Költözött a nyugdíjas klub
Február 7−től a Vásártér 825/8
címen található meg a városi
nyugdíjas klub (a galéria volt
épülete). Az új klubhelyiség ün−
nepélyes átadásáról következő
számunkban közlünk riportot.

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK
DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

Klub dôchodcov na novej
adrese. Od 7. februára mest−
ský klub dôchodcov sa nachád−
za na nasledujúcej adrese:
Trhovisko 825/8 (bývalá bu−
dova galérie).
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Miestne
dane zostali
na úrovni
roku 2005
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Szeptembertől
magyarul
oktató
hotelakadémia
nyílik 10−11. oldal

Beiratkozás az iskolákban
Lapzártánk idején még folytak a beiratkozások, lapunk nyom−
dába adásának napjáig összesen 264 gyermeket írattak be a
2006/7−es tanév első osztályába, közülük 182 magyar, 82 pedig
szlovák tannyelvű iskolába készül.

Hogyan
fűthetünk
gazdasá−
gosabban?

Zápisy do škôl.

5. oldal

V čase uzávierky našich novín
sa ešte neskončili zápisy prvákov do základných škôl. Podľa
predbežných údajov zaťial sa do prvých ročníkov zapísalo 264
prvákov, z toho 182 do škôl s vyučovacím jazykom maďarským
a 82 do škôl s vyučovacím jazykom slovenským.
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Új szórakozóközpont épül Dunaszerdahelyen a Hypernova mellett

A filmeket két nyelven vetítik majd
2007 tavaszától várhatóan a
csallóközi fiataloknak sem
szükséges Győrbe átruccanni−
uk, ha egy kis szórakozásra
vágynak. Előzetes tervek sze−
rint ugyanis ekkor nyílik meg
városunkban az új szórakozó−
központ.
A Nyugat− Európában már
jól bevált, pihenést és szóra−
kozást szolgáló épület a
Hypernova üzletközponttal
lesz összeépítve. Az Euro
MAX Slovakia nagyszomba−
ti cég által építendő kétszin−
tes épület egy szórakozta−
tólánc részét képezi majd.
Ilyen
szórakozóközpont
ugyanis már több szlovákiai
nagyvárosban (Nagyszom−

bat, Trencsén, Poprád) fo−
gadja a vendégeket, magyar
lakta városokban azonban
ezidáig nem épült hasonló. A
komplexum a kisboltokon kí−
vül hárm mozi−termet, gyors−
éttermet, kávézót és más ha−
sonló vendéglátó− és szóra−
koztatóipari egységet foglal
majd magába. Az építkezés
előreláthatólag nyolc hóna−
pot vesz igénybe.
Garay László alpolgármes−
ter lapunknak elárulta, hogy
mivel Csallóköz magyar több−
ségű régió, a moziban a filme−
ket is két nyelven vetítik. „A
Hypernova mellett lévő telek
megvásárlására volt ugyan
több jelentkező is, de építésze−

ti, valamint gazdasági szem−
pontból az Euro MAX
Szlovakia cég ajánlata volt a
legmegfelelőbb. A lakosság,
főként a fiatalok igényét ez
tudja legjobban kielégíteni,

nem beszélve arról, hogy a he−
lyi vállalkozóknak is lehetősé−
gük nyílik arra, hogy kis buti−
kokat üzemeltessenek.”− nyi−
latkozta lapunknak az alpol−
gármester.
− and −

A Kondé Miklós Társulás a Trianon − film bevételét ajánlotta fel

Gyűjtés a csángó iskola javára
Március tizedikéig tartó gyűj−
tést indított a Kondé Miklós
Polgári Társulás a moldvai
csángók megsegítésére. Ne−
vezetesen a célból, hogy hoz−
zájáruljon a szórványban élő
magyarság anyanyelvi okta−
tást nyújtó saját iskolájának a
megépüléséhez.
Mint a Társulás elnöke,
Ibolya Olivér lapunknak el−
mondta, a gyűjtés beindításá−
hoz a napokban érkezett meg
a belügyminisztérium engedé−
lye. Azok a vállalkozók, illet−
ve magánszemélyek, akik
együttéreznek a nyelvi elszi−
geteltségben élő magyar hon−
fitársainkkal, az alábbi szám−
laszámra fizethetik be adomá−
nyaikat: 8796939 / 5200, OTP
Banka Slovensko. A számlán
összegyűlő összeget a társulás
eljuttatja a dévai Szent Ferenc

Alapítványhoz,
amelynek
egyik vezetője Bőjte Csaba
szerzetes, aki a fo−
kozatosan helyreál−
lított romos dévai
kolostorba árva és
elhagyatott erdélyi
magyar gyerekeket
fogadott be és törő−
dik
ellátásukkal,
vallásos nevelésük−
kel és a taníttatásuk−
kal. Az említett ala−
pítvány eszközeiből
épül meg a Szeret
folyó partján Reke−
csinben a moldvai csángók
Regina Pacis nevű alap− és kö−
zépiskolája.
A Kondé Miklós Társulás
erre a célra ajánlotta fel a Tri−
anon című film tavalyi vetíté−
séből befolyt bevételt, mint−
egy húszezer koronát és a film

rendezőjének, Koltay Gábor−
nak a tiszteletdíját, aki a gyűj−

tés javára lemondott a honorá−
riumról.
Tavaly márciusban telt ház
előtt vetítették le a Trianon
című filmet a kultúrházban,
majd a közönség meghall−
gatta a rendező, Koltay
Gábor előadását is.
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Képes lesz−e egyezségre jutni az ellenzéki többségű képviselőtestülettel a Nagyszom−
bati önkormányzati kerület új főnöke – erről is nyilatkozik lapunknak Tibor Mikuš

Gond nélkül egyezségre juthatunk”
Milyennek látja az együtt−
működés távlatait a megyei
képviselőtestülettel,
hiszen
nyomasztó fölényben vannak
az ellenzéki képviselők?
– Bízok abban, hogy az
együttműködés valóban jó lesz.
A megyei parlamentben nem po−
litikáról van szó, vagy a dolgok
agyonpolitizálásáról, hanem a
kerület tárgyszerű irányításáról.
Arról fogunk dönteni, hogy mi
jó a megye polgárainak és a
problémák leghatékonyabb meg−
oldásait fogjuk keresni. Hiszen,
hogy a józan paraszti ész végül
is majd mindig felülkerekedik.
Elképzelhetőnek tartom, hogy
problémamentesen egyezségre
jutunk a képviselőtestületben.
 A megyei választási kam−
pányban Önt a szlovák nacio−
nalista pártok is támogatták.
Nem fognak nyomást gyako−
rolni önre, hogy olyan döntése−
ket hozzon, amelyeket nem
venne jó néven az itt élő ma−
gyar közösség?
– Senki sem kényszeríthet
semmire, s különben is minden
politikai párt a támogatásáról biz−

tosított. De helytelenítem a naci−
onalista minősítést. Azok a pár−
tok, amelyek engem támogattak,
ezt fenntartások és előfeltételek
nélkül tették. Semmiképp sem
süllyedek odáig, hogy a más
nemzetiségű polgárnak, akár ma−
gyar nemzetiségűnek, olyan érzé−
se legyen, hogy el van nyomva.
Régóta vallom: valamennyien itt−
hon vagyunk itt, és nemcsak egy−
más mellett, hanem együtt is kell
élnünk. Végsősoron nekem is
vannak magyar rokonaim: az
anyósom édesapja magyar volt, a
feleségem
ereiben
szintén
egynegyedrészt magyar vér csör−
gedezik, a legkisebb fiáméban
pedig nyolcadrésznyi. Jómagam−
nak évek óta kiváló magyar sport−
barátaim vannak. Sosem volt
ilyen gondom és egészen bizto−
san soha nem következhet be az,
amire a kérdésében utalt. Min−
dent megteszek azért, hogy me−
gyénkben a polgárok együttélése
javuljon, nyitottabbak legyenek
más kultúrák befogadására.
Miként kívánja támogatni
a határokon átnyúló együtt−
működést?

– Ez olyan kérdéskör, amely−
nek a megoldásával már az első
félévben foglalkozni. kívánok
Elemzést készíttetek a határokon
átívelő együttműködésről. Szán−
dékomban áll sorra látogatni a
szomszédos régiók megyefőnö−
keit Csehországban, Ausztriá−
ban, Magyarországon és Szlová−
kiában is. Szélesebb körben aka−
rok velük beszélgetni arról, hogy
mit tehetnénk a kölcsönös gaz−
dasági, politikai, kulturális és
egyéb jellegű együttműködés
erősítéséért minden területen.

Nyilvánvalóan szorosabbá kell
tenni a személyes kapcsolatokat
is, ez alapfeltétel, de ugyanakkor
fejleszteni kell az infrastruktúrát,
hogy javuljanak a közlekedés,
valamint az áruszállítás feltételei
a határ két oldalán.
 Ön a választási kampá−
nyában azt hangoztatta, hogy
fontosnak tartja a vasúti össze−
köttetés
megteremtését
Dunaszerdahely és Győr kö−
zött.
– Igen, erről az egyik első
dunaszerdahelyi látogatásom al−
kalmával beszéltem, mintegy há−
rom hónappal ezelőtt. Valóban
tény, hogy ha a jövőben javulást
akarnánk elérni az áruszállítás és
a szolgáltatások területén, akkor
ehhez meg kell teremteni a meg−
felelő közlekedési infrastruktú−
rát. Elemzést kell összeállítani és
felelősségteljesen el kell készíte−
ni a terveket. Nem arról van szó
tehát, hogy ezt a vasutat a mi
nemzedékünk fogjuk élvezni. A
mi feladatunk az, hogy felelősen
eltervezzük azt, hogy mire lesz
szükségük az elkövetkező nem−
zedékeknek.
(p.vonyik)

Novozvolený župan Trnavského kraja, Tibor Mikuš v rozhovore pre DH aj o tom,
či sa dokáže dohodnúť aj s opozičnými poslaneckými klubmi

Vie si predstaviť bezproblémovú zhodu
 Ako novozvolený župan
ako vidíte perspektívy spolu−
práce so župným poslaneckým
zborom, kde sú v prevahe
opoziční poslanci?
– Verím, že spolupráca bude
naozaj dobrá. V krajskom parla−
mente nejde o politiku, a vôbec
už nie o politikárčenie, ale o
vecnú správu kraja. Budeme roz−
hodovať o tom, čo je dobré pre
občana, ktoré sú najefektívnejšie
riešenia problémov. Verím, že
zdravý sedliacky rozum vždy
zvíťazí. A viem si predstaviť, že
tieto zhody sa budú dať
dosiahnuť bez problémov.
 Vo volebnej kampani pred
župnými
voľbami
Vás
podporovali aj nacionalistické
strany, okrem iného aj SNS.
Tie Vás nebudú tlačiť do
takých krokov, ktoré by
tunajšia maďarská menšina
neprivítala?
– Nikto ma do ničoho nemôže

tlačiť, pretože podporu mi
vyjadrili všetky politické strany.
Nesúhlasím ani s názvom nacio−
nalistické strany. Politické stra−
ny, ktoré mi poskytli podporu, ju
poskytli mojej osobe bez výhrad.
V žiadnom prípade neskĺznem
do takej roviny, v ktorej by
mohol mať občan inej národ−
nosti, povedzme aj občan maďar−
skej národnosti, pocit, že je
utláčaný. Hovorím oddávna:
všetci sme tu doma, a musíme
život vedľa seba zmeniť na
spolužitie. Nakoniec, ja mám
takisto príbuzných maďarskej
národnosti, moja svokra je po
otcovi Maďarka, žena má takisto
štvrtinu maďarskej krvi, môj
najmladší syn má osminu. Dlhé
roky udržujem priateľské vzťahy
s vynikajúcimi športovcami
maďarskej národnosti. Nikdy
som problém s národnosťou
nemal, takže určite sa nikdy
nenastane to, čo ste v otázke
naznačili. Urobím všetko preto,

aby sa spolužitie pre občanov v
tomto kraji zlepšilo, aby sa
zlepšilo aj vnímanie inej kultúry
a aby sa poslinila vzájomná úcta.

posilniť aj infraštruktúru, ktorá
umožní zlepšovať pohyb obča−
nov cez hranične a ktorý umožní
aj lepší pohyb tovarov a služieb.

 Ako mienite podporovať
rozvoj cezhraničnej spolu−
práce?
– Je to jedna z otázok, ktoré
mienim riešiť v prvom polroku.
Dal som si vypracovať analýzu o
doterajšej cezhraničnej spolu−
práci. Odpoveď by som mal
dostať v priebehu niekoľkých
dní. Mienim osobne navštíviť
všetkých županov susediacich
regiónov, českých, rakúskych,
maďarských aj slovenských.
Mienim s nimi diskutovať v
širšom kolégiu o tom, čo všetko
môžeme urobiť pre posilnenie
vzájomnej hospodárskej, poli−
tickej, spoločenskej a kultúrnej
spolupráce, teda vo všetkých ob−
lastiach. Určite bude potrebné
posilniť osobné kontakty, ako
jednu z podmienok, ale zároveň

 Vo svojej volebnej kam−
pani ste deklarovali, že pova−
žujete za dôležité vybudovanie
železničného spojenia medzi
Dunajskou Stredou a Győrom.
– O tom som hovoril pri jednej
z prvých návštev v Dunajskej
Strede asi pred troma mesiacmi.
Je naozaj faktom, že ak chceme v
budúcnosti zlepšiť pohyb tova−
rov a služieb, tak musí byť
príslušná dopravná infraštruk−
túra. Treba spracovať analýzu,
práce treba zodpovedne naplá−
novať, lebo železnica sa nebu−
duje na desať rokov, ale na
storočia. Čiže teraz nehovorím o
tom, že my si tú železnicu uži−
jeme. Ale našou úlohou je
zodpovedne plánovať to, čo
ďalšie generácie budú potre−
bovať.
(pve)

10 Hoteliskola

2006.2.8.

Bővíti az eddigi továbbtanulási lehetőségeket a dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű
Középfokú Szakmunkásképző Magániskola

Szeptemberben magyarul
oktató hotelakadémia nyílik
Az új tanévben bővíti a to−
vábbtanulási lehetőségeket
a dunaszerdahelyi Magyar
Tannyelvű Középfokú Szak−
munkásképző Magániskola.
Az országban egyedüliként
indít be szeptembertől ma−
gyar nyelvű oktatást azon fi−
atalok számára, akik az ide−
genforgalmi szolgáltatások−
ban és a szállodaiparban
szeretnének dolgozni vagy
vállalkozni – tájékoztatta la−
punkat az intézmény igaz−
gatónője, Vida Aranka.
A Neratovice téri teljesen fel−
újított egykori óvodai épület−
ben megnyitja kapuit a Ma−
gyar Tannyelvű Magán Szak−
középiskola, amelyben négy−
éves, érettségivel záruló sza−
kon idegenforgalmi szolgálta−
tások oktatása folyik majd.
Ugyanitt szintén egyedülál−
ló lehetőség kínálkozik azok
részére is, akik a hotelszak−
mában és a vendéglátóiparban
szeretnének elhelyezkedni .
Ezek a diákok jelentkezhet−

Koraszerű tantermekben folyik az oktatás
nek az ötéves hotelakadémiá−
ra, ahol szintén magyarul zaj−
lik az oktatás és a tanulmá−
nyok befejezése után közép−
fokú érettségi bizonyítványt
kapnak.
Az iskola igazgatósága ja−
nuár végén három napon át

Az iskola múltjából
1992. szeptembere óta mű−
ködik, kezdetben Várkony−
ban, a Bernáth Gáspár alapí−
totta iskolában folyt az
oktatás. 2001−ben költöztek
Dunaszerdahelyre a teljesen
felújitott egykori óvodai
épületbe a Neratovice térre a
mostani tanévben költöztek.

A leendő fodrászok jutányos árakon készítik a frizurákat

nyílt napokat tartott és az ér−
deklődőket tájékoztatta a bein−
duló új továbbtanulási lehető−
ségekről. Az érdeklődés vára−
kozáson felüli volt, tudtuk
meg az igazgatónőtől. A leg−
többen a felvételi követelmé−
nyekről, az esetleges kedvez−
ményekről, az étkeztetési és
elszállásolási lehetőségekről
érdeklődtek. Lapunk hasábja−
ink az alábbiakban szeretnénk
közérdekű információkkal
szolgálni az iskola iránt érdek−
lődő szülőknek és diákoknak.
Az újonnan beinduló szak−
középiskola keretében szep−
tembertől 2 osztály indítását
tervezik,a hotelakadémián 1
osztályt, amely 5 éves, 24 di−
ákkal, a szolgáltatások az ide−
genforgalomban, 4 éves tanul−
mányi szakon is 1 osztályt
szintén 24 diákkal. Ezekre a
szakokra kilencedikesek je−
lentkezhetnek.
Egy további osztály is indul
olyan diákok számára, akik−
nek már van érettségijük, de
magasabb szintű szakképesí−
tést óhajtanak szerezni az ide−
genforgalmi szolgáltatások te−
rületén.
Az oktatás nappali tagoza−
ton folyik és tandíjmentes. A
jelentkezéseket az alapisko−
lákban április 1−ig kell leadni.
Induló képzésről lévén szó a
felvételi kritériumok március
végéig tisztázódnak. A várha−
tó felvételi szempontok az

alábbiak lesznek: a monitor−
ing−tesztek eredménye, a leg−
utolsó alapiskolai vagy kö−
zépiskolai bizonyítvány és a
magaviselet. A diákokat igye−
keznek egyéni megközelítés−
ben elbírálni, a rossz magavi−
seletű diákoknak az iskola
nem lesz menedékhelye,
hangsúlyozta Vida Aranka.
Hangsúlyozta, hogy nagy fon−
tosságot tulajdonítanak a
nyelvek és az informatika ok−
tatásának, ezeket a tárgyakat
osztott csoportokban oktatják,
amit másutt sokan pazarlás−
nak tartanak, de nem itt, eb−
ben az iskolában.
Mit kínál még az iskola a
diákoknak?
Az alábbi szakkörök mű−
ködnek: futball, informatika,
idegen nyelvek, moderntánc,
fitness. A diákok rendelkezé−
sére áll jól felszerelt fitness−
terem öltözőkkel és zuhanyo−
zókkal, 15 korszerű számító−
géppel ellátott szaktanterem,
gazdag diákkönyvtár, kémiai
laboratórium, büfé, konyha,
ebédlő, ahol a diákok étkez−
hetnek. Elszállásolási lehető−
ség a mezőgazdasági középis−
kola kollégiumában. Az isko−
la diákjai rendszeresen láto−

A diákok sütötte finomságokat
kedvezményesen árusítják.
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gatnak szakmai kiállításokat,
bemutatókat és a legügyeseb−
bek részt vesznek szakmai ve−
télkedőkön.
Mi jár ingyen a diáknak?
A diákoknak ingyen biztosít
az iskola nyelvkönyveket, tel−
jes tornafelszerelést, beleértve
a sportcipőt is, gazdag tan−
szercsomagot, munkaruhát,
tisztálkodási eszközöket. Min−
den diák ingyen részt vehet
bécsi, magyarországi, illetve
csehországi kiránduláson, mo−
zi− és színházlátogatáson, ta−
nulmányi kirándulásokon.
Milyen jellegű oktatást kí−
nál az új tanévben a szak−
munkásképző?
Jelenleg 220 diák tanul a
Magyar Tannyelvű Középfo−
kú Szakmunkásképző Magán−
iskolában. Az idei évhez ha−
sonlóan szeptembertől is
nyolc szakma oktatását terve−
zik 3−éves képzés keretében.

Ezek a következők: cukrász,
fodrász, női szabó, autósze−
relő−műszerész, autószerelő –
villamos műszerész, szakács,
pincér, hentes és villamos mű−
szerész. Ezen kívül jelentkez−
hetnek az érdeklődők érettsé−
givel végződő négyéves üzlet−
kötő idegenforgalmi szakem−
bereket képző szakra is.
A cukrász, a fodrász és a női
szabó szakokat választó diá−
kok szakmai képzése az isko−
la jól felszerelt, saját tanmű−
helyeiben történik. Az autó−
szerelőket a város legkorsze−
rűbb autószalonjaiban és szer−
vizeiben saját mesterek fel−
ügyelete alatt oktatják.
A szakács, a pincér és a fel−
szolgáló szakmát tanuló diá−
kok a legszínvonalasabb szál−
lodákban és éttermekben
vesznek részt szakmai gya−
korlatok.
A hentesek szakmai képzé−

sét a Közép−Európában egye−
dülálló, uniós követelmények−
nek megfelelően átépített
Tauris Danubius húskombi−
nátban biztosítják. A korsze−
rűsítésnek köszönhetően a
hentes szakma immár nem ne−
héz fizikai munkát igénylő
foglalkozás, hanem kézügyes−
séget követelő jól fizetett

szakmává vált. Az ezen a sza−
kon tanuló diákok havi 300
korona zsebpénzt kapnak, to−
vábbá munkaruhát, cipőt és
egyéb segédeszközöket. A di−
áknak állandó munkaviszonyt
biztosítanak a tanulmányok
elvégzése után, valamint ked−
vezményes ebédjegyeket is
kap.
(p.vonyik)
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Bérlakásokat adtak át
Az Újfalu lakótelepen hu−
szonkét boldog lakástulajdo−
nos költözött be az utóbbi na−
pokban egy négyemeletes
háztömbben átadott városi
bérlakásokba. Tizennyolc há−
romszobás és négy egyszobás
bérlakás talált gazdára.

A tetszetős külsejű, na−
rancssárga−kék cseréptetős
lakótömb néhány lakásába
már nyáron és ősszel beköl−
töztek az új lakók, akik sze−
mélyi tulajdonba vették meg a
lakásokat. Azok, akiknek ez
anyagiak híján nem állt mód−

Nagy Frigyes alpolgármester az új lakástulajdonosok között

jában, bérlakásként juthattak
hozzá a fennmaradt lakások−
hoz.
Az átadott huszonkét bérla−
kás az állami lakásfejlesztési
alap pénzeszközeiből épült
meg. A hosszú lejáratú ked−
vezményes kamatú hitelt a vá−
ros törleszti abból az összeg−
ből, amelyet a bérlakások tu−

lajdonosai januártól a város
számlájára befizetnek. Ez há−
romszobás lakások esetében
havonta mintegy három és fél−
ezer, a kétszobásoknál pedig
kétezer korona. Minden lakás−
nak saját gázkazánja van és a
tulajdonosok, természetesen
rezsiköltséget is fizetnek a
szolgáltatóknak.
−pve−
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Mestské zastupiteľstvo zmenilo viacero všeobecne záväzných nariadení mesta

Miestne dane zostali na úrovni roku 2005
Mestské zastupiteľstvo sa na svojom decembrovom
zasadnutí uznieslo na zmene viacerých všeobecne
záväzných nariadení mesta. O podstate týchto zmien sme
sa rozprávali s Priskou Czúfalovou, prednostkou
mestského úradu.
 Ktoré nariadenie mesta
sa zmenili?
– Jedná sa o všeobecne
záväzné nariadenie o miestnej
dani za predajné automaty, za
psa, za ubytovanie, za dočasné
parkovanie motorového vo−
zidla a o miestnej dani z ne−
hnuteľností. Podotýkam však,
že tieto zmeny sa netýkali
zmeny sadzby dane. Čiže
miestne dane zostali aj v roku
2006 na úrovni roku 2005.
 Prečo bola potrebná
novelizácia týchto naria−
dení?
–Bolo potrebné zosúladiť
nariadenia s novelou zákona
o miestnych daniach, ktorá
nadobudla účinnosť 1. de−
cembra 2005.

 Čo znamenajú tieto
zmeny?
– V prípade predajných
automatov sa daň v súlade so
zákonom vypočítava na
zostávajúce dni zdaňovacieho
obdobia a nie za zostávajúce
mesiace, ako to bolo doteraz.
– V prípade miestnej dane
za psa bol upresnený vznik
a zánik daňovej povinnosti.
Ak držiteľ psa nadobudne psa
staršieho ako 6 mesiacov, jeho
daňová povinnosť vzniká
prvým dňom nasledujúceho
mesiaca po nadobudnutí psa,
inak vtedy, ak pes dosiahne 6
mesiacov. Neplatí sa daň za
psa so špeciálnym výcvikom,
ktorého vlastní alebo používa
občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.

– Čo sa týka miestnej dane
za ubytovanie, nedošlo k úp−
rave výšky dane, ale v súlade
so zákonom bol upresnený len
predmet dane v tom zmysle,
že je ním odplatné prechodné
ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení vy−
konávané podľa živnosten−
ského zákona.
– Ďalšia zmena sa týka
miestnej dane za dočasné
parkovanie motorového vo−
zidla na vyhradených – pla−
tených parkoviskách. Z tech−
nických príčin za dočasné
parkovanie na Nezábudkovej
ulici sa platí 20 Sk za hodinu,
podobne ako na susednej
Kukučínovej ulici, vzhľadom
k tomu, že najbližší parkovací
automat je na Kukučínovej
ulici .
V platenej parkovacej zóne
majú zľavnenú daň (ročná
parkovacia karta za 200 Sk,
štvrťročná za 60 Sk) obyva−
telia, ktorí majú trvalý pobyt

v bytovom dome, nachád−
zajúcom sa v zóne s plateným
parkovaním. Nárok na zľav−
nenú parkovaciu kartu sa
preukazuje platným tech−
nickým preukazom moto−
rového vozidla. Parkovaciu
kartu alebo parkovací lístok je
daňovník povinný uiestniť na
viditeľné miesto na prednom
skle alebo palubnej doske
motorového vozidla.
– Novela citovaného zákona
o miestnej dani sa dotýka aj
dane z nehnuteľnosti. Mestské
zastupiteľstvo zachovalo sadz−
by dane z pozemkov, zo
stavieb a z bytov aj v roku
2006 v podstate na úrovni
roku 2005. V súlade so zá−
konnou úpravou však s nižšou
daňovou sadzbou sú zdanené
objekty poľnohospodárskych
stavieb aj na vlastnú poľ−
nohospodársku administra−
tívu, a nižšiu daň ako vlani
platia vlastníci poschodových
stavieb.
−on−

Véradóink / Darcovia krvi
A dunaszerdahelyi kórház hematológiai osztályának
vérátömlesztő állomásán a következő dunaszerdahelyi
polgárok adtak vért:
Na transfúznej stanici hematologického oddelenia dunaj−
skostredskej nemocnice darovali krv títo dunajskostredskí
občania:

Po zime sa začne oprava povrchu
cestných komunikácií

Nebezpečné jamy na cestách
Tvrdá zima neodchádza bez následkov: vozovky v meste
„pestria“ nespočetné výtlky. Jamy a nezrovnalosti asfaltového
povrchu obmedzujú plynulosť premávky. O tom, čo urobí mesto
pre odstránenie týchto chýb, sme sa spýtali odborného
referenta stavebného odboru MsÚ, Zoltána Zalabu.
– Vačšie jamy a poškodený povrch cestných komunikácií,
ktoré spravuje mesto, sme ešte v prvej polovici januára opravili.
Menšie, menej nebezpečné jamy odstránime až po oteplení.
Avšak hlavné dopravné ťahy v našom meste, medzi ktoré patrí
aj Hlavná ulica, Galantská a Malodvornícka cesta, sú v správe
kraja. Oprava týchto ciest a odstránenie jám je povinnosťou
podniku Správy a údržby ciest – vyhlásil Zoltán Zalaba.

Bódis Marcela, Lády Erik,
Mitáľ Branislav, Holocsy
Roland, Tóth Tibor, Herceg
Lajos, Anda Sándor, Wieder−
mann Gyula, Tóth Aranka,
Strédl János, Szabó Miklós,
Gyurkovits László, Göcze Ras−
tislav, Tóth Ervin, Tánczos Gá−
bor, Viskoč Lajos, Horváth
Andrea, Nagy Péter, Nagy Fe−
renc, Stredl Tamás, Tászli Pál,
Vestenický Peter, Koller Péter,
Zsigray András, Zsigray
György, Hideghéty István,
Zsigrai László, Zsigrai István,
Kmetyó Lajos, Kovács Alojz,
Csölle Renáta, Kertész László,
Végh Edit, Hrapka Tibor,
Németh Igor, Varga Sándor,
Pap Péter, Ambrus Károly,
Pullman Richárd, Sihelský Ján,
Kulacs Imre, Fekete István,
Vass Gizella, Rosztovics Kata−
lin, Nosek Anna, László
Zsigmond, Nagy Gyula, Vörös
Béla, Kartusoff István, Czibula

László, Bubenik Richárd, Mé−
hes Vilmos, Nagy András,
Karika Lajos, Sütő Ferenc,
Buzgó Denisa, Farkas Iván,
Fekete László, Kapronczai
László, Sántha László, Zsigray
László, Forró Imre, Vojtík
Károly, Mucska Éva, Pelikán
László, Lukács Lóránt, Lukács
Ildikó, Bertók István, Stern
Béla, Varga Mária, Šudy
Rudolf, Linder János, Vörös
Tibor, Stanko Peter, Lukács
János, Takács László, Bacsa
Krisztián, Földváry Sándor,
Klimek Zoltán, Kovács Róbert,
Németh Ingrid, Schevela
Roland, Gulázsi Éva, Novotný
Károly, Puha Károly, Majoros
Erzsébet, Mészáros Tibor
A rászorulók nevében kö−
szönet a nemes cselekedetért!
Vďaka im za tento
humánny čin!
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Vasállványok „feketén“
Bizonyára sokaknak feltűnt a Tatrabanka előtti parkolóban
elhelyezett három reklámtáblatartó vaskonstrukció. Az említett
vasszerkezetek kihelyezését a városi tervezési, építésügyi,
közlekedésügyi és környezetvédelmi bizottság sem javasolta,
tehát úgynevezett "fekete építkezésnek" minősülnek. Az
állványokat kihelyező céget a városi hivatal építésügyi osztálya
levélben szólította fel az illegálisan elhelyezett reklámhordozók
eltávolítására. A cég ennek a felszólításnak a megszabott
határidőn belül köteles eleget tenni. Lapunk úgy tudja, hogy a
felszóĺított cég tagadja, hogy ő helyezte volna el a táblákat. A
további fejleményekről tájékoztatunk. A város különböző
pontjain többtucat engedély nélküli hirdetőtábla van elhelyezve,
köztük több mint harminc nagyméretű bilboard is. Várhatóan
ezek elhelyezőivel is hasonlóan jár el a városi hivatal illetékes
osztálya.
(al, p)

A tél után kátyúk az utakon

Útfoltozások
A kemény tél az utakat sem
kímélte.
Lépten−nyomon
nagyszámú, fagy okozta ká−
tyú, mélyebb gödör akadá−
lyozza a közlekedést. Mit tesz
a városi hivatal ezek eltávolí−
tása érdekében?
Zalaba Zoltánt, a városi hi−
vatal építésügyi alosztályának
szakelőadóját kérdeztük:
— A város kezelésében lévő
utakon a legmélyebb gödröket,

kátyúkat még január első felé−
ben befoltoztuk. A többi, ki−
sebb gödör kijavításához a fa−
gyok elmúltával látunk hozzá.
A város területén áthaladó
főbb útvonalak, mint például a
Fő utca, a Galántai út, a
Kisudvarnoki út megyei keze−
lésben vannak, ezek kijavítása
az útkarbantartó vállalat köte−
lessége – nyilatkozta lapunk−
nak Zalaba Zoltán.
− and−

A városi képviselő−testület több általános érvényű rendeletet módosított

A helyi adók a 2005−ös év szintjén maradnak
A városi képviselő−testület legutóbbi ülésén több általá−
nosan kötelező érvényű rendeletet módosított. A változá−
sok lényegéről a városi hivatal vezetőjét, Czúfal Piros−
kát kérdeztük.
 Mely rendeletek módo−
sultak?
– A helyi adókról szóló ren−
deleteket érintették a változá−
sok. Ezek az elárusító auto−
matákkal, az ebtartással, az el−
szállásolással, a gépjármű ide−
iglenes parkolással és az in−
gatlanokkal kapcsolatos helyi
adózást érintik. Hangsúlyozni
szeretném, hogy a változások
nem érintik a befizetendő
adók nagyságát, azaz a helyi
adózási
szint
2006−ban
a 2005−ös év szintjén marad.
 Miért volt szükség
a rendeletek módosítására?
– A helyi adózást érintő ál−
talánosan kötelező érvényű
rendeleteket összhangba kel−
lett hozni a helyi adózásról
szóló törvénymódosítással,
amely 2005 december 1−jén
lépett érvénybe.

 Mit tartalmaznak a vál−
tozások?
– Az elárusító automaták
esetében a törvény értelmében
az adót az adózási időszakba
eső napokra szabva határoz−
zák meg, és nem a hónapokra,
mint eddig.
– Az ebtartást illetően pon−
tosították az adókötelezettség
létrejöttének és megszűnésé−
nek körülményeit. Ha valaki
hat hónaposnál idősebb kutyát
vesz magához, az adókötele−
zettség a következő hónap el−
ső napjától érvényes. Ha a ku−
tya ennél fiatalabb, az adózás
tárgyát csak majd akkor képe−
zi , ha már túllépte a 6 hóna−
pos kort. A súlyos egészség−
károsultak tulajdonában vagy
használatában lévő speciáli−
san kiképzett kutyák után nem
kell adót fizetni.

– Az elszállásolással kap−
csolatos helyi adózásban az
adó tárgyát pontosították
azon fizikai személyek eseté−
ben, akik átmeneti lakhelyü−
kön munkásszállókban lak−
nak.
– A gépjárművekkel történő
ideiglenes parkolás utáni par−
kolóhelyen fizetett helyi adó−
zásban is történt változás.
A Nefelejcs utcán az ideigle−
nes parkolásért ugyanannyit
kell fizetni, mint a szomszé−
dos Kukučin utcában. Ennek
technikai oka van, ugyanis
a Nefelejcs utcában nincs
parkolóautomata, a legköze−
lebbi helyen, az említett
Kukučin utcában lévő auto−
mata pedig 20 korona/órás je−
gyet ad ki.
– Az adózás alá eső parko−
lási zónákban azok jogosultak
kedvezményes
adózásra,
akiknek az adott zónákban
van az állandó lakhelyük.
A kedvezményes parko−

lókártyára való jogosultsága
a gépkocsi érvényes műszaki
igazolványával igazolandó.
Az adózás alá eső zónákban
parkoló gépjárműveknél a
parkolókártyákat,
illetve
a parkolójegyeket az adózó
személy köteles jól látható he−
lyen elhelyezni az az első
szélvédő üveg mögött vagy
a műszerfalon.
– A 2005. december 1−jén
életbe lépett törvénymódosí−
tás a helyi ingatlanadókra is
hatással van. A telkek, az épít−
kezések és a lakások utáni he−
lyi adókat a városi képviselő−
testület a 2005−ös szinten
hagyta, ám a törvény értelmé−
ben alacsonyabb adó fizeten−
dő a mezőgazdasági épüle−
tekért (beleértve a mezőgaz−
dasági tevékenységgel össze−
függő adminisztrációnak he−
lyet biztosító épületeket is).
A tavalyinál alacsonyabb adót
fizetnek az emeletes épületek
tulajdonosai is.
−on−
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Pázmány Péter polgármester nem ért
egyet a miniszterelnök javaslatával

A tengerszint nem
lehet kritérium
Nem tartja eléggé átgondolt−
nak Pázmány Péter polgár−
mester Mikuláš Dzurin−
dának azt elképzelését, hogy
a magasabb tengerszint felett
fekvő települések az eddigi−
nél több pénzt kapjanak a be−
folyó adókból, mint az ala−
csonyabban elterülő falvak.
A szlovák kormányfő szán−
dékát azzal indokolta Ky−
sucán tett látogatásakor, hogy
a hegyvidéki községeknek
többet kell költeniük a
hóeltakarításra.
A nagy mennyiségű hó
okozta válsághelyzetek nem−
csak a hegyvidéki községek−
ben állhatnak elő, figyelmez−
tetett Pázmány. A közelmúlt−
ban a dunaszerdahelyi járás−
ban is katasztrófahelyzetet
kellett elrendelnie a járási
válságkezeléssel megbízott
szervnek amiatt, hogy a
nagymennyiségű hó lebéní−
totta a járás életét. Mint hoz−
zátette, csak a laikusok gon−
dolhatják, hogy síkvidéken a
nagy mennyiségű hó nem
okoz akkora gondot, amit a
nagyszombati autópályán tör−
tént tömeges gépkocsi−sze−
rencsétlenség is alátámaszt.
„Azzal még egyet érteki, hogy
a hegyvidéki községek több
pénzt kapnak az iskolák és

más oktatásügyi intézmények
fűtésére.
Elfogadhatatlan
szempontnak tartom viszont
azt, hogy a természetes sze−
mélyektől befolyt adókból na−
gyobb hányadot kapjanak a
hegyvidéki települések az el−
takarításra váró hó mennyi−
ségéből fakadóan” – fogal−
mazott Dunaszerdahely pol−
gármestere. – Mi lenne pél−
dául a garancia arra, hogy
ténylegesen a hóeltakarításra
költenék azt a pénztöbbletet,
amihez így jutnának hozzá,
fűzte hozzá. Teljességgel in−
dokolatlannak tartanám az
önkormányzatok ilyen szem−
pontból történő megkülön−
böztetését – nyilatkozta Páz−
mány Péter.
Dunaszerdahely polgármes−
tere szerint a rendkívüli időjá−
rás okozta helyzeteket a ka−
tasztrófák elhárítására elkülö−
nített alapokból kell finanszí−
rozni. Pázmány Péter, aki
a Csallóközi Falvak és Váro−
sok Társulásának is az elnöke,
a csaknem 120 magyar lakta
települést tömörítő szervezet
elnökségében is meg kívánja
vitatni a kormányfő által is−
mertetett elképzelést, amely
egyértelműen hátrányosan
érintené a déli országrész tele−
püléseit.
−pve−

Győr: A Magyar Kultúra Napja
alkalmából kitüntették városunk vezetőit

Elismerés Dunaszerdahelynek is
1823. január 22−én vetette papírra Kölcsey Ferenc a magyar Him−
nusz sorait. Erre a jelentős eseményre évente, mint a Magyar Kul−
túra Napjára emlékezünk. Így volt ez idén Győrben is, ahol Balogh
József polgármester a helyi önkormányzat nevében a kulturális élet
mintegy száz kiemelkedő személyiségét tüntette ki az évforduló al−
kalmából.
„Minden okunk megvan arra, hogy a Magyar Kultúra Napja Győr−
ben valóban ünnepnap legyen. – mondta Balogh József. –Egy átfo−
gó közvélemény−kutatást készítettünk, amelyben arra a kérdésre ke−
restük a választ Győr lakosságától, mi az, aminek a fejlődésére, ki−
bontakozására leginkább büszkék az elmúlt éveket tekintve. Öröm−
mel mondom, hogy toronymagasan a kultúra került ki győztesen.
Most ennek a sikernek a legfőbb letéteményesei előtt fejeztük ki tisz−
teletünket. Elsősorban városunk kulturális életének kiemelkedő sze−
mélyiségeit, művészeit köszöntöttük, de – utalva arra, hogy mindig
is nyitott város volt a miénk – Győr határán túlra is küldtünk meghí−
vókat.”
Három, nem magyarországi személy részesült kitüntetésben.
Kárpátaljáról Dr. Soós Kálmán, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola rektora, valamint Pázmány Péter és Nagy Fri−
gyes, Dunaszerdahely polgármestere, illetve alpolgármestere vehet−
te át az oklevelet és az ezüstérmét. „Őket a nemzeti kulturális érté−
kek őrzése és közkinccsé tétele érdekében kifejtett munkásságuk el−
ismerésül díjaztuk” – mondta lapunknak Dr. Schmidt Péter, Győr
alpolgármestere. – „Ezzel is ki akartuk fejezni örömünket, hogy
Dunaszerdahely és Győr városa között nagyon jó az együttműködés
a kulturális élet területén”.
(on)

Primátor mesta kritizuje návrh premiéra zvýhodniť vyššie položené obce

Kritériom nadmorská výška?
Péter Pázmány považuje
výroky premiéra Mikuláša
Dzurindu o tom, že pre väčšie
náklady na odpratávanie snehu
by vyššie položené obce mali
dostať od štátu viac peňazí, za
nepremyslené.
Mikuláš Dzurinda svoj názor
vyslovil počas návštevy na
Kysuciach postihnutých sne−
hovou
kalamitou.
Podľa
premiéra pri rozdeľovaní výnosu
dane z príjmov fyzických osôb
vláda zohľadní aj nadmorskú
výšku. Pázmány však tvrdí, že
kalamitné situácie pre nadmerné

sneženie môžu nastať nielen vo
vyššie položených obciach, ale
aj na nížine. Odvoláva sa pritom
na snehovú kalamitu na Žitnom
ostrove koncom minulého roku,
kedy odbor krízového riadenia
Obvodného úradu v Dunajskej
Strede musel vyhlásiť mimo−
riadnu situáciu. Podľa dunajsko−
stredského primátora „len laici
sa môžu domnievať, že nad−
merné množstvo snehu na nížine
nespôsobuje také problémy, ako
v horách“. Aj hromadná nehoda
na diaľnici pri Senci svedčí podľa
neho o pravom opaku.

„Súhlasím s tým, aby obce v
hornatých oblastiach dostávali
väčší balík peňazí na vykuro−
vanie škôl a predškolských
zariadení, ale nemôžem akcep−
tovať predstavu, aby kritériom
pre delenie výnosov z daní
fyzických osôb malo byť
množstvo napadnutého snehu,“
– konštatoval primátor Dunaj−
skej Stredy. Podľa neho sa dá
ťažko garantovať, že tieto pros−
triedky skutočne budú použité na
odpratávanie snehu. „Delenie
samospráv do dvoch kategórií
podľa množstva napadnutého

snehu považujem za nesprávne,“
uviedol P. Pázmány. Ako dodal,
následky kalamitnej situácie a
iných mimoriadnych udalostí,
ktoré sú dôsledkom prírodných
živlov, je potrebné likvidovať z
fondov vyčlenených na tieto
účely. Podľa P. Pázmánya, na
najbližšom zasadnutí predsed−
níctva Združenia miest a obcí
Žitného
ostrova,
ktorému
predsedá, prerokujú aj návrh M.
Dzurindu o prioritnej podpore
obcí vo vyšších nadmorských
výškach.
−pve−
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Megtörtént Dunaszerdahelyen, valamikor régen

Amikor a borbélyok borotválás helyett
rajzot kentek az arcra
l930−as évek világszerte nagyon nehéz évek voltak
mindenki számára Európában és Amerikában egy−
aránt. A gyermekkor legszebb éveit éltem akkor. Min−
denki panaszkodott, hogy nem lehet így élni, meg hogy ez már a
kutyának való élet.
Most is nehezen értem meg, hogyan tudtak megélni jóformán
a semmiből a nagy családok, sőt, még volt idejük, de főleg ked−
vük viccelődni. Ezen a téren a borbélyok vitték a prímet.
Dunaszerdahelynek akkoriban 5500 lakosa közül talán tíz volt a
borbély. Abból éltek, hogy valakit lmegborotváltak vagy meg−
nyírtak. Csak úgy gyorsan összeírtam a borbélyok listáját: a
Nemesszegben volt a Séda és a Soós, a Fő utcán a Mihalik, a
Szászik és a Blada, a Bacsák utcában a Dióssy. A Teleky utcá−
ban az Engel Mariska, a Vámbéry utcában a Berger, a Tyúkpi−
acon a Kenyeres és a Gabona piac végében a Marczi borbély.
Most biztosan akadnak olyan régi szerdahelyiek, akik kapásból
megállapítják, hogy kit hagytam ki, de én rájuk emlékszem.
Az természetes, hogy mindnek volt inasa vagy segédje is. Legin−
kább a Marczi bácsit csodáltam, mivel neki nagy családja és ha
jól tudom, hét gyereke volt, de minden gyerekét becsülettel fel−
nevelte.
Érdekes, hogy a Marczi borbély üzlet nem a városban volt, ha−
nem a gabonapiac végében a Fürdőgyölcs utca elején. Apropó,
tudják, hol volt ez az utca? A víztoronytól lefele az Erdős Móritz,
a Rosenbaum korcsma, Széher Ernő hentes és a Goldner pékéken
túl, ahol később a Drutechna autojavító műhely is működött. Itt
eldugva ugyan, de nagyon ügyesen vezetve létezett a kis borbély
szalon (mily nemes megnevezés) az örökké vidám Marczi bácsival
és a fiaival, akik szintén itt dolgoztak. Ha sok volt a vendég, ak−
kor Marczi bácsi hegedült is, így szórakoztatta a vendégeket. De

Az

A zsüri értékelte
a gyermekrajzokat

Negyven díjazott
Negyven alkotást díjazott a
zsűri a Csallóközi Színes
Ceruzák hetedik évfolya−
mára beküldött gyermekraj−
zok közül. Mint a verseny
szervezőtitkára,
Rácz
László elmondta, köztük
van három magyarországi
és egy csehországi kis alko−
tó is. A legjobb munkákból
válogatott kiállítás megnyi−
tójára és a dijak átadására
május 19−én kerül sor a
Csallóközi Múzeumban.
Addig a Csallóközi Nép−
művelési Intézetben rend−
szerezik, keretekbe foglal−
ják a kiállításra szánt rajzo−
kat. A legjobb munkákat
Győrben és Budapesten a
várban is kiállítják.
(p)

érdekes volt az is, ahogy a vallásos zsidók egy része is odaszokott.
A vallásos zsidó ugyanis nem borotválkozik késsel.
Hosszú nyári péntek délutánokon, magam is sokszor láttam,
amint a Marczi borbélyéknál sorban ülnek a tyúkászok
RAZOLLAL bekenve. Ez olyan, mint a gipsz, amit rá kell kenni a
szakállra, fából faragott késsel, majd egy idő után csak le kell va−
karni és az ember meg van borotválva. Persze, ilyenkor ülhettek
egymás mellett a kuntschaftok, mert nem kellett tükör. Én mindég
azt csodáltam, hogy Marczi bácsi pontossan ismerte, hogy kinek
meddig lehet az arcán a Razol, hogy simára legyen borotválva,
mert ha tovább tartott volna a Razol hatása, leégethette volna a
vendég arcát.
Nekünk, gyerekeknek meg ilyenkor alkalmunk volt összejönni
egy kis focira az utcán. Ma már elképzelhetetlen, hogy fociznak
valakik az utcán vagy a téren. A Tauber pálinkás fiúk, az Erdős
Pali, a Rosenbaum Pali és Gyuri, a Goldner fiúk, Marczi Gézi,
Pirk Öcsi, meg a Köles Béla és Lali – velük jó kis focimeccset
játszottunk. Ilyenkor persze két csapatkapitány volt és a többit pe−
dig kiszámolással osztottuk el a két csapatba, például így: „Alfa −
betta − gamma − delta, szí ví kompaní ára raka tika taka vija vaja
ven. „Akire ilyenkor a „ven" szó jutott, azt valamelyik kapitány a
maga csapatába sorolta , utána meg már csak játszottunk. Az is
sokszor előfordult, hogy a Kölesék előtti szabad területen éppen
az önkéntes tűzoltók gyakorlatoztak, igy bennünket, fiatalabbakat
kiszorítottak a „pályáról".
voltak akkoriban az igények és más volt a szórakozás,
de erről majd legközelebb.
Mások
(Kornfeld Ferenc visszaemlékezéseiből, folytatjuk)

Április közepéig tart az amnesztia

14 illegális fegyvert adtak le
Április derekáig tart az ún.
fegyveramnesztia, e határ−
időig adhatók le a rendőrsé−
gen az illegálisan tartott
fegyverek.
A tizedik hónapja tartó akció
keretében a dunaszerdahelyi
járásban a tavalyi esztendő
végéig 14 engedély nélkül tar−
tott lőfegyvert szolgáltattak
be. Both Péter százados, járá−
si rendőrfőnök nem kívánta
kommentálni, hogy szerinte
sok−e ez vagy kevés. A bűnö−
zők és a maffiózók kezében
nyilván változatlanul jelentős
mennyiségű illegális lőfegy−
ver lehet. Természetesen, nem
is ők azok, akik beszolgáltat−
ták az emlitett 14 darabot. A
rendőrfőnök szerint minden
egyes esetről jegyzőkönyv ké−

szül, majd a fegyvert Po−
zsonyba küldik, ahol fegyver−
szakértők vizsgálják meg,
hogy nem követtek−.e el vele
gyilkosságot. Ha nem, akkor a
leadója legalizálhatja és meg−
tarthatja minden következ−
mény nélkül, tehát nem indul
ellene eljárás. Ha azonban ki−

derül, hogy gyilkos fegyverről
van szó, akkor a beszolgálta−
tóját kihallgatják és a rendőr−
ség megpróbálja kideríteni,
hogy miként került hozzá a
fegyver.
Both Péter szerint hasznos
a fegyveramnesztia meghirde−
tése, hiszen országos méret−
ben valószínűleg tőbbszáz
fegyver van illegálisan ma−
gánszemélyeknél, ami veszé−
lyes jelenség. Az április dere−
káig tartó fegyveramnesztiá−
nak köszönhetően remény van
arra, hogy sikerül fény deríte−
ni korábban elkövetett gyil−
kosságokra. De önmagában
már az is hasznos, ha az enge−
dély nélkül fegyvert birtokló
személyek legalizálják azt,
hogy fegyver van a birtokuk−
ban.
(pve
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Járási drogmegelőző konferencia

A drog nem oldja
meg a gondokat
„Szabadon NEM− et a drog−
nak"− címmel első alkalom−
mal tartottak Dunaszerda−
helyen drogmegelőző konfe−
renciát a Csallóközi Népmű−
velési Központ és az antiszo−
ciális magatartás témakörével
foglalkozó járási bizottság
szervezésében. A járási hiva−
talban tartott fórum fővédnö−
ke Nagy Frigyes, Duna−
szerdahely alpolgármestere
volt. Üdvözlő beszédében ki−
emelte, hogy ez a konferencia
megelőző jellegű, hisz napja−
inkban régiónkban is egyre
több fiatal nyúl kábítószerhez.
Jeles vendégek és kiváló
szakemberek tisztelték meg je−
lenlétükkel a tanácskozást. Re−
mek előadást tartott többek kö−
zött a neves pszichiáter Ivan
Novotný is, aki évekkel ezelőtt
Pozsonyban létrehozta az első
drogellenes központot is. Be−
szédében megdöbbentő ará−
nyokat tárt a hallgatóság elé.
Elmondta, hogy jelenleg Szlo−
vákiában a fiatalság mintegy 60
százaléka már kipróbált vala−
milyen kábítószert. Ez az adat
már nagyon közelít az USA−
éhoz, ahol ez a szám 72 száza−
lék. Elmondta, hogy az alkoho−
lizmus, mint jelenség már idő−
számításunk előtt 7000−ben az

Mondj
NEM−et!

ókori Egyiptomban is súlyos
problémákat okozott. Hangsú−
lyozta, a drog nagyon veszé−
lyes, hiszen az ember szerveze−
te nem rendelkezik olyan
szervvel,
szervrendszerrel
amely jelezné, hogy a drogfo−
gyasztó mikor válik függővé.
Novotný professzor egyik
volt páciense, a fiatal Lenka
szintén jelen volt a fórumon.
Lenka immár négy éve „tisz−
ta“, előtte súlyos drogfo−
gyasztó és alkoholista volt. A
hallgatóság kérdéseket tehe−
tett fel a lánynak, kinek őszin−
te válaszaiból kiderült, milyen
pokollá teheti az emberek éle−
tét a drog.
Felszólalt a Pozsonyban
székelő Nemzeti Drogellenes
Központ egyik szakembere is,
akik eddigi munkájuk tapasz−
talatait elemezte. Elmondta,
hogy az, aki fiatalkorúnak ad
el drogot, akár tízéves szabad−
ságvesztésre is ítélhető.
A rendkívül összetett és
égető drogtematikát sok
szemszögből
megvilágító
konferencia rendkívül hasz−
nos volt. A rendezőség jövőre
is tervez hasonló tanácskozást
Dunaszerdahelyen a kábító−
szer−ellenes küzdelem idősze−
rű kérdéseiről.
− and−

Problémy sa drogami
riešiť nedajú
„Slobodne NIE drogám“ − bol
názov prvej okresnej protidro−
govej konferencie, ktorú us−
poriadalo Žitnoostrovské os−
vetové stredisko v spolupráci
s okresný výborom pre sle−
dovanie príčin antisociálneho
správania sa ľudí. Konferencia
sa konala pod záštitou
viceprimátora Dunajskej Stre−
dy Fridricha Nagya.
Vo svojom prejave vice−
primátor upozornil na to, že
cieľom konferencie je pre−
vencia, veď aj v našom regió−
ne čoraz viac mladých siahne
po drogách. Na konferencii sa
zúčastnil aj renomovaný psy−
chiater Ivan Novotný, ktorý
zriadil pred niekoľkými rokmi
v Bratislave prvé protidrogo−
vé centrum. Z jeho slov vy−
plynulo, že na Slovensku 60
percent mladých ľudí prišlo do
kontaktu s drogami. Toto
číslo sa veľmi približuje ame−
rickej realite, kde je tento
pomer až 72 percentný.
Ako povedal, alkoholiz−
mus, spôsoboval už aj v staro−
bylom Egypte v roku 7000

pred našim letopočtom prob−
lémy. Užívanie drog je o to
nebezpečnejšie, lebo ani jeden
ľudský orgán nevydáva va−
rovné signály o tom, kedy sa
užívateľ drog stáva závislým.
Na konferencii sa zúčastnila
aj Lenka, mladá pacientka
profesora
Novotného.
Dievčina je už štvrtý rok
„čistá“. Predtým však tvrdo
holdovala drogom a alkoholu.
Účastníci konferencie sa jej
mohli slobodne spytovať. Z jej
odpovedí jasne vyplynulo,
aké peklo môžu spôsobiť v
živote človeka drogy.
Na konferencii referoval aj
špecialista z Národného proti−
drogového centra. Ako zdô−
raznil, ten, kto predá mla−
distvému drogy a omamné
látky, môže byť odsúdený až
na desať rokov odňatia slo−
body.
Prvú protidrogovú konfe−
renciu hodnotili odborníci a
účastníci za užitočnú a pro−
spešnú, preto sa organizátori
rozhodli pokračovať v nej o
rok.
(and)
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Elfogadták a város tízéves energetikai koncepcióját

Hogyan fűthetünk gazdaságosabban?
A városi képviselőtestület de−
cemberi ülésén fogadta el
Dunaszerdahely 2015−ig szóló
hosszú távú energetikai kon−
cepcióját, amelyet a pozsonyi
műegyetem gépészeti kará−
nak öttagú munkacsoportja
dolgozott ki. Törvény írja elő
egyébként, hogy minden tele−
pülésnek legkésőbb a jövőre
ki kell dolgoznia a saját ener−
getikai fejlesztési tervét.
A szakemberek ebben a doku−
mentumban az energetikai
helyzet átfogó értékelése és
elemzése alapján ajánlásokat
fogalmaztak meg a város veze−
tésének. Az általuk készített ta−
nulmány három fő szempontot
tartott szem előtt. Elsősorban
azt, hogy biztosított legyen a
megbízható és folyamatos hő−
szolgáltatás, az ára pedig gaz−
daságilag elviselhető legyen a
cégek és a háztartások számára.
A hosszú távú városi hőe−
nergetikai politika fontos ele−
me az is, hogy a kazánházak a
lehető legcsekélyebb mérték−

ben szennyezzék Dunaszer−
dahely levegőjét. A fő hőszol−
gáltató a város többségi tulaj−
donában lévő Southerm társa−
ság, amely több kazánházat
működtet, sőt, pár éve napkol−
lektorokat is üzembe helyezett
A szakemberek ajánlásai kö−
zött egyébként szerepel a nem
hagyományos és megújítható

energiaforrások kihasználása,
így a napkollektorok tömege−
sebb elterjedése is.
A távfűtésért fizetendő ösz−
szeg csökkentésének legaján−
lottabb módszere a panella−
kások falainak mielőbbi külső
hőszigetelése. Városunkban
ez már beindult, a Fő utcán a
pódafai körforgalomnál épp

most vonnak be egy tömbhá−
zat szigetelő burkolattal, de a
munkák a nagy fagyok miatt
félbeszakadtak, a Jesenský ut−
cán még a kemény hideg be−
állta előtt végeztek egy há−
romemeletes háztömb hőszi−
getelésével. A szakemberek
számításai azt mutatják, hogy
a hőszigetelésnek köszönhe−
tően a fűtési költségek akár a
felére csökkenhetnek. A ja−
vaslatuk tehát egyértelmű: ha
a lakók kevesebbet akarnak fi−
zetni a távfűtésért, akkor mi−
nél hamarabb lássák el a pa−
nelházat izoláló réteggel.
Ugyancsak árcsökkentő hatá−
sú a rosszul záró ablakok le−
cserélése és hőszabályozók
felszerelése a radiátorokra.
A koncepció kidolgozói azt
javasolják, hogy városunk
hőellátását az elkövetkező tíz
évben központosított hőszol−
gáltatással a leggazdaságo−
sabb biztosítani. A kazánhá−
zakban elsősorban a földgáz
hasznosítását javasolják.
(pve)

Poslanci odsúhlasili energetickú koncepciu mesta v tepelnej energetike do roku 2015

Ako kúriť hospodárnejšie?
Mestské zastupiteľstvo na svo−
jom decembrovom zasadnutí
odsúhlasilo energetickú kon−
cepciu mesta v tepelnej ener−
getike až do roku 2015. Túto
koncepciu vypracovala päť−
členná pracovná skupina od−
borníkov Strojníckej fakulty
Slovenskej technickej univer−
zity v Bratislave.
Na základe dôkladnej ana−
lýzy súčasnej situácie odbor−
níci v tomto dokumente na−
vrhovali vedeniu mesta odpo−
rúčania, týkajúce sa ďalšieho
rozvoja tepelnej energetiky
mesta Dunajská Streda. Tento
dokument je východiskom pre
dlhodobý rozvoj zásobovania
mesta energiou. Predmetná
koncepcia vychádzala z troch
hlavných kritérií: zo zabez−
pečenia spoľahlivej dodávky
tepla pre odberateľov, z eko−
nomicky únosnej ceny tepla
pre domácností a firmy, ako

i z minimalizácie negatívnych
dopadov na životné prostre−
die. Hlavným dodávateľom
tepla v meste je firma Sout−
herm s majoritnou účasťou
mesta. Táto spoločnosť zabez−
pečuje dodávku tepla pre
bytové a nebytové objekty
prostredníctvom viacerých
kotolní. Okrem toho niekoľko
rokov prevádzkuje aj slnečné
kolektory , čo je v súlade aj
s odporúčaniami autorov
tepelnoenergetickej koncep−
cie. Doporučujú totiž maso−
vejšie využívanie netra−
dičných a obnoviteľných zdro−
jov energie.
Nakoľko v okolí mesta
pestujú rôzne druhy obilnín,
odborníci odporúčajú zvažo−
vať možnosť využitia obno−
viteľných zdrojov energie v
kotolni Stred, hlavne možnosť
použitia prebytkov slamy.
Odberateľov samozrejme

najviac zaujíma to, že ako by
mohli platiť menej za dodávku
tepla a teplej vody, alebo
aspoň neplatiť viac, ako teraz.
Energetickí odborníci neobišli
ani túto tému: a v koncepcii
navrhujú realizáciu viacerých
opatrení v Dunajskej Strede.
A to neodkladné zateplenie
objektu, ďalej výmenu okien
ako i inštaláciu termo−
statických ventilov na vykuro−
vacie telesá a meranie spot−
reby tepla v bytoch. So zatep−
lením vonkajšej fasády pane−
lákov nech nájomníci nevyč−
kávajú, radia energetici, totiž
podľa nich vďaka tejto inves−
tície sa náklady na vyku−
rovanie môžu ihneď znížiť až
o polovicu. V Dunajskej Stre−
de v tomto smere sa už lady
pohli: na jeseň roku 2005 sa
rozhodli obyvatelia pre
zateplenie trojposchodového
bytového domu na Jesenského

ulici. Ich príklad nasledovali
aj v paneláku na Hlavnej ulici,
kde práce prerušili silné
mrazy.
(pve)
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Iskolai beiratkozások a 2006/2007− es tanévre

Önfeledt játék, sok szeretet
Tárt karokkal, játékkal, énekkel és sok−sok szeretettel fogad−
ták a leendő kiselsősöket és szüleiket a város magyar tannyel−
vű alapiskoláiban. A beíratkozási ünnepségeken először kicsit
megilletődött arcocskák tekintettek körül, végül azonban− a
mindenben segítő, és a gyermekekkel együtt játszó tanító né−
niknek köszönhetően− mosolyra kerekedett minden száj. Az
idősebb diákok műsorral kedveskedtek a még ovisgye−
rekeknek, akik szájtátva csodálták a műsort, majd önfeledt já−
tékba bocsátkoztak.
Előzetes felmérés szerint, lapzártánkig a Kodály Zoltán Ma−
gyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába 77, a Vámbéry Ármin Ma−
gyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába 48, míg a Szabó Gyula
Magyar Tannyelvű Alapiskolába 57 kiselsőst írattak be. A
szlovák iskolák közül a Jilemnicky utcaiba 59, a Smetana
ligeti iskolában 23 volt a beíratkozottak száma. Ezek azonban
még nem végleges adatok, hiszen a Tisztelt szülők az előzete−
sen meghirdetett időpontig még beírathatják gyermeküket az
általuk választott iskolába.
−and, n−

Zápisy do skôl
S otvorenou náručou, pestrým programom, spevom a pre−
dovšetkým s veľkou láskou privítali nadchádzajúcich prvá−
kov a ich rodičov vo všetkých školách nášho mesta. Od
polovice januára sa konajú aj tento rok zápisy prvákov v
troch základných školách s vyučovacím jazykom maďarským
a v dvoch základných školách s vyučovacím jazykom slo−
venským. Spočiatku detičky boli nesmelé, niektoré nepohli
od svojich rodičov, avšak vďaka šikovným pedagógom sa
čoskoro zapojili do rôznych hier a aktivít. Žiaci vyšších
ročníkov pre nich pripravili krátky kultúrny program, a
nakoniec aj nastávajúci prváci sa zapojili do kreslenia ako i
do iných aktivít.
Podľa našich zistení do uzávierky DH predbežné výsledky
zápisov sú nasledovné: ZŠ Zoltána Kodálya s vyuč. jaz.maď.
− 77 zapísaných prvákov (2005 − 61, 2004 − 77) , ZŠ Ármina
Vámbéryho s vyuč. jaz. maď. − 48 zapísaných (2005 − 35,
2004 − 24) , ZŠ Gyulu Szabóa − 57 zapísaných detí (2005 −
88, 2004 − 64) , ZŠ na Jilemnického ulici s vyuč. jaz. slov. −
59 zapísaných, (2005 − 65, 2004 − 49) a ZŠ v Smetanovom
háji − 23 zapísaných prvákov (2005 − 22, 2004 − 32).
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Sajnos, sok magyar család dönt úgy, hogy gyermekét, úgy−
mond a „jobb boldogulás érdekében” szlovák tannyelvű
alapiskolába íratja. Sokaknak viszont nagyon fontos, hogy
csemetéjük anyanyelvén ismerkedjen az olvasás, betűvetés
tudományával. Hogy miért, ennek jártunk utána:

Pálffy Ingrid− a Kodály Zoltán Magyar Tannyelvű Alap−
iskolába íratta be lányát, Margarétát.
„A férjemmel mindketten magyar nemzetiségűek vagyunk,
kislányunk ezidáig magyar környezetben nevelkedett, így egy
percig sem gondolkodtunk, hogy milyen iskolába járjon. Ter−
mészetesnek vettük, hogy magyar iskolába íratjuk. Én magam
is ebbe az iskolába jártam, és nagyon szerettem itt tanulni. Re−
mélem, Margaréta is megszereti ezt az iskolát.“
− and −

Csölle Zoltán a Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű
alapiskolába íratta be Andrea lányát.. Hogy miért?
„Mi szülők is magyar iskolába jártunk, ebből soha semmi hát−
rányunk nem származott az életben. Természetesnek tartjuk,
hogy magyarként mi is magyar iskolába írassuk gyermekeinket.“
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Nem babra megy a játék!

Januári versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Milyen új szolgáltatást
vezetett be a Korzó Gyógyszertár és mi a neve? A helyes válasz:
Higiénás környezetben egy csepp vérből megállapítják a kliens
aktuális cukor−, koleszterin− és triglicerin szintjét. A szolgáltatás
neve: „Egy csepp figyelmet“
Nyerteseink: Nagy Katalin, Duna u. 372/17− Novák Márta,
Neratovicei tér 2145/7− Tánczos Anna, Jilemnicky u. 234/31
Nyerteseinknek gratulálunk!
Nyereményeiket, amely a Bertoni k.f.t. által felajánlott
egyenként 500 koronás ajándékcsomag, a Dunaszerdahelyi Hírnök
szerkesztőségében vehetik át, személyi igazolvány felmutatása
ellenében.
Új kérdésünk: A Kanovits reklámügynökség jelenleg hány
reklámfelületet kínál?
A helyes válaszokat beküldő olvasóink között háromszor 500
koronás készpénzt sorsolunk ki, melyet a Kanovits reklámügy−
nökség ajánl fel. További három olvasónk pedig két személyre
szóló belépőjegyet nyerhet a Caramel− koncertre, amelyet a
szervező Klikk Média nevében Takács Krisztián ajánlott fel. A
nyertesek nevét lapunk február 22− én megjelenő számában
közöljük.
Válaszaikat legkésőbb február 14−ig küldjék be szerkesztőségünk
címére, vagy adják le a városi hivatal portáján.

Nejde o babku!

Výhercovia čitateľskej súťaže z januára
Súťažná otázka z posledného vydania DH znela: Akú novú službu
zaviedla Lekáreň Korzo, a aký je jej presný názov? Správna
odpoveď znie: V hygienickom prostredí sa z jednej kvapky krvi určí
aktuálna hladina cukru, cholesterolu a triglycerinu. Služba sa volá:
Kvapka pozornosti.
Výhercovia našej súťaže: Katalin Nagyová, Dunajská 372/17−
Marta Nováková, Neratovické nám. 2145/7−Anna Tánczos,
Jilemnická 234/31. Výhry si môžete prevziať v našej redakcie,
legitimujte sa s OP. Výhercom gratulujeme!
Nová otázka znie: S koľkými veľkoplošnými reklamnými
plochami disponuje v súčasnosti Reklamná agentúra Kanovits?
Zo správnych odpovedí vyžrebujeme tri, šťastlivcov odmeníme 500
korunami, ktoré venuje Reklamná agentúra Kanovits. Ďalší traja
šťastlivci môžu vyhrať po dve vstupenky na Caramel koncert. Lístky
venuje v mene organizátorov koncertu Klikk Média, Krisztián
Takács. Mená výhercov uverejníme 22. februára.
Odpovede zašlite alebo doručte do 14 februára do redakcie DH.

Kanovits reklámügynökség

Caramel, Bartók Eszter és zenekaruk
február 24−én lép fel, de a dunaszerdahelyi
helyett a nyárasdi sportcsarnokban

Élő lemezbemutató
2006 koncertszenzációja a nagyszerű popsztár, Caramel Nyu−
galomterápia című albumának bemutatója, amely hetek óta a
magyar lemezeladási lista élén áll. Caramel még nem járt Szlo−
vákiában, ráadásul a produkció egy olyan hatalmas meglepetés−
sel zárul, hogy minden rajongó végtelenül hálás lesz, hogy je−
gyet váltott és elment a sportcsarnokba február 24−én.
Mindkét Megasztáros dalai a slágerlisták élén tanyáznak, rá−
adásul Eszter is hamarosan megjelenteti bemutatkozó albumát.
Kétezer látogatóra számítanak a szervezők, ebből háromszázan
V.I.P.−vendégek lesznek. A koncert után dedikálás, fényképes
autogramosztás vár a rajongókra.
Változás lesz azonban az eredetileg meghirdetett helyszínt
illetően: a megakoncertet nem a dunaszerdahelyi, hanem a
nyárasdi sportcsarnokban tartják meg. A szervezők buszokat
biztosítanak azok számára, aki Dunaszerdahelyről mennek a
koncertre. Az autóbuszok a sportcsarnok elől indulnak és vissza
is hozzák az érdeklődőket.
Jegyek elővételben megvásárolhatók az EVENTIM jegyiro−
dáiban: Exit Travel Club − utazási iroda. Kukučín utca 53.,
Dunaszerdahely. Tel.: 031/55 11 999. FOCUS MUSIC SHOP,
Vámbéry ter 51. Dunaszerdahely. Tel.: 031/551 51 02.
EVENTIM.

Reklamná agentúra Kanovits

Hirdessen nagyban Inzerujte vo veľkom
A Kanovits reklámügynökség a járás lukratív helyein kínál
reklámfelületeket azoknak, akik cégüket és aktivitásukat
szeretnék bemutatni a nyilvánosságnak. Reklámfelületeiket a
kisebb vállalkozók és a cégóriások
egyaránt kiváló minőségük miatt
választják. Ezidáig összesen 65 nagy
méretű
reklámfelület
áll
az
érdeklődők rendelkezésére.
Az esetleges érdeklődők bővebb
információt a www.kanovits.com,
valamint a 0905 444 683− as
telefonszámon kaphatnak.

Reklamná agentúra Kanovits ponúka pre inzerentov
veľkoplošné reklamné plochy na lukratívnych miestach mesta
a okresu Dunajská Streda. Ponúka vhodnú formu prezentácie
veľkých a malých podnikov. Klienti
si v súčasnosti môžu vybrať zo 65
veľkých reklamných plôch.
Bližšie informácie na internetovej
stránke agentúry na
www.kanovits.com, resp. na
telefónnom čísle 0905/444−683.
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A költöző madarak tavasszal
behozhatják a madárinfluenzát

Pánikra semmi ok
– jelenleg
A járásban jelenleg semmi ok sincs a pánikra, vé−
li Tibor Misányik, az Állami Közegészségügyi
Intézet dunaszerdahelyi kirendeltségének a veze−
tője. A folyamatos monitoring során ebben a ré−
gióban sem tapasztaltak eddig a madárinfluenzá−
ra utaló semmi gyanús jelet. A szakember szerint
az állategészségügyben központilag elrendelt és
folyamatosan végrehajtandó intézkedések ele−
gendőek ahhoz, hogy ha a kór esetleg felütné a
fejét, akkor megakadályozzák az átterjedését az
emberre. Azok a farmok, ahol szárnyasokat ne−
velnek, zártak és itt könnyű a monitorozás és az
esetleges közbelépés is.
Igor Mračko, a dunaszerdahelyi regionális ál−
lat−egészségügyi és élelmiszerügyi kirendeltség
igazgatóhelyettese szintén úgy véli, az országos
méretben november közepétől érvényes intézke−
dések egyelőre elégségesek, de ezek betartására
feltétlenül szükség van. A Dunaszerdahelyi járás−
ban is nyilvántartásba vették a háztartásokban lé−
vő háziszárnyasokat és a polgármestereket köte−
lezték arra, hogy adják le az illetékes járási szer−
veknél ezeket a jegyzékeket, amelyeket rendsze−
res időközökben fel kell frissíteni. Két hónapja ér−
vényben van az a rendelkezés is, amelynek értel−
mében a házigalambokat állatorvossal be kell ol−
tatni, aki jegyzéket vezet a beoltott galambokról.
Tilos azonban egészen a visszavonásig a vadon
élő szárnyasok vadászata, viszont a madárkiállítá−
sok továbbra is engedélyezettek, ugyanígy a beol−
tott postagalambok versenyei is egyelőre megtart−
hatók. A folyamatos monitoring−eredmények azt
mutatják, hogy sem a fácánoknál, sem más szaba−
don élő madaraknál, így a vizimadaraknál sem
mutatták ki egyelőre a madárinfluenzát okozó ví−
rust. A hangsúly az egyelőre szón van, erre mind−
két megszólított közegészségügyi és állategész−
ségügyi szakember nyomatékosan figyelmezte−
tett. Szakmai berkekben ugyanis a tavasz köze−
ledtétől tartanak, amikoris megkezdődik a ván−
dormadarak viszszaköltözése a melegebb égtá−
jakról. Ekkor kell majd igazán óvatosnak és éber−
nek lenni, mert ezek érkeztével esetleg a vírus is
eljuthat régiónkba.
(pve)

Heti 16 órás, kétfázisos edzésprogram

Sportgimnázium indul
A jövő tanévben sportgimnázium
nyílik Dunaszerdahelyen. a Ma−
gyar Tannyelvű Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Középiskolában A
közös igazgatóság alatt működő,
ám önálló státusú sportgimnázium
egyedülálló lesz, hiszen az oktatás
magyar nyelven folyik. Szlovákiá−
ban hat sportgimnázium működik,
de egyik sem magyar tannyelvű.
A fiatal szlovákiai magyar sporto−
lók lehetőséget kapnak arra, hogy
anyanyelv−
ükön tanulhas−
sanak és kö−
vethessék az
edzői utasítá−
sokat. A diá−
kok a gimná−
ziumi tanrend
mellett heti 16
órás
edzés−
program alap−
ján modern
kétfázisos
edzéseken ve−
hetnek részt.
Egyelőre
három sport−
ágat oktatnának: futballt, kézilabdát
és teniszt. Szabó László. a Magyar
Tannyelvű Mezőgazdasági és Élel−
miszeripari Középiskola igazgatója
lapunknak elmondta, hogy kitűnő
szakemberek foglalkoznak majd a di−
ákokkal, most van folyamatban a
szerződések megkötése. A futballis−
ta−tehetségek képzésével a tervek
szerint Lépes György és a DAC egy−
kori kiváló csatára, Tóth László fog−
lalkozik.
Az itt tanulóknak nem
szükséges belépniük a város sport−
egyesületébe, mindenki a saját anya−
egyesületében folytathatná tovább a
sportpályafutását. Az iskola két tor−
nateremmel, saját, jól felszerelt edző−
teremmel, futballpályával, kézilabda−
pályával (amely teniszezésre és ko−
sárlabdázásra egyaránt alkalmas),
szaunával rendelkezik. Van fedett
uszodája is, ez azonban jelenleg nem
üzemel. Az étkeztetés és a bentlakás
szintén biztosított, hisz az iskolához
étkezde és egy 150 férőhelyes kollé−
gium is tartozik.
A felvételi három részből áll. Lé−
lektani teszt és tehetségvizsga vár a
diákokra. Az utóbbi áll egy általános
tesztből (az erő, a gyorsaság és a rob−
banékonyság vizsgálata), valamint
speciális tesztből (labdavezetés, ka−
pura−lövés stb). A teszteket szak−
edzők állítják össze.Tudásfelmérő

jellegű felvételi nem lesz, de a válo−
gatásnál figyelembe veszik a jelent−
kező nyolcadikos év végi, valamint
kilencedikes félévi bizonyítványának
eredményeit. Azoknak a diákoknak,
akik olyan szinten vannak, hogy bár a
sportban kiemelkedően tehetségek, a
gimnáziumi anyaggal mégsem képe−
sek megbirkózni, az iskola lehetősé−
get ad arra, hogy a mezőgazdasági
szakok valamely szakiránya közül
válasszanak. Az ilyen diákok sport−

felkészítése közösen történne a gim−
nazistákéval.
Arra a kérdésre, hogy van−e e re−
mény az uszoda működtetésének új−
bóli beindítására Szabó László igaz−
gató így válaszolt: „ A remény mindig
megvan. Az utóbbi két évben is csak a
remény éltetett bennünket, amikor
kétszer félévre kinyitottunk. Most
azonban nemcsak remény, de érv is
van a kezünkben. A sportgimnázium−
ban a diákok olyanfajta fizikai terhe−
lésen esnek át a folyamatos edzések
során, amely mellett szükségszerű a
rendszeres regenerálódás. Ezt pedig
esetünkben a szauna valamint az
uszoda jelenti. Remélhetőleg ezt a
Nagyszombati Kerületi Hivatalnál is
tudatosítják, és végre megkapjuk az
üzemeltetéshez szükséges jogos pénz−
fedezetet. Bízom abban, hogy hama−
rosan az uszoda újra kinyit, hiszen ez
nemcsak a sportolók, de minden test−
mozgást kedvelő ember igénye”.
−and−

Az érdeklődők február 20− ig
adhatják le a jelentkezési lapo−
kat az iskola tanulmányi osztá−
lyán. Orvosi igazolás szintén
szükséges. A felvételi vizsgák
időpontja: 2006 március 15.− 16.
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Programajánló/ Hirdetés

Krónika

VMK

Centrum voľného času

Novorodenci/Születések

 Február 14–16.: XV.
Tompa Mihály Országos
Vers− és Prózamondó Ver−
seny körzeti fordulója a Cse−
madok Területi Választ−
mányának
szervezésében,
vers− és prózamondás, I − II −
III kategóriák−
 február 17. − 9.30 és
11.00 ó. : Emlékkoncert John
Lennon halálának 25. évfor−
dulója alkalmából a Kodály
Zoltán Társaság szervezésé−
ben
 február 21. − 17.00 ó. :
KLUBEST : A pszichotronika
lehetőségei, előadó: Matula
Lajos, pszichotronikus, házi−
gazda: Czibula Csaba.

10. 2. − Keramické aktivity pre
MŠ Komenského ul. Dunajská
Streda, 10,00 hod.
11. 2. − Medzinárodný fut−
balový turnaj žiakov, Veľký
Meder − 9,00 hod.
14. 2. − Okresné kolo súťaže
Poznaj slovenskú reč pre žiakov
4. roč. ZŠ (9,00 hod)
15. 2. − Okresné kolo súťaže
Poznaj slovenskú reč pre žiakov
8. roč. ZŠ, (9,00 hod.)
16. 2. − Mestská futbalová
liga pre žiakov 5. roč. ZŠ. (ZŠ Z.
Kodálya s VJM, 13,00 hod.)
Majstrovstvá okresu vo volej−
bale žiačok (Gymn. 9,00 hod.)
17. 2. − Majstrovstvá okresu
vo volejbale žiakov (Gym−
názium, 9,00 hod.)

Bertóková Sára Fábiána
Bachman Bálint
Horsicza Daniel
Petrovičová Vivien
Kvardaová Zsóka
Nagyová Noémi
Burgeňo Dániel Sándor
Klempová Anita
Delič Michaela
Novorodencom prajeme
dobré zdravie!
Az újszülötteknek jó egész−
séget kívánunk!

Zomreli/Elhalálozások
Dudásová Helena (1942)
Kisléghyová Mária (1938)
Harvánková Alžbeta (1935)
Borbély Jozef (1948)
Szilvási Koloman (1919)
Baláži Stanislav (1928)
Vasová Kornélia (1920)
Tóth Zoltán (1951)
Kornošová Juliana (1909)
Vargová Alžbeta (1926)
Szabóová Etela (1923)
Sidó Július (1926)
Preizingerová Mária (1925)
Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!

Zosobášili sa
Házasságkötések
Delič Mijo−
Tomšu Ivana
Milan Vladimír−
Barciová Zuzana, Mgr.
Karácsony Jozef−
Derzsiová Veronika
Hír Ján− Fleischmanová Linda
Veľa šťastia a lásky!
Sok boldogságot a közös úton!

Nagyszüleink ötvenhatja
A József Attila Emlékév kez−
detén indított internetes közép−
iskolás pályázat sikeresen le−
zárt első fordulóját követve a
kiírók újabb felhívást tettek
közzé. Ebben arra kérik a ma−
gyar oktatási nyelvű középis−
kolák diákjait, hogy készítse−
nek olyan ötperces eredeti al−
kotást, amelyben azt mutatják
be, milyen az 1956−os magyar
forradalommal kapcsolatos él−
mények és miként alakították
nagyszüleik és szüleik életét.
A pályázat honlapja a
www.attila100.hu címen érhe−
tő el, ahol olvasható a részletes
kiírás, s mód van a jelentkezés−
re. A kész pályaműveket 2006.
március 1−én éjfélig kell leadni.

Pályázati felhívás
A Dunaszerdahely és Vidéke
Polgári Társulás pályázatot
hirdet a 2006−os évre.
A pályázat célja:
1/ A helyi népi kultúrával és
identitás−megőrzéssel kapcsola−
tos programok támogatása
2/ Tanulmányi versenyek és az
iskolák szabadidős programjai−
nak támogatása
3/ Ifjúsági és közösségépítési
programok támogatása
A pályázat megvalósulásá−
nak időbeli hatálya: 2006. de−
cember 31.
A pályázók köre: Dunaszer−
dahely és környékének civil
szervezetei, a Csemadok alap−
szervezetek, iskolák és a törté−
nelmi egyházak
A pályázat benyújtásának
határideje: 2006. február 20.
A pályázat benyújtásának
helye és módja: A pályázatokat
pályázati adatlapon postai úton
vagy személyesen a Dunaszer−
dahely és Vidéke Polgári Társu−
lás irodájának címére kell eljut−
tatni egy eredeti példányban.
Postacím: Dunaszerdahely és
Vidéke Polgári Társulás, Korzo
Bélu Bartóka 788, 929 01
Dunajská Streda
A pályázati adatlap letölthető a
www.rakocziszovetseg.hu hon−
lapról, vagy nyomtatvány formá−
jában kikérhető a Dunaszer−
dahely és Vidéke Polgári Társu−
lás irodájában a fenti címen
VMK)
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Kötelező mellékletek:
Részletes és tételes költségvetés
Rendezvény esetén mellékelje
pályázati cél elérésének részletes
tervét
Ha könyv, újság hangfelvétel,
film, videofelvétel megjelenteté−
séhez kér támogatást, akkor mellé−
keljen kiadói szerződést, valamint
részletes és tételes terjesztési ter−
vet illetve terjesztési szerződést.
Egyéb célra kért támogatás
esetén is mellékeljen olyan ter−
vet, mely a döntést elősegíti
Ajánlólevelek
Jogi személy esetén kérjük csa−
tolni az alapító iratot, bejegyzési
végzést, másolatban.
A pályázat érvénytelen:
Ha a pályázó nem a pályázati
adatlapon és a megjelölt mellék−
letek csatolásával nyújtotta be
Ha eredeti példányt nem nyúj−
tott be
Ha a pályázatot nem a felhívás−
ban közzétett célra nyújtotta be
Ha a felhívásban meghirdetett
határidőig nem érkezett be a
Dunaszerdahely és Vidéke Pol−
gári Társulás irodájába
Ha a pályázati adatlapon és a
felhívásban előírt mellékleteken
nem szerepel a pályázó törvé−
nyes képviselőjének aláírása és
pecsétje
Ha a pályázati díj nincs időben
befizetve
Pályázati díj 200,− Sk. A pá−
lyázati díjat az iroda pénztárába
készpénzben kell befizetni a pá−
lyázat leadásával egyidőben.

PERFECTS
NYELVSTÚDIÓ
Tanuljon velünk
nyelveket!
Angol és német
− kezdő, mérsékelten haladó,
közép haladó vagy haladó
szinten
− általános, speciális vagy in−
dividuális tanfolyamok
− Bussiness English és Beruf
Deutsch
− nyelvtanulás új, relaxációs
módszerrel!
− tökéletesítheti szlovák−
nyelv tudását az újra induló
SZLOVÁK TÁRSALGÁSI
TANFOLYAMOKON!
− 2006. február 1−től 2006. jú−
nius 30−ig
− 3490 Sk/tanfolyam (80 óra,
hetente 2x2 óra 16.00−tól).
Cégek és közületek részére
méretre szabott tanfolyamok!
Vállalatoknak igény szerint
kihelyezett tanfolyamok!
Beíratkozás: szamélyesen
naponta a Perfects Nyelvisko−
la igazgatóságán, Erzsébet tér
1203, I. em., 120−as iroda,
vagy telefonon: 031/552
2389, 0910/963 930, fax:
031/ 550 6161.

A Csallóközi Múzeum
februári ajánlata
Értesítjük a tisztelt múzeum−
látogató nagyközönséget, hogy
a Sárga kastélyban elhelyezett
állandó kiállításunk újra láto−
gatható.
Szlovák és magyar képzőmű−
vészeink munkái a Csallóközi
Múzeumban.
Ízelítőül
néhányan az alkotók közül:
Božena Augustínová, Edita
Spannerová, Eva Bachratá,
Bacskai Béla, Dúdor István,
Janiga József, Szabó Gyula,
Szabó Alex, Prohászka István,
Szilva József, Kocsis Ernő és
mások.
A múzeum kiállítási csarno−
kában a „Válogatás a Csal−
lóközi Múzeum képzőmű−
vészeti
gyűjteményéből“
című kiállítás tekinthető meg
március végéig a megszokott
időben: kedd−péntek (8.30−
12,00 13.00−17.00) szombat
(10.00−12.00 13.00−16.00).
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