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Nyugdíjasotthon − akár az
igazi otthon / V domove
dôchodcov mesta ako doma

A felújított szobrokat a városi temetőben
helyezték el

Visszaemlékezések −
Hogyan változott a
városunk?

Dunaszerdahely város önkormányzata
tisztelettel meghívja önt és családját

A diktatúrák áldozatai
emlékművének
ünnepélyes felavatására 2006. október 31−én
16.00 órára a városháza melletti térre.
***
Program: 14.30: Szentmise a római katolikus
templomban− BÍRÓ LÁSZLÓ püspök ce−
lebrálja.
16.00: NAGY JÁNOS szobrászművész alkotá−
sának felavatása. PÁZMÁNY PÉTER polgár−
mester megnyitója után az ünnepi beszédeket
DURAY MIKLÓS és WITTNER MÁRIA
mondják.

Méltó helyre került
a Kálvária szoborcsoport
ZREKONŠTRUOVANÉ SÚSOŠIE
NA DÔSTOJNOM MIESTE V MESTSKOM CINTORÍNE
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Koszorúzás
a megemlékezésen
Tóth Kálmánról, a komáro−
mi árvaház egyik alapítójáról,
egyben a felvidéki magyarok
1946− 1947− es csehországi
deportálása áldozatainak re−
formátus lelkészéről emlékez−
tek meg október 16−án a Kis−
udvarnoki úti temetőben.
Az ünnepi megemlékezésen
Erdélyi Géza, református püs−
pök, valamint Borza Zoltán
nyugalmazott
lelkipásztor
ecsetelte az önfeláldozó lel−
kész életének főbb mozzana−
tait. Az emlékezők között vol−
tak, akik még személyesen ta−
lálkoztak Tóth Kálmánnal,
sőt, eljöttek a kitelepítettek le−
származottjai is. A közös ima
után a jelenlévők egy zsoltár
eléneklése mellett koszorúz−
ták meg a lelkipásztor sírját,
majd agapén vettek részt a re−
formátus templomban.
Az emlékezésen a lelki−
pásztor hozzátartozóin, a de−
portálások áldozatai és azok
leszármazottain kívül 14 re−
formátus lelkész vett részt,
köztük
Görözdi
Zsolt,
dunaszerdahelyi református
lelkész is.
− and −

Jövőre bezár
a cukorgyár?
A mostani cukorrépakam−
pányt még mindenképpen vé−
gigdolgozza az angol−francia
tulajdonú dunaszerdahelyi cu−
korgyár. A bezárás és az elbo−
csátások leghamarabb febru−
ártól esedékesek. A cukorgyár
leállítását a nyugati tulajdo−
nosok azonban attól tették
függővé, hogy a cukorgyárak
és a gazdák megkapják−e az
Európai Unió szerkezetváltási
alapjából a kompenzációs tá−
mogatást annak fejében, hogy
ezentúl nem termelnek cukor−
répát és nem állítanak elő
cukrot. A bezárás annak kap−
csán merült fel a napokban,
hogy az unió csökkentette a
cukortermelési kvótát és a cu−
korárat is. A dunaszerdahelyi
cukorgyárnak 180 állandó és
70 idényjellegű alkalmazottja
van, akiknek az esetleges el−
bocsátása leghamarabb febru−
ártól jöhet szóba.
−pve−

A felújított szobrokat a városi temetőben helyezték el

Méltó helyre került a Kálvária szoborcsoport
Október tizenhatodikától a
dunaszerdahelyi városi temető
ékessége lett a teljesen felújí−
tott Kálvária szoborcsoport,
amely mintegy negyven évvel
ezelőtt még a Dunaszerdahely
központjában lévő Szent
Győrgy templom mellett volt
felállítva. A letűnt rendszer−
ben napirenden lévő város−
rombolási hullám miatt az öt
szobrot el kellett távolítani a
templom mellől, hogy helyet
csináljanak a panellakások−
nak. A templom mellett csak a
Szentháromság szobor ma−
radt, illetve a templom főbejá−
ratánál lévő Szúz Mária és a
Szent Miklós szobrok. A to−

vábbi öt szobrot ideiglenesen
elszállították. A kisudvarnoki
templomkertben kaptak me−
nedéket a kommunista ideoló−
giai által a városból száműzött
szobrok, melyeknek az állaga
az évek során fokozatosan
romlott.
A városi önkormányzat ezért
napirenden tartotta az öttagú
szoborcsoport felújítását. Fel−
kérte a Mag Gyula szobrász
vezette
csoportot
a
szoboregyüttes restaurálására.
A szobrász irányításával
Csütörtöky
András
és
Ferdics Gábor kiváló munkát
végezett, hiszen a felújított
szobrok valóban csodálatosak.

Erről ezentúl meggyőződhet
bárki, aki a dunaszerdahelyi
városi temetőben jár. Mint a
szoborátadási ünnepség szóno−
ka, Nagy Frigyes alpolgár−
mester elmondta, a restauráto−
rok ötlete nyomán úgy helyez−
ték el az öttagú szoborcsopor−
tot, hogy azok a városra nézze−
nek és a nagykereszten lévő
Jézus Krisztus a szeretet jelké−
peként reményt sugározzon a
város minden hivőjének. A
szoborcsoportot Zsidó János
esperes plébános és Czuczor
József esperes szentelte fel, je−
len volt Görözdi Zsolt refor−
mátus és Sevcík Magdolna
evangélikus lelkész is. –pve−

Október 6− án az aradi vértanúkra emlékeztünk

Tizenhárom égő mécses
„Mely fátyolos, mint ez októ−
berest. / De még lobog, és égi
kezek óvják. / Selymére örök,
győztes glóriát von / A Krisz−
tus jobbján – ama / tizen−
három!“
(Juhász Gyula)
Az 1848− 49− es magyar forra−
dalom és szabadságharc is−
mert és ismeretlen vértanúira
emlékeztünk október 6− án.
Az ünnepélyes keretek között
megtartott megemlékezés a
Szózat eléneklésével kez−
dődött, amelyhez az alaphan−
got a dunaszerdahelyi Szent
György Kórus szolgáltatta.
Ezután hazafias versek han−
goztak el.
Zirig Ferenc, a Dunaszer−
dahelyi Vámbéry Ármin Ma−

gyar Tannyelvű Gimnázium
tanára ünnepi beszédében
részletesen taglalta a szabad−

ságharc eseményeit, méltatta a
forradalom mártírjainak áldo−
zatvállalását és hősiességét.
Beszédében felolvasta mind a
tizenhárom aradi vértanú ki−
végzés előtti, az utolsó szó jo−
gán tett kijelentését.
Az ünnepi szónoklat után az
önkormányzati, politikai és
társadalmi szervezetek, vala−
mint a város iskolái helyezték
az emlékműnél a kegyelet ko−
szorúit. Ezt követően a nem−
zeti gyásznapi gyülekezet ti−
zenhárom égő mécsest helye−
zett el a szobor talapzatán, a
kivégzett honvédtábornokok
emlékére. A megemlékezés a
Himnusz eléneklésével zárult.
− and −
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INVESTÍCIE ZO ZÍSKANÝCH ZDROJOV
ZA VIAC AKO 200 MILIÓNOV
Dunajská Streda sa v uply−
nulých štyroch rokoch roz−
víjala nielen z vlastných
zdrojov, ale aj z prostried−
kov získaných z rôznych
projektov, ako aj z fondov
Európskej únie. Výška
zdrojov
poskytnutých
v rokoch 2002−2006 predsta−
vuje 200 977 000 korún.

– a tri odpovede
ERNEST FEKETE
o poplatkoch za odvoz
odpadu

Nikomu
neodvezú
odpad zadarmo

V nasledovnej časti uvedieme
prehľad o tom, aké zdroje
získala mestská samospráva,
resp. inštitúcie v jej správe
z rôznych fondov.

Nenávratné prostriedky získané z položiek jednotlivých
ministerstiev v rokoch 2002−2006:
Kruhový objazd na križovatke ciest Hlavná–Galantská
Prestavba Vermesovej vily
Oprava tribúny na futbalovom štadióne DAC
Sociálne byty na Kračanskej ceste
Sociálne byty na ulici Gyulu Lőrincza
Kamerový systém
Kanalizácia v mestskej časti Malé Blahovo
Výstavba kotolne v budove Okresného úradu
Výstavba infraštruktúry v mestskej časti Nová ves
Výstavba nájomných bytov
Zdroje získané z eurofondov:
Výmena tesnenia v budove Mestského kultúrneho strediska
Výmena kotolne v ZŠ Ármina Vámbéryho
Rekultivácia a likvidácia smetiska
Turistické informačné tabule
Iné nenávratné zdroje:
Od Západoslovenských vodární na výstavbu kanalizácie v Malom Blahove
Na selekciu odpadu spolu s firmou ASA

2 500 000 Sk
2 600 000 Sk
150 000 Sk
650 000 Sk
450 000 Sk
500 000 Sk
8 812 000 Sk
1 100 000 Sk
5 449 000 Sk
19 148 000 Sk
5 292 235 Sk
6 132 635 Sk
99 484 000 Sk
3 007 000 Sk
40 000 tis. Sk
6 300 000 Sk

Jesenné upratovanie v Dunajskej Strede
Mestský úrad v Dunajskej Strede organizuje od polovice
októbra počas štyroch víkendov DNI JESENNÉHO
UPRATOVANIA podľa nasledovného harmonogramu:
27.−28
októbra: ulice
Čigérska, Gombotášska, Hor−
ná, Letištná, Vinohradnícka,
Družstevná, Topoľová, Lesná,
Gy. Szabóa, Školská, Parti−
zánska, Atriová, Z. Kodálya,
Agátová, Sv. Juraja, Jókaiho,
Záhradnícka, Oktróbrová
3.− 4. novembra: ulice

Tri otázky

Kvetná, L. Amádéa, Tábo−
rová, Štúrova, Ádorská, Veľ−
koblahovská, Réňska, Gašta−
nový rad, Jantárova, Cukro−
varská, F. Liszta, I. Madácha,
L. Kossutha, K. Mikszátha,
Széchenyiho, Krátka, Jasná,
Tichá, Malá, gen. Svobodu,
Hviezdoslavova, Bratislavská.

Mestský úrad žiada občanov mesta, aby predmety, ktoré sú už
v domácnosti zbytočné (s výnimkou stavebného a záhradného
odpadu) umiestnili ku kontajnerom selektovane do 10,00
hodiny. Tentokrát sa uskutoční hromadný zber a odvoz
starých nábytkov ako i spotrebnej elektroniky. Odvoz odpadu
tohto druhu je vo vymedzených dňoch bezplatný.

V našom meste občania nie
sú príliš disciplinovaní, čo
sa týka zaplatenia vyru−
bených poplatkov za odvoz
a likvidáciu komunálneho
odpadu. Mnohí z nich ako
by si ani neuvedomovali, že
firma ASA, ktorou má
mesto zmľuvu na odvoz
smeti, odpad neodváža
zadarmo, ale mesto musí
zaplatiť za jej služby.
Samozrejme, financuje sa
to z poplatkov občanov,
avšak v tejto oblasti sú
značné rezervy.
 Aká situácia je vo
výbere poplatkov za
odvoz
komunálneho
odpadu?
Oznámenia o výške poplat−
kov sme do mája rozposlali
do domácností. Obyvatelia
mesta mali zaplatiť poplatky
v troch splátkach. Väčšina
obyvateľov tak aj urobila.
 Čo bude s neplatičmi?
Aj touto formou ich
vyzývame na okamžité vy−
rovnanie aktuálneho ne−
doplatku. V prípade neuh−
radenia dlžnej sumy je v
zmysle platných predpisov
povinnosťou
mestského
úradu, ako správcu daní
vyrubiť penále. Ak sa ani
takejto výzve nevyhovie,
mestský úrad urobí v zmys−
le zákona ďalšie kroky.
 Sú nedoplatky aj za
predchádzajúci rok?
Isté percento vlani vyru−
bených daní ešte skutočne
nebolo zaplatených, preto
sme dlžníkom museli vyru−
biť vyššiu pokutu.
– and, pve −

4 Vasúti közlekedés / Železničná doprava

Felújítják a vasúti átjárót
Dunaszerdahely önkormányzata többször szorgalmazta az álla−
mi vasúti társaságnál a tönkrement Karcsai úti átjáró megjavítá−
sát és felújítását. Az átjárón keresztül az ipari negyed felé meg−
terhelő járműforgalom bonyolódott. A tárgyalások végül siker−
re vezettek és a vasút saját beruházásból a napokban elvégzi a
felújítást. Az érintett szakaszon kicserélik a sínpárt és új úttestet
építenek. A Karcsai úti vasúti átjárón rövidesen elindulhat a
zökkenőmentes járműforgalom.
(−kgy−, foto: autor)

25.10.2006

Rekonštrukcia
železničného priecestia
Mestská samospráva v Dunajskej Strede vynaložila velké úsilie,
aby železničná spoločnosť pristúpila k oprave a rekonštrukcii
železničného priecestia na Kračianskej ceste. Priecestie
podliehalo značnému dopravnému zaťaženiu smerom na
priemyselnú časť mesta a bolo už v havarijnom stave. Jednania
napokon boli úspešné a železnice z vlastnej investície v týchto
dňoch realizujú rekonštrukciu priecestia. Na danom úseku
vymenia koľajnice a vybudujú novú cestu. Cez železničné
priecestie zakrátko obnovia plynulú dopravnú premávku.
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Beruházások 200 millióért pályázati pénzekből

Fekete Ernőnek, a városi hi−
vatal adó− és illetékügyi alosz−
tályának vezetőjének:

Az utóbbi négy évben váro−
sunk fejlődése nemcsak saját
forrásokból valósult meg, ha−
nem pályázati úton szerzett
külső pénzeszközökből, illet−
ve az Európai uniós alapok
forrásaiból. Ezek együttes
összege 2002 és 2006 között
elérte a 200 977 000 koronát.
Az alábbiakban áttekintést
közlünk arról, hogy a városi
önkormányzat, vagy az általa
fenntartott intézmények mi−
lyen sikeres pályázatokon mi−
lyen összegű pénzforráshoz
jutottak.

Senki szemetét
nem hordják el
ingyen

Az egyes szakminisztériumok alapjaiból pályázati úton nyert
vissza nem térítendő célirányos támogatások 2002 – 2006 között:
Fő utca − Galántai úti körforgalom
Vermes villa átépítése
DAC−tribün javítása
Karcsai úti szükséglakások
Lőrincz Gyula utcai szociális lakások
Kamerarendszer
Sikabonyi kanalizáció
Járási Hivatal épülete, kazánház telepítése
Infrastruktúra kiépítése az Újfalu lakótelepen
Bérlakás−program

2 500 000 Sk
2 600 000 Sk
150 000 Sk
650 000 Sk
450 000 Sk
500 000 Sk
8 812 000 Sk
1 100 000 Sk
5 449 000 Sk
19 148 000 Sk

Európai Úniós alapokból pályázati úton szerzett pénzforrások:
Városi Művelődési Központban nyílászárók cseréje
Vámbéry Ármin Alapiskola , kazánház cseréje
Az ollétejedi szemétdomb felszám, rekultiválás
Idegenforgalmi tájékoztató táblák

5 292 235 Sk
6 132 635 Sk
99 484 000 Sk
3 007 000 Sk

Egyéb vissza nem térítendő támogatások:
A Nyugat−Szlov. vizművektől a sikabonyi közművesítésre
A hulladékszelekcióra az ASA céggel közösen

40 000 000 Sk
6 300 000 Sk

Lomtalanítási napok

Őszi nagytakarítás a városban
A Dunaszerdahelyi Városi
Hivatal környezetvédelmi al−
osztálya október közepétől
négy hétvégén LOMTALA−
NITÁSI NAPOKAT szervez.
Október 27− én és 28− án az
alábbi utcákban: a Csigéri−,
Gombótás−, Felső−, Reptér−,
Szőlőskert−, Szövetkezeti−,
Jegenyefa−, Erdő−, Szabó
Gyula−, Iskola−, Partizán−, Át−
rium−, Kodály Zoltán−, Akác−
fa−, Szent György−, Jókai−,
Kertész− és Október utcákban.
November 3− án és 4− én a

Három kérdés

köv. helyeken: a Virág−,
Amadé László− , Tábor−, Štúr,
Ádor−, Rényi−, Borostyán−,
Cukorgyár−, Liszt Ferenc−,
Madách Imre−, Kossuth La−
jos−, Mikszáth Kálmán−, Szé−
chenyi, Rövid−, Fényes−,
Csendes−, Kis−, Svoboda tá−

bornok−, Hviezdoslav− és Po−
zsonyi utcákban, valamint
Nagyabonyi úton és a Geszte−
nye soron.
Járuljon hozzá Ön is ahhoz,
hogy városunk és környe−
zetünk tisztább legyen!

A lakosok az említett időpontokban a háztartásokban már fe−
leslegessé vált tárgyaikat mindig szombaton délelőtt 10, 00−
ig helyezzék ki szelektált módon a szeméttárolóik mellé. Le−
hetséges bútordarabok és fogyasztási elektronikai cikkek el−
helyezése is, mert a lomtalanítási akció keretében ez alka−
lommal ezeket is ingyenesen elszállítják. Kivételt képeznek
az építkezési és kerti hulladékok) (–p,a−)

Városunkban a szemétdíj−befize−
tési fegyelem terén nem túl ró−
zsás a helyzet. Magyarán: a lako−
sok elvárják, hogy a város a sze−
mételhordással megbízott ASA
céggel elszállíttassa a közületi
hulladékot, ám a polgárok egy
része fizetni nem akart ezért a
szolgáltatásért. Márpedig a vá−
rosnak nem kis összegekbe kerül
a hulladék eltakarítása, ami a
szemétdijakból egyenlíthető ki.
 Hogy halad a szemétdíjak
beszedése a városban?
– A szemét−illetékekről szóló
értesítéseket ez év márciusától
májusig küldte szét a város. A la−
kosság három részletben egyen−
líthették ki a szemétdíjakat. Ezt a
többség időben teljesítette.
 Mi történik azokkal, akik
nem fizették be az illetékeket?
– Ezúton szeretném felhívni
azok figyelmét, akik valamilyen
oknál fogva ezt az illetéket, vagy
annak egy részét nem egyenlítet−
ték ki, mielőbb pótolják ezt a
mulasztást. Az adókról és illeték−
ről szóló törvény értelmében a
városi hivatalnak, mint adóható−
ságnak kötelessége, hogy a be
nem fizetett illetékeket behajtsa
oly módon, hogy az eredeti ille−
tékhez még bírságot is felszá−
moljon. Azzal a lakossal szem−
ben, aki ennek a végzésnek sem
tesz eleget, a városi hivatal kény−
telen lesz az ide vonatkozó tör−
vényből eredően további lépése−
ket tenni.
 Az idei év szemétdíj−hátra−
léka jelentős, sőt, a tavalyi év−
ből is visszamaradt egy bizo−
nyos hiány. Mekkora összegről
van szó?
– Van egy elenyésző hányada
a kivetett adónak, ami még az el−
múlt évből maradt hátra. Sajnos,
ezeket többszöri figyelmeztetés
ellenére sem egyenlítették ki az
érintettek. Ezek a polgárok már
az augusztusi illetve szeptemberi
hónap folyamán megkapták a ki−
vetett pótdíjjal egyetemben a tar−
tozásról szóló határozatot. Az ő
esetükben a pótdíj összege ter−
mészetesen magasabb.
−and, pve−
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Dunaszerdahelyi önkormányzati választások

A választókörzetek és a képviselők
számának meghatározása
A Dunaszerdahelyi Városi Képviselő−
testület szeptember 26−i ülésén a követ−
kezőképpen határozta meg a választó−
körzetek számát és a képviselők létszá−
mát a 2006. december 2−i önkormány−
zati választásra:
A Dunaszerdahelyi Képviselő−testület
létszáma: 25
A választókörzetek száma 5, a követke−
ző képviselői létszámmal:
1. sz. választókörzet: 7 képviselő
2. sz. választókörzet: 7 képviselő
3. sz. választókörzet: 4 képviselő
4. sz. választókörzet: 6 képviselő
5. sz. választókörzet: 1 képviselő

1. választókörzet (1–5
választókör, 7 képviselő)
1. választókör: SZNF tér 184, 185, 186,
188, 189, 190, 191, 192. Szavazóhelyi−
ség: Smetana ligeti Alapiskola.
2. választókör: SZNF tér 193, 194, 195,
196, 197, 198, Lőrincz Gyula u. 2133,
2134, 2135, 2136, 2137. Szavazó−
helyiség: Művészeti Alapiskola, Smeta−
na liget 283/6.
3. választókör: Smetana liget 289, 283,
287, 286, 290, 291, 292, 293, 288.
Szavazóhelyiség: Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Középiskola, Szent Ist−
ván tér 1190/4.
4. választókör: Fenyves 1382, 1383,
1528, 1381, 1384, 1360, 1361, 1362,
1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368,
Sport u., Gyurcsó István u. Szava−
zóhelyiség: Magyar Gimnázium, Szent
István tér 1190/4.
5. választókör: Rózsa liget 1369, 1370,
1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376,
1377, 1378, 1379, 1353, 1354, 1355,
1357, 1352, Štúr u., Tábor u.
Szavazóhelyiség: Perfects Rt. székhá−
za, Erzsébet tér 1203/7.

2. választókörzet (6–11.
választókör, 7 képviselő )
6. választókör: M. R. Štefánik u.,
Sládkovič u., Vásártér családi házak és
444−es lakótömb, Rózsa u., Kisudvarnoki

út, Bacsák u., Jilemnický u. 201, Város−
háza tér 373, 374, 375, 376, 377, 378,
379. Szavazóhelyiség: városi nyugdí−
jasklub, Vásártér 825/8.
7. választókör: Posta u., Fő u., Fő u. 46−
os, 47−es lakótömb, Duna u. 369, 370,
371, 372, Vámbéry Ármin tér 53, 54, 55,
Bartók Béla sétány. Szavazóhelyiség:
Kodály Zoltán AI, Komenský u.
1219/1.
8. választókör: Szent István tér, Erzsébet
tér, Kukučín u. 1210, 1211, 1212, 1213,
1214, 1216, Komenský u. 1214, 1215,
1218, Kukučín u.− családi házak,
Komenský u. − családi házak, Nefelejcs
u., Vasút u., Kulacs u., Jesenský u..
Szavazóhelyiség: Városi Művelődési
Központ, Bartók Béla sétány 788/1.
9. választókör: Neratovicei tér 2143,
2144, 2145, 2146, 2147, Zöld u., Csalló−
közi u., Nyírfa u., Csillag u., Kereszt u.,
Pódafai út. Szavazóhelyiség: tűzoltó−
szertár, Zöld u. 860/47.
10. választókör: Rákóczi u., Béke u.,
Bősi út, Mély út, Építők u., Fürdő u.,
Nárcisz u., Kistejedi u., Ipari u., Kertalja
u., Bihari u., Fatelep u., Újtelep, Karcsai
út, Karcsai úti szükséglakások, Vajanský
u., Nemesszeg 132, 133, Petőfi Sándor u.
Szavazóhelyiség: Kodály Zoltán AI,
Komenský u. 1219/1.
11. választókör: Ollétejed. Szavazóhe−
lyiség: művelődési ház.

3. választókörzet (12–14.
választókör, 4 képviselő)

14. választókör: Borostyán u.,
Hviezdoslav u., Kis u., Széchenyi u.,
Fábry Zoltán u., Madách Imre u., Csen−
des u., Fényes u., Búzavirág u., Rényi u.,
Nagyabonyi út − családi házak,
Nagyabonyi út 1491, 1064, 1065, 1066,
1067, 1068, 1069, 1070, Nagyabonyi úti
lakótömbök 64−tól 76−ig, Átrium u.,
Gesztenye
sor.
Szavazóhelyiség:
Vámbéry Ármin AI, Hviezdoslav u.
2094/2.

4. választókörzet (15–18.
választókör, 6 képviselő)
15. választókör: Halpiac 330, 331, 333,
334, 335, 336, Malom u., 306, 307, 308,
309. Szavazóhelyiség: Jilemnický utcai
AI.
16. választókör: Újfalu 2220, 2221,
2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227,
2441, 5555, Pókatelek, Mezsgye u.,
Lengyár u., Csermely Gyula u., Csaplár
Benedek u, József Attila u., Kassák Lajos
u. Szavazóhelyiség: Jilemnický utcai
AI.
17. választókör: Barátság tér 2164, 2166,
2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2201.
Szavazóhelyiség: Jilemnický utcai AI.
18. választókör: Jilemnický u. 203, 204,
205, 233, 234, 337, 338, Újfalu 2217,
2218, 2219. Szavazóhelyiség: Jilem−
nický utcai AI.

5. sz. választókörzet (19.
választókör, 1 képviselő)

12. választókör: Ádor u., Mezei u., Isko−
la u., Partizán u., Szent György u., Ama−
dé László u., Szabó Gyula u. –
Dunaszerdahely városrész, Jókai u., Ko−
dály u. Szavazóhelyiség: Szabó Gyula
AI, Iskola u.

19. választókör: Szabó Gyula u. –
Sikabony városrész, Kertész u., Kertész
u. 130, 131, Felső u., Reptér u., Szőlős−
kert u., Jegenye u., Szövetkezeti u.,
Gombótás u., Erdő u., Csigéri u., Hársfa
u., Sikabonyi út, Csótfa. Szavazóhelyi−
ség: Szabó Gyula AI, Iskola utca 936/1.

13. választókör: Pozsonyi út, Október u.,
Borostyán u. 1866, 1867, 1869, 1870,
Svoboda generális u. 1946, 1947, 1948,
1949, 1950, 1951, 1952, 1953, Svoboda
generális u. − családi házak, Mikszáth
Kálmán u., Kossuth Lajos u., Liszt Fe−
renc u., Cukorgyár u., Rövid u., Virág u.,
Akác u. Szavazóhelyiség: Vámbéry Ár−
min AI, Hviezdoslav u. 2094/2.

A városi hivatal 2006. 11. 8−ig értesítést
küld a választóknak, amelyben feltün−
teti a választás időpontját, az illető vá−
lasztókörét és szavazóhelyiségét.
Egyúttal a hivatal felhívja a figyelmet,
hogy a választópolgár köteles a válasz−
tási bizottság előtt érvényes személyi
okmánnyal igazolni magát. Az értesítés
ismerteti a választás módját.
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Voľby do orgánov samosprávy Mesta Dunajská Streda

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov
Mestské zastupiteľstvo na sovojom
zasadnutí dňa 26. septembra určilo
volebné obvody a počet poslancov v
nich pre voľby do orgánov samosprávy
obcí 2. decembra 2006 nasledovne:
Počet poslancov Mestského zastupiteľ−
stva Dunajská Streda: 25
Počet volebných obvodov je 5 s nasle−
dovným počtom poslancov:
volebný obvod č. 1: 7 poslancov
volebný obvod č. 2: 7 poslancov
volebný obvod č. 3: 4 poslanci
volebný obvod č. 4: 6 poslancov
volebný obvod č. 5: 1 poslanec

Volebný obvod č. 1. (vol.
okrsok č. 1–5, 7 poslancov)
Okrsok č. 1: Nám. SNP 186, 184, 185,
188, 189, 190, 191, 192. Volebná miest−
nosť: základná škola, Smetanov háj
286/9
Okrsok č. 2: Nám. SNP 193, 195, 196,
197, 198, 194, Júliusa Lőrincza 2133,
2134, 2135, 2136, 2137. Volebná
miestnosť: Základná umelecká škola,
Smetanov háj 283/6.
Okrsok č. 3: Smetanov háj 289, 283,
287, 286, 290, 291, 292, 293, 288.
Volebná miestnosť: SPoŠ, Námestie sv.
Štefana 1533/3.
Okrsok č. 4: Boriny 1382, 1383, 1528,
1381, 1384, 1360, 1361, 1362, 1363,
1364, 1365, 1366, 1367, 1368, Športová
ulica, Ul. Istvána Gyurcsóa. Volebná
miestnosť: Gymnázium, Námestie sv.
Štefana 1190/4.
Okrsok č. 5: Ružový háj 1369, 1370,
1371, 1372, 1373,1374, 1375, 1376,
1377, 1378, 1379, 1353,1354, 1355,
1357, 1352 Štúrova ulica,Táborová ulica.
Volebná miestnosť: PERFECTS a. s.,
Alžbetínske námestie 1203/7.

Volebný obvod č. 2 (vol.
okrsok č. 6–11, 7 poslancov)
Okrsok č. 6: Ul. M. R. Štefánika,
Sládkovičova ulica, Trhovisko rodinné
domy a obyt. blok 444, Ružová ulica,
Malodvornícka ulica, Bacsákova ulica,
Jilemnického 201, Radničné nám. 373,
374, 375, 376, 377, 378, 379, Ul. bisk.
Kondého, Múzejná. Volebná miestnosť:
Mestský klub dôchodcov, Trhovisko
825/8 (bývalá budova GSMU).

Okrsok č. 7: Poštová ul., Hlavná ul., Hlav−
ná ul. obytné bloky 46, 47, Dunajská ul.
369, 370, 371, 372, Nám. Á.Vámbéryho
53, 54, 55, Korzo Bélu Bartóka. Volebná
miestnosť: ZŠ, Komenského 1219/1.
Okrsok č. 8: Nám. sv. Štefana, Alžbetín−
ske námestie, Kukučínova 1210, 1211,
1212, 1213, 1214, 1216, Komenského
1214, 1215, 1217, 1218, Kukučínova ul.
rodinné domy, Komenského ul. rodinné
domy, Nezábudková ulica, Železničná
ulica, Kulacská ulica, Jesenského ulica.
Volebná miestnosť: MsKS, Korzo Bélu
Bartóka 788/1.
Okrsok č. 9: Neratovické námestie 2143,
2144, 2145, 2146, 2147, Zelená ulica,
Žitnoostrovská ulica, Brezová ulica,
Hviezdna ulica, Krížna ulica, Povodská
cesta. Volebná miestnosť: požiarna
zbrojnica, Zelená ulica 860/47.
Okrsok č. 10: Rákócziho ulica, Mierová
ulica, Gabčíkovská cesta, Hlboká ulica,
Budovateľská ulica, Kúpeľná ulica,
Orechová ulica, Narcisová ulica, Malo−
tejedská ulica, Priemyselná ulica, Pod−
záhradná ulica, Bihariho ulica,
Drevárska ulica, Nová osada, Kračanská
cesta, Kračanská cesta − núdzové byty,
Vajanského ulica, Nemešsegská 132,
133, Ul. Sándora Petőfiho. Volebná
miestnosť: základná škola, Komen−
ského 1219/1.
Okrsok č. 11: Mliečany. Volebná miest−
nosť: miestny kultúrny dom.

Volebný obvod č. 3 (vol.
okrsok č. 12–14., 4 posl.)
Okrsok č. 12: Ádorská ulica, Polná
cesta, Školská ulica, Partizánska ulica,
Ul. Sv. Juraja, Ul. Lászlóa Amadea, Ul.
Gyulu Szabóa – časť Dun.Streda, Jókaiho
ulica, Kodályova ulica. Volebná miest−
nosť: Základná škola, Školská ul.
936/1.
Okrsok č. 13: Bratislavská cesta,
Októbrová ulica, Jantárová cesta 1866,
1867, 1868, 1869, 1870, Ul. gen.
Svobodu 1946, 1947, 1948, 1949, 1950,
1951, 1952, 1953, Ul. gen. Svobodu −
rodinné domy, Ul. Kálmána Mikszátha,
Ul. Lajosa Kossutha, Ul. Ferenca Liszta,
Cukrovarská ulica, Krátka ulica, Kvetná
ulica, Agátová ulica. Volebná miest−
nosť: Základná škola, Hviezdoslavova
2094/2.

Okrsok č. 14: Jantárová cesta, Hviez−
doslavova ul., Malá ul., Széchenyiho ul.,
Ul. Zoltána Fábryho, Ul. Imre Madácha,
Tichá ulica, Jasná ulica, Nevädzová ulica,
Rényská ulica, Veľkoblahovská cesta −
rodinné domy, Velkoblahovská cesta
1491, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068,
1069, 1070, Veľkoblahovská cesta −
obytné bloky č. 64–76, Átriová ulica,
Gaštanový rad. Volebná miestnosť: Zák−
ladná škola, Hviezdoslavova 2094/2.

Volebný obvod č. 4 (vol.
okrsok č. 15–18., 6 posl.)
Okrsok č. 15: Rybný trh 330, 331, 333,
334, 335, 336, Mlynská 306, 307, 308,
309, Mlynská ulica − rodinné domy.
Volebná miestnosť: Základná škola,
Jilemnického 204/11.
Okrsok č. 16: Nová Ves 2220, 2221,
2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227,
2441, Nová Ves 5555, Rad Pókatelek, Na
pažiti, Ľanárska ul., Csermelyova ul., Ul.
Benedeka Csaplára, Ul. Attilu Józsefa,
Ul. Lajosa Kassáka. Volebná miestnosť:
Základná škola, Jilemnického 204/11.
Okrsok č. 17: Nám. Priateľstva 2164,
2166, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172,
2201. Volebná miestnosť: Základná
škola, Jilemnického 204/11.
Okrsok č. 18: Jilemnického ulica 203,
204, 205, 233, 234, 337, 338, Nová Ves
2217, 2218, 2219. Volebná miestnosť:
Základná škola, Jilemnického 204/11.

Volebný obvod č. 5 (vol.
okrsok č. 19. – 1 poslanec)
Okrsok č. 19: Ul. Gyulu Szabóa − časť
Malé Blahovo, Záhradnícka ulica,
Záhradnícka ulica − obytný blok č.130,
131, Horná ulica, Letištná ulica,
Vinohradnícka ulica, Topoľová ulica,
Družstevná ulica, Gombótášska ulica,
Lesná ulica, Čigérska ulica, Lipová ulica,
Maloblahovská, Csótfa. Volebná miest−
nosť: Základná škola, Školská 936/1.
Mestský úrad do 8. 11. 2006 zašle
každému voličovi oznámenie, v ktorom
uvedie termín volieb, volebný okrsok a
volebnú miestnosť. Súčasne upozor−
ňuje voliča na povinnosť preukázať sa
pred volebnou komisiou platným
preukazom totožnosti a uvedie spôsob
úpravy hlasovacieho lístku.
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8 Fotoreportáž
Vlastná rehabilitačná
ambulancia s elektroliečbou

V novoupravenom parku si obyvatelia
domova užívajú pohodu príjemného prostredia

Skutočným výsledkom posledných štyroch rokov je spokojnosť všetkých 145 obyvateľov

V domove dôchodcov mesta ako doma
Pred štyrmi rokmi prešiel
spod zriaďovaciu pôsobnosť
mestskej samosprávy Do−
mov dôchodcov ako i Do−
mov–penzión pre dôchodcov
v Dunajskej Strede. Udialo
sa to v rámci delimitácie
sociálnych služieb od kraj−
ského úradu.
Novým riaditeľom dôležitej
sociálnej inštitúcie mesta sa
stal víťaz konkurzu Ing. Tibor
Kornfeld. Požiadali sme ho o
stručné hodnotenie uply−
nulého štvorročného obdobia.
 Ako sa naplnili pred−
savzatia a ciele, ktoré ako
uchádzač o miesto riaditeľa
ste vo svojom projekte sfor−
muloval?
– Od nástupu, teda od
októbra 2004 našou snahou
bolo vyriešiť evidentné prob−
lémy. Prvým krokom bola
racionalizácia, čiže dva ústavy
spojiť do jedného organi−
začného celku, náväzne nato
bolo možné riešiť spoločné

zásobovanie, skladovanie,
spoločnú kuchyňu a adminis−
tratívu. Druhým pilierom bo−
lo technické zabezpečenie
vyše 20−ročnej budovy na
ulici Gen. Svobodu, ktorá
nebola pôvodne stavaná na
účely DD a DD–PD. Základná
úprava sa realizovala v zna−
mení vytvorenia bezbariéro−
vosti jednak vnútri budovy,
ako vybudovania bezba−
rierového vstupu do budovy.
Ďalej úprava sociálnych zaria−
dení, kúpelní pre obyvateľov
s obmezdeným pohybom,
vozíčkarov, stď. Museli sme
akútne riešiť kompletnú izolá−
ciu plochej strechy, ktorá
často zatekala. Nasledovalo
skvalitnenie televízneho sig−
nálu, potom kompletná rekon−
štrukcia a modernizácia ku−
chyne. A najnovšie úprava
okolia a priľahlého parku
oboch budov.
 Vedenie nezabudlo ani
na skvalitnenie zdravotníc−
kych služieb.

V rekonštruovanej a modernizovanej kuchyni pripravujú
chutné jedlá

Riaditeľ DD a DD–PD
Ing. Tibor Kornfeld
Treťou úlohou bolo posil−
nenie zdravotného úseku, aj
počtom zamestnancov, aj
skvalitnením poskytovaných
služieb. V oboch budovách
sme zabepečili možnosť le−
kárskej starostlivosti a pria−
meho lekárskeho vyšetrenia.
Pomocou
rehabilitačných
lekárov sme zriadili vlastnú
rehabilitačnú
ambulanciu
s elektroliečbou a telocvičňou.
Zlepšili sme technické vy−
bavenie oboch práčovní. Ďal−
šou našou snahou je zabepečiť
obetavou prácou 48−členného
personálu takú starostlivosť
pre našich 145 obyvateľov,
aby sa cítili ako doma.
V záujme toho pravideľne
oslovujeme aj sponzorov, kto−
rí prispievajú na kultúrno−spo−
ločenské akcie ústav, za čo im
aj prostredníctvom DH ďaku−
jeme. Na programe sú aj
pravideľné návštevy divadla,
výlety, plesy, podujatia v rám−
ci mesiaca úcty k starším,
prípomíname si významné
kresťanské sviatky. Ku všet−
kým uvedeným aktivitám

dostávame plnú podporu od
zriaďovateľa – mestskej samo−
správy, mestského zastupi−
teľstva, MsÚ a to nielen finan−
čnú, ale aj morálnu. Zamest−
nanci MsÚ a vedúci predsta−
vitelia mesta sa pravideľne
zúčastňujú našich akcií.
 Ako by sa dal zrhnúť
výsledok uplynulého štvor−
ročného obdobia?
– Toto obdobie jednoznačne
potrvrdilo, že bolo múdre
rozhodnutie primátora a mest−
ského zastupiteľstva, keď sa
rozhodli prevziať kompetenciu
a naše ústavy prijali do zria−
ďovacej pôsobnosti mesta, lebo
každé mesto to tak neurobilo.
Potrvrdilo sa aj to, že blízkosť
zriaďovateľa a jeho pozitívny
prístup k sociálnym otázkam
jednoznačne prispieva k priaz−
nivému vývoju a skvalitneniu
sociálnych služieb.
 Ako ďalej, aké úlohy
vás čakajú v najbližších
rokoch?
– V oblasti sociálnych
služieb je stále čo vylepšovať.
Záujem o naše služby v meste
je enormne vysoký, evidu−
jeme vyše 9O čakateľov na
umiestnenie. Žiaľ, naše mož−
nosti sú obmedzené. Dokáže−
me neustále zlepšovať kvalitu
služieb, vieme ich rozširovať,
ale ďaľšie miesta vytvárať už
asi nedokážeme. Preto som
bol rád, keď som počul o tom,
že v našom meste sa akti−
vizuje súkromná sféra, ktorá
v rámci podnikateľských ak−
tivít pripravuje ponúknuť
služby podobného charakteru
pre záujemcov. (Zhováral
sa: kgy, foto: autor)

2006.10.25.
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Az utóbbi négy év legfőbb eredménye a 145 lakó elégedettsége

Nyugdíjasotthon – akár az igazi otthon
Négy éve került a kerületi hi−
vataltól a városi önkormány−
zat fenntartói hatáskörébe a
dunaszerdahelyi nyugdíjas−
otthon és nyugdíjas panzió,
méghozzá a szociális szolgál−
tatások delimitációja kereté−
ben. A város fontos szociális
intézményének új igazgatója a
pályázat nyerteseként Korn−
feld Tibor lett. Megkértük,
röviden értékelje az eltelt
négy évet.
 Miképp valósultak meg
az igazgatói pályázatban
megfogalmazott célok és el−
képzelések?
– A pályázatom előkészíté−
se során ellátogattam több,
fejlett európai országba, hogy
képet kapjak az ottani, hason−
ló intézmények működéséről.
Kezdettől fogva, tehát 2004.
októberétől igyekeztünk tarta−
ni magunkat a pályázati prog−
ramhoz és megoldani a nyil−

A hangulatos étkezőben ízlik az ebéd
átalakítása a mozgáskorláto−
zott és kerekesszékes lakók
részére. Sürgős teendő volt a
gyakorta beázó lapostető
komplett
újraszigetelése.
Megoldottuk, hogy jobb mi−
nőségű legyen a tévéműsorok
vétele. Elvégeztük a konyha
és az étkezde teljes felújítását,

Az új parkban a lakók kellemes környezetben pihenhetnek,
beszélgethetnek
vánvaló problémákat, köztük korszerűsítését. Legújabban
néhány rövid távú, de hosszú pedig az intézmények környé−
távú feladatot is. Az első lé− két parkosítottuk.
pésként ésszerűnek tartottam
 Az egészségügyi ellátás
a két intézmény összevonását is javításra szorult...
egy szervezeti egységbe, így
– Ez volt a harmadik fontos
lehetőség nyílt a közös ellátás, feladat. A személyzet lét−
raktározás, étkeztetés és admi− száma sem volt elegendő, va−
nisztráció végzésére. Ezután a lamint a szolgáltatás színvona−
Svoboda tábornok utcai, 20 lán is javítani kellett. Mindkét
éves,
eredetileg
nem épületünkben a vonatkozó
nyugdíjasotthonnak épült léte− rendszabályok alapján meg−
sítmény technikai felújítása szerveztük az orvosi ellátás és
volt soron. Az átalakítás az helyi orvosi vizsgálat lehető−
épület belső akadálymentesí− ségét. Rehabilitációs szakor−
tésével, valamint az oldalsó vosok segítségével saját reha−
bejárat akadálymentesítésével bilitációs rendelőt és tornater−
kezdődött. Következett a szo− met alakítottunk ki. Korszerű−
ciális helyiségek, fürdőszobák sítettük mindkét mosoda tech−

nikai felszerelését. Minden
igyekezetünkkel azon voltunk,
hogy a 48 fős személyzet oda−
adó munkája révén olyan ellá−
tást és gondozást biztosítsunk
a 145 lakónknak, hogy ottho−
nosan érezzék magukat ná−
lunk. Ennek érdekében szpon−
zorokat szólítunk meg, akik
önzetlenül támogatják az in−
tézmény kulturális–társadalmi
rendezvényeit, amiért a DH
hasábjain is köszönetet mon−
dunk. Programunkon rendsze−
res színházlátogatások, kirán−
dulások, bálok, az idősek irán−
ti tisztelet hónapjának megün−
neplése, a jelentős keresztény
ünnepek megtartása szerepel.
Az összes kezdeményezé−
sünkhöz, elképzeléseink meg−
valósításához megkapjuk a
fenntartó – a városi önkor−
mányzat, a városi képviselő−
testület és a városi hivatal
anyagi és erkölcsi támogatá−
sát. A hivatal dolgozói és a vá−
ros vezetői rendszeresen részt
is vesznek rendezvényeinken.

 Mit mutat az eltelt négy
év mérlege?
– A négyéves időszak egyér−
telműen igazolta, hogy a parla−
ment helyesen döntött, amikor
törvényt hozott a szociális
szolgáltatások hatáskörének
átruházásáról a településekre.
Ugyancsak bölcs döntés volt
városunk polgármestere és a
képviselő−testület részéről a
hatáskör és a nyugdíjasotthon
fenttartói kötelezettségének el−
fogadása a városi funkciók kö−
zé. Beigazolódott, hogy a
fenntartó közelsége és a szoci−
ális kérdések pozitív megköze−
lítése egyértelműen hozzájárul
a szociális szolgáltatások mi−
nőségének és fejlődésének
kedvező alakulásához.
 Milyen feladatok vár−
nak az intézményre az elkö−
vetkező években?
– A szociális szolgáltatások
területén mindig van mit javí−
tani.
Nyugdíjasotthonunk
iránt a városban óriási az
igény, több mint kilencven
személy van várakozólistán.
Sajnos, a lehetőségeink korlá−
tozottak. Képesek vagyunk
tovább javítani a szolgáltatá−
sok minőségét, tudjuk bővíte−
ni a szolgáltatásainkat, de
újabb helyeket nem tudunk ki−
alakítani. Ezért örömmel vet−
tem az információt, hogy vá−
rosunkban aktivizálódik a ma−
gántőke, amely vállalkozási
alapon készül a miénkéhez
hasonló szolgáltatásokat kí−
nálni az érdeklődőknek, az el−
helyezésre váróknak.
(Beszélgetett: kgy,
a szerző felvételei)

Saját rehabilitációs rendelő is létesült
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Két fényképkiállítás az ART Ma galériában

Sorsunk, múltunk, jelenünk

Ádám Gyula: Megemlékezés
Az Art Ma magángalériában
október 11−én két nagyszerű
fotókiállítást nyitottak meg. A
Bacsák utcai galéria alsó
szintjén a VI. Nemzetközi
Magyar Fotóművészeti Kiállí−
tás fényképei, míg az emele−
ten Nagy Tivadar révko−
máromi fotóművész váloga−
tott alkotásai kerültek bemuta−
tásra.
A nemzetközi kiállítást
Gaál Ida művészettörténész
nyitotta meg. Elmondta, a vi−
lág bármely országában élő
magyarok küldhettek képeket

a pályázatra. Nem számított a
technika, a stílus, sem a téma,
csak a fotó művészi színvona−
la, és hogy egyértelműsítse, az
amit rajta látunk, jóval több,
mint a külvilág pontos mása,
mert az tükrözi a szerző látás−
módját, érzelemvilágát is. Hat
ország 105 fényképésze 437
képpel nevezett a kiállítás pá−
lyázati felhívásra, ebből a zsű−
ri kiállításra javasolt 76 fotog−
ráfustól 99 alkotást. Vala−
mennyi kép kiállításra került a
dunaszerdahelyi galériában. A
fődíjas alkotást Ádám Gyula

készítette, ám a Magyar Fotó−
művészek Világszövetsége to−
vábbi hat díjazottja között ott
volt a révkomáromi Dömötör
Ede egyik képe is. A sokszínű
képeket végigtekintve kétség−
telen, hogy a VI. Nemzetközi
Fotóművészeti kiállítás részt−
vevői már ismerik a titkot és
tudják, hogyan szólítsák meg
a közönséget. Közlendőjük
akkor is érthető, ha különböző
kulturális közegben jöttek lét−
re a felvételek. „A megszüle−
tett és a nyilvánosság elé ke−
rült fényképek tovább erősítik
a nemzet összetartozásának
érzését, sorsunk vállalását,

Nagy Tivadar

Dömötör Ede: Sanyi
múltunk ápolását és a re−
ményteljes, közös jövő építé−
sét” – vallja Győri Lajos, a
Magyar Fotóművészek Világ−
szövetségének elnöke.
A másik megnyitott kiállí−
tás – Nagy Tivadar fotóiból –
szorosan kapcsolódik az előb−
bihez, hiszen a szerző két ké−
pe a nemzetközi magyar fotó−
kiállítás említett 99 fényképe
közé is bekerült. Nagy Tiva−
dar műveiben kedveli a drá−
maiság és az optimizmus
szembeállítását. „Minden tra−
gédiából van kiút, csak raj−
tunk múlik” – mondta a mű−
vész, aki Komárom, Nagyvá−
rad
és
Szolnok
után
Dunaszerdahelyre is elhozta
legszebb alkotásait. (on)

Péter Ágnes szobrai a Vermes villában

Elektrográfiától a ceruzarajzig
Újabb Munkácsy−díjas művész alkotásai láthatók a Vermes vil−
lában, hiszen Péter Ágnes 1997−ben kapta ezt az előkelő ma−
gyar állami kitüntetést. A szabadszállási származású művész
elsősorban szobrász, de számos grafikája is látható a Vermes
villabeli tárlaton. Az, hogy mindenekelőtt szobrokkal van jelen,
és mindenekelőtt szobrászként tartják őt számon, nem véletlen,
hiszen a budapesti Képzőművészeti Főiskola szobrászszakán
szerzett diplomát 1978−ban. Péter Ágnes rendkívül sokféle
anyaggal dolgozik, műveinek megalkotásához használ köveket,
bronzot, vasat, acélt, kerámiát, üveget, homokot, sőt fényport is.

A dunaszerdahelyi kiállításán 53 műalkotással mutatkozott be a
közönségnek. Ezek közül 18 szitanyomat, 10 krómacél nagy−
méretű plasztika, 6 ceruzarajz , 3 kőnyomat , valamint nyolc
kisplasztika. A többi kiállított műalkotás grafika, illetve látható
5 darab elektrográfia , vagyis számítógépes technikával készült
rajz. Nagyon változatos tehát a tárlat anyaga, hiszen a hagyo−
mányos és modern eljárásokkal készült alkotások egyaránt lát−
hatók. Péter Ágnes szobrász egyébként tavaly járt már
Dunaszerdahelyen a nyári művészeti alkotótábor vendégeként.
Akkor a galéria gyűjteményének ajándékozott egy krómacél
nagyméretű szobrot, amelynek értékét kétmillió koronára be−
csülik. Ez a szobor ugyan most nincs kiállítva, de egy csaknem
ugyanilyen kisebb méretű szobor látható. A dunaszerdahelyi
Vermes villában megnyílt Péter Ágnes−tárlat november negye−
dikéig tekinthető meg. (−vk−)
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25.10.2006
etná prázdninová čin−
nosť Centra voľného
času Dunajská Streda
bola pokračovaním našej
celoročnej, príťažlivej a bo−
hatej činnosti. Pri jej rea−
lizácii sme dôraz kládli na
skutočnosť, aby naše zaria−
denie bolo sprístupnené pre
všetky deti, ktoré majú zá−
ujem o aktivity počas letnej
prázdninovej činnosti pri−
pravené naším zariadením.
Jej cieľom bolo organizovať
finančne nenáročné prímestské
tábory s odborným zameraním
predovšetkým pre deti, ktoré
počas školského roka navšte−
vovali naše záujmové útvary,
zúčastnili sa postupových sú−
ťaží a pre deti zostávajúce po−
čas prázdnin v mieste bydliska.
Hľadali sme pritom finančne
nenáročné formy, ktoré by v
maximálnej miere uspokojili
požiadavky rodičov a potreby
detí. Za zodpovedného prístu−

L

Centrum voľného času

priebeh letnej prázdninovej
činnosti na rok 2006. S poteše−
ním konštatujeme, že prístup
vedenia mesta Dunajská Stre−
da k smerom naším aktivitám
počas letnej činnosti bol pozi−
tívny a akceptoval a naše
požiadavky (bezplatné použí−
vanie umelých trávnatých
ihrísk a šatne v parku voľného
času.
Letnú prázdninovú činnosť
po organizačnej, personálnej,
výchovnej, materiálno−tech−
nickej, ekonomickej a riadia−

sústredenie mladých výtvar−
níkov a keramikárov (I. a II.
turnus); tábor zameraný na
šport (I., II. a III. turnus);
kurz výpočtovej techniky (I. a
II. turnus); futbalová škola (I.,
II. a III. turnus). Účastníci
táborov mali zabezpečený
obed v jedálni SZŠ v Dunaj−
skej Strede a pitný režim.
Okrem táborov sa deti z
letnej futbalovej školy dňa 12.
08. 2006 zúčastnili medzi−
národného futbalového tur−
naja v Celldömölku (Ma−
ďarsko), v mesiaci júl a august
podľa záujmu a výberu sa
zapájali do spontánnej činnos−
ti pod pedagogickým dozo−
rom. Pre širokú verejnosť dňa
20. 08. 2006 bol uskutočnený
v spolupráci s Olympijským
klubom Žitného ostrova v
Dunajskej Strede rodinný
športový deň.
Pobyt detí v táboroch a
sústredeniach spĺňal aj funk−
ciu odpútavacej činnosti od
negatívnych spoločenských
javov. Zároveň sme dopo−
mohli rodičom v zamestnaní,
ktorí nemohli byť pri svojich
deťoch počas prázdnin. Jed−
notlivé tábory poslúžili aj na
propagáciu našej činnosti na
verejnosti a získavaniu detí do
záujmových útvarov.
Z táborov je bohatá foto−

cej stránke zabezpečilo naše
zariadenie so súhlasom Mesta
Dunajská Streda, čoho výsled−
kom je 13 prímestských tá−
borov, ktorých sa zúčastnilo
247 detí z materských a
základných škôl.
Uskutočnené boli nasle−
dovné prímestské tábory:
kurz paličkovania; letný ru−
kodelný tábor (I. a II. turnus),

dokumentácia na Internete
(www.cvc−szikds.sk).
Letná prázdninová činnosť
prebehla bez mimoriadnych
udalostí a úrazov. Deti z tá−
borov odchádzali s nezabud−
nuteľnými zážitkami a načer−
paním síl do nového škol−
ského roka.
Mgr. Ondrej Csiba
riaditeľ CVČ−SZIK

Spomienky na leto

pu pedagogických zamestnan−
cov zariadenia sa nám podarilo
v prípravnom období pripraviť
všetky podmienky na nerušený

Szabadidőközpont

Emlékezés az idei nyárra
A dunaszerdahelyi szabadidőközpont nyári bőséges kínálatá−
nak összeállításánál arra törekedtek, hogy a különböző prog−
ramokba a gyermekek minél szélesebb köre bekapcsolódhas−
son. A foglalkozások megszervezésében fontos szerep jutott
a pedagógusok és a szülők véleményének és a gyermekek ér−
deklődési körének.
A város közelében szervezett szakmai táborok elsősorban
azon gyermekek számára voltak vonzóak, akik az év közben
is látogatták a szabadidőközpont különböző érdekköreit, és a
nyári vakáció nagy részét otthon töltötték. Az érdeklődés
nagy volt, a város óvodásai is alapiskolásai közül 247−en
részt vettek a 13 nyári tábor valamelyikében.
A szabadidőközpont vezetősége örömmel fogadta a város
vezetőségének pozitívan hozzáállását, melynek köszönhető−
en a gyermekek ingyenesen használhatták a szabadidőpark−
ban lévő műfüves pályát és a hozzátartozó öltözőket.
A sporttevékenységek közül kiemelkedett a magyarországi
Cselldömökön rendezett nemzetközi labdarúgótorna és a
Csallóközi Olimpiai Klubbal szervezett családi sportnap.
A szabadidőközpont nyári tevékenységéről gazdag fény−
képdokumentáció tekinthető meg a www.cvc−szikds.sk
internetes honlapon.
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Mindenkit vár az Aranykert! – Az új évadban két téli témájú előadás bemutatását tervezik

Többet ér minden valóságshownál!
Megkezdte új évadját váro−
sunkban a két éve megala−
kult Aranykert Bábszínház.
Mint az együttes vezetője,
CSEPI ZSUZSA elmondta,
az előző évad nagyon jól si−
került, sok fellépésük volt,
előadásaikkal bejárták a
Csallóköz falvait.
„Arra volt jó ez az időszak,
hogy felmérjük a lehetősége−
inket. Rá kellett döbbennünk,
hogy vannak darabjaink,
amelyek bizonyos helyeken
előadhatatlanok. Erre nem
számítottunk. Abból indultunk
ki, hogy a 21. században már
olyan hang− és világítástech−
nika van a kultúrházakban,
amely mellett bármilyen fajta
bábjáték előadható. Sajnos,
akadt olyan kultúrház, ahol
még villany sem volt.“
A lehetőségek mérlegelésé−
nél a dunaszerdahelyi műve−
lődési központ bábszínházter−
me bizonyult a legelfogadha−
tóbbnak. „Felmértük a lehető−
ségeket, és azt mondtuk, ha
Dunaszerdahelynek van báb−
színháza, akkor legyen benne

bábelőadás. Tehát ideköltö−
zünk, annak ellenére, hogy
alacsony a színpad, kicsi is,
viszont közel vagyunk a gyere−
kekhez, szinte együtt lélegzünk
velük. A frissen felújított te−
remben az eddigi hetven he−
lyett csaknem kilencven néző
fér el. Ennél nem is kell több,
így mindenki jól hall és lát
bennünket. Olyan darabokat
választottunk, amelyek meg−
élnek ezen a kis színpadon, de
nagy színpadra is átvihetők.

Kitűnő fénytechnikánk van, és
remek fénytechnikusunk Süke
István személyében, aki még a
díszletfestésbe is besegít, ha a
szükség úgy kívánja.“
Decemberig két új bábjáté−
kot állítanak színpadra, mind−
kettő télen játszódik, mert so−
kan kértek mikulásra, kará−
csonyváróra
hangulatos
„téli“ darabot. „Az egyik egy
igen kedves, vidám állatmese
lesz, úgy tervezzük, hogy kasí−
rozott fejű kesztyűs bábokkal
adjuk elő. Ezt a legkisebbek−
nek szánjuk, de reméljük, sike−
rül olyanná tenni, hogy az
egy−négyes kisiskolások is él−
vezni tudják. A gyerekek sze−
retik a kesztyűs bábokat, na−
gyon kifejezők, nekem is a ked−
venceim. A másik darab, a To−
jásmese egy román népmese
feldolgozása. Ez maszkos játék
lesz, megpróbáljuk az arcka−
raktereket olyan humorosra
formálni, mint maga a törté−
net. Most már csak azt szeret−
nénk elérni, hogy kapjunk egy
kis ablakocskát a folyosón,
ahová kitehetnénk a műsorun−
kat, hogy mikor, hol vagyunk

láthatók. Ahol már felléptünk,
tudják, hogy létezünk, most
már csak az kell, hogy a
dunaszerdahelyiek is tudjanak
rólunk, és minél több gyerek
jöjjön el havi rendszeresség−
gel tartott előadásainkra.“
Csepi Zsuzsa a kicsinyeket
invitálja, én meg hozzáteszem,
hogy nyugodtan elmehetnek a
felnőttek is. Nincs mulatságo−
sabb és szórakoztatóbb látvány,
mint azt nézni, hogyan szóra−
koznak a gyerekek. Ez minden
valóságshow−nál többet ér. Ér−
demes kipróbálni.
(vojtek)
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Hogyan változott meg a város a fejlesztéseknek köszönhetően – nyugdíjas szemmel

Örülnek az új épületeknek és parkoknak
Milyennek látják Dunaszerdahelyt az idősebb nemzedékhez tartozó polgárai,
akik elmondhatják magukról, hogy majdnem az egész életüket itt élték le. Egy
emberöltő alatt rengeteget változott a város, hogyan élték meg mindezt, s ma−
napság feltalálják−e magukat a megújuló Dunaszerdahelyen?
SZAKÁL BENJÁMIN, 77 éves nyug−
díjas, egykori hentesmester:
– Nem itt születtem ugyan, de már rég−
óta Dunaszerdahelyen élek. Hentes vol−
tam, sok helyen dolgoztam. Ebből a szak−
mából is mentem nyugdíjba. Rendszere−
sen járok a kórházba ellenőrzésre. Ilyen−

tam az utcákon. Szép új épületek, terek,
zöld parkok létesültek, amelyek minden−
képpen a város képét szépítik, a lakosok
javát szolgálják. Dunaszerdahely kis
mezővárosból szemmel láthatólag taka−
ros, családi hangulatú kisvárossá fejlő−
dött.

kor többnyire a volt Csillag utcán, a mai
Bartók Béla sétányon megyek át. Régeb−
ben biciklin jártam, de egyszer, sajnos,
elestem, azóta inkább gyalogolok…. Ki−
csit tovább tart, de hát mit lehet tenni?
Ebben a korban már vigyáznia kell magá−
ra az embernek. A sétány nagyon hangu−
latos, ha jó idő van, kicsit megpihenek a
padok valamelyikén. Jó dolog, hogy a
Kisudvarnoki úton kihelyezték a jelző−
lámpákat. Így ha a temetőbe megyek sze−
retteim sírjaihoz, biztonságosabban átjut−
hatok az úton, manapság ugyanis sűrű a
forgalom. Tagja vagyok a városi nyugdí−
jasklubnak is, ahol remekül elszórako−
zunk a többiekkel. Sokat beszélgetünk,
vidámkodunk. Nagyon szeretek ott lenni.
NÉMETH ERZSÉBET, nyugdíjas hi−
vatalnok, 82 éves
– 1974 − től dunaszerdahelyi lakos va−
gyok. Munkámból kifolyólag ezt meg−
előzően is sokat tartózkodtam a városban,
amely az évek során rendkívül nagy vál−
tozásokon ment keresztül. Most már, saj−
nos, az egészségi állapotom nem nagyon
engedi, de az elmúlt években sokat sétál−

FELDMÁR SÁNDOR, nyugdíjas ga−
bonafelvásárló, 92−éves: Épp ötven év−
vel ezelőtt költöztem a családommal
Szerdahelyre. Eleinte a Malom utcában
laktunk, majd a belvárosba költöztünk,
azóta is itt lakom a feleségemmel, de a
gyerekeink már régóta kirepültek a csalá−

di fészekből. Sőt, van, amelyik külföldön
telepedett le, az unokákról nem is beszél−
ve, az egyik épp Londonban tanul. De na−
ponta többször is hívnak telefonon és ér−
deklődnek, hogyan telik a napom. Az ud−
vart és a kiskertet a virágágyakkal együtt
a feleségemmel gondozzuk és tartjuk
rendben. A városban még most is bicikli−
vel közlekedek. Nagyon szeretek a termé−
szetben sétálni, gyakran kijárunk a közeli
parkba itt az állomás mellett, különösen
azóta, hogy ilyen gyönyörűen felújította a
város. Nagyon szépek a belváros utóbbi
időben épült épületei is. Azt kérdezte tő−
lem, mi az, amire, amíg élek, emlékezni
fogok. Nos, örökre megmarad emlékeze−
temben az a pompás ünnepélyes fogadást,
amelyet pár éve a polgármester úr adott a
városháza dísztermében az Izraelben élő
zsidó honfitársainknak és hozzátartozóik−
nak. Izraeli barátaimmal együtt azóta is
emlegetjük azt a kiváló túrós rétest és
egyéb ételkülönlegességeket, amelyeket
ott megkóstolhattunk.
(and, pve)

Feldmár Sándor barátjával örömmel bringázik a parkban.
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Nem babra megy a játék!

Próbálta már a parafangó−testpakolást? A MARIETTA
SZALONBAN kipróbálhatja a zsírégető kúrát!

Október 11−i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Nevezzen meg három olyan
gyógyszertárat városunkban, ahol kaphatóak a Flavin7− készít−
mények! A helyes választ beküldők sorsoláson vettek részt. Nyerte−
seink: Zsoldos Anna (Rózsa liget 1352/4), Hervayová Iveta (SzNF
tér 191/24), Pauček Rudolf (Halpiac tér 333). Nyereményük
a Flavin7 szlovákiai forgalmazójának terméke. A nyereményt postán
küldi el a forgalmazó.
Új kérdésünk: Hány óráig tart a parafangó−kezelés és milyen
hatású? Válaszaikat legkésőbb október 31−ig küldjék be szerkesztő−
ségünk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján. Olvasói
versenyünk három díját ezúttal a Marietta kozmetikai szalon
ajánlotta fel három nyertesünknek. Egy parafangó−kezelés, egy
oxigénkezelés és egy manikűr − körömfestés lesz a jutalmuk.

Nejde o babku!

Výhercovia čitateľskej súťaže z 11. októbra
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili nasledovnú
otázku: Vymenujte aspoň tri mestské lekárne, v ktorých
predávajú prípravky pod značkou Flavin7. Z tých, ktorí poslali
správnu odpoveď, boli vyžrebovaní výhercovia: Anna Zsoldos
(Ružový Háj 1352/4), Iveta Hervayová (nám. SNP 191/24), Rudolf
Pauček (Rybný trh 333). Z čitateľov, ktorí poslali správne odpovede,
sme vylosovali troch, ktorí obdržia výrobok poštou od firmy, ktorá na
Slovensku distribuuje tieto prípravky. Výhercom blahoželáme.
Nová otázka znie: Ako dlho trvá parafangová kúra a na čo sa
odporúča? Kozmetický salón MARIETTA venuje výhercom tri
ceny. Parafangový zábal, jednu kyslíkovú terapiu a jednu
manikúru s lakovaním nechtov.Odpovede zašlite najneskôr do 31.
októbra na adresu redakcie, alebo odovzdajte na vrátnici mestského
úradu.
Vyskúšajte parafangový zábal v Kozmetickom salóne MARIETTA

Kyslíková terapia je stále šlágrom roka
Máte niekoľko kíl navyše a je pre Vás priúzka vaša obľúbená sukňa?
Znepokojujú Vás kilá navyše, ktoré ste pribrali počas letnej dovolenky?
Ak sa rozhodnete pre parafangový zábal, tieto kilá budú onedlho
minulosťou. Špeciálny zábal, ktorý sa nanáša na telo, oživuje krvný
obeh, odstraňuje z buniek prebytočnú tekutinu, a tým teda napomáha
detoxikácii tela. Výsledok už po 2−3 zábaloch je zreteľný a prejaví sa to
už aj v centimetroch. Pri podstatnej nadváhe odporúča sa najmenej 10
krát zopakovať tento postup. Parafinová kúra trvá jednu hodinu
a odporúča sa ju zopakovať po 2−3 dňoch. Kombinovať ju môžete aj
limfodrenážou. ktorá je výborná aj na unavenú pokožku, celulitídu, teda
„pomarančovú pokožku“, a na krčové žily.
Po lete určite potrebujete aj regeneračné ošetrenie pokožky. Ak sa
neviete rozhodnúť, zvážte, či neprijmete odporúčania pani Marietty
Bazsó, majiteľky Kozmetického salónu MARIETTA na Hlavnej ulici č.
4239 pri Biocentre v Dunajskej Strede a nevyskúšate prírodné
kozmetické prípravky Ilcsi Kozmetika. „Na unavenú pokožku
odporúčam kyslíkovú terapiu, a to vo forme kúry, po dobu šiestich
týždňov. Výhodou terapie je, že je vhodná pre každú vekovú kategóriu“
– hovorí kozmetička. Podľa pani Marietty, ale aj jej zákazníčok je
výsledok viditeľný už po prvom ošetrení tváre. Kyslík totiž preniká aj do
pórov a pokožka je po ošetrení ako vymenená. Jedno ošetrenie trvá 45
minút a je odporúčané aj s masážou tváre, výsledkom ktorej sa účinné
látky dokonale vsiaknu do pokožky. Informujte sa na telefónnom čísle
0904/467−515.
V tomto ročnom období sa odporúča odstraňovanie hlbokých
vrások, hlavne okolo očí, ktorý sa vykonáva špeciálnou mikromasážou
okolo očí, doporučuje me to aj pre unavené oči. Iontoforéza je tiež
veľmi prespešná pre pokožku, čo je v podstate elektrokozmetický
zákrok, počas ktorého sa látky vyživujúce pleť vnášajú do hlbších partií
pokožky.
V kozmetickom salóne Vám ponúkajú aj tetovanie, vrátane tetovania
obočia. Na suché ruky odporúča odborníčka parafinovú kúru, ktorá je
výborná aj na popraskané nechty, zmierňuje reumatické bolesti
zápästia rúk. V salóne si môžete objednať kompletné ošetrenie rúk
a nôh, teda manikúru, pedikúru a rôzne ošetrenia nechtov.

Még mindig sláger az
arcszépítő oxigénkezelés
Szeretne ősszel beleférni a a test−
hezálló szoknyájába? Gondot
okoz a nyári üdülésen felszedett
néhány felesleges kilót!. Ha el−
szánja magát a parafangó−
testpakolás kipróbálására, a súly−
felesleg rövidesen a múlté lehet.
A testre felkent meleg különleges
pakolás vérbőséget fokozó, vízki−
választó és méregtelenítő hatású,
valamint zsírégető anyagokat tar−
talmaz, amelyek a hő hatására
végsősoron karcsúsító hatásúak.
Az eredmény 2−3 pakolás után
már centiméterekben mérhető.
Nagyobb súlytöbblet esetén aján−
lott a 10 kezelésből álló kúra. A
kezelés időtartama egy óra és
ajánlatos 2−3 naponta megismé−
telni. A parafangó−kúra kombinál−
ható az ún. limfodrenázzsal, va−
gyis a nyirokmasszázzsal. Ez de−
réktól lefelé formálja az alakot,
emellett kiváló a narancsbőrre, a
fáradt, a vérkeringésre és a
viszeres lábakra.
A sok nyári napozástól kiszá−
radt és érdes arcbőrre is kínál
gyógyírt Önnek a Fő utcán, a
4239. szám alatt a Biocentrum
mellett az emeleti tetőtérben
megtalálható MARIETTA kozme−
tikai szalon tulajdonosa, Bazsó
Marietta. Bizonyára bőrmegújító
kozmetikai kezelésre van szüksé−
ge. Ha tanácstalan és még nem
döntötte el, hogy mitévő legyen,
mérlegelje, hogy nem próbálja−e
ki a természetes gyógynövény−
kivonatú készítményeken alapuló
Ilcsi−kozmetikai termékcsalád kí−
nálta lehetőségeket. Ezt ajánlja Az
alábbiakban bővebb tanácsokkal
látja el az érdeklődőket.
Leginkább az oxigénkezelést
ajánlanám a kiszáradt, felfrissü−
lést igénylő arcbőrre, méghozzá
kúraszerűen, tanácsolja a kozme−

tikai szakember. Bazsó Marietta
inden korosztálynak javasolja a
hat kezelésből álló hathetes kúrát.
Az eredmény már az első kezelés
után szembetűnő, állítja és vele
együtt a kúrán átesett kliensei is.
Az oxigén behatol az arcbőr mé−
lyebb pórusaiba is, és olyan lesz,
mintha kicserélték volna. Egy ke−
zelés 45−perces és ajánlatos egy−
bekötni arcmasszázzsal, hogy a
készítmény hatóanyagai alaposan
felszívódjanak. Bővebb tájékozta−
tás a 0904−467 515−ös telefon−
számon.
Tanácsos a szemránctalanítás
is, vagy a speciális szemkörnyéki
mikromasszázs, amely elsősor−
ban a fáradt, zacskós karikás sze−
mekre ajánlott, továbbá a szem−
üveget viselőknek, úgyszintén kú−
raszerűen. Próbálják ki a
iontoforézisnek nevezett elektro−
kozmetikai eljárást, amellyel a
bőrtápláló vitatamin készítménye−
ket juttajuk be a bőr mélyebb ré−
tegeibe.
A smiktetoválást is végez a
Marietta szalon, beleértve a szem−
öldöktetoválást és a szemkontúrt,
valamint a szájtetoválást.
A száraz kézbőrre ajánlott a
paraffinkezelés, amely a törede−
zett körmökre, a kézfej csontjaira,
a kézizületekre, a reumára is áldá−
sos. Komplett kéz− és lábápolást
biztosít a szalon, tehát manikűrt,
műkörömépítést, körömpakolást
vitaminos kezeléssel, zselés kör−
möt, valamint a fáradt , kiszáradt
lábakra áldásosan ható pedikűrös
lábápolást.
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Programy

Krónika

A VMK programjából

KMG

Novorodenci/Születések

 október 25. − 18.00 ó. : Szülésre felkészítő tanfolyam
PhDr. Németh Margit pszichológus: A szülői szerepre,
anyaságra való felkészülés a várandósság ideje alatt, Az
anyaméhben című dokumentumfilm levetítése. (az Anyák
Polgári Társulás és a VMK közös szervezésében)
 október 26. − 19.00 ó.: JÓKAI SZÍNHÁZ, KOMÁROM
– F.G.LORCA: VÉRNÁSZ (tragikus ballada a Ghymes
zenéjével). Rendező : Görög László
 október 28. − 9.00 ó.: XV. Katedra Napok a Katedra
Alapítvány rendezésében
 október 29. − 19.00 ó.: BIHARI EMLÉKEST a
Dunaszerdahelyi Roma Muzsikusok Polgári Társulása és a
VMK közös rendezésében
 november 8. − 9.00 és 11.00 ó.: BONCÁK SZÍNPAD,
LAKSZAKÁLLAS – RÓMEÓ ÉS JÚLIA (musical)
 november 9. − 19.00 ó.: THÁLIA SZÍNHÁZ, KASSA –
GYERTYAFÉNYKERINGŐ (zenés vígjáték), Rendezte :
Moravetz Levente
 november 11. − 15.00 ó.: III. KÁRPÁT−MEDENCEI
FOLKLÓRFESZTIVÁL, MÁRTON−NAPI VIGALOM
 november 14. − 9.00 és 11.00 ó.: a Habakuk Bábszínház −
Sopron
 NYAKIGLÁB, CSUPAHÁJ, MÁLÉSZÁJ (bábos
mesejáték)
 november 14. − 14.00 ó.: A 75 év feletti nyugdíjasok
köszöntése a városi önkormányzat szervezésében

A Kortárs Magyar Galériában
(Vermes villa) 2006. no−
vember 10−én (péntek) 17.00
órákor kerül sor a Magyar
Szobrász Társaság kiállí−
tásának megnyitójára. Meg−
nyitja: Kozák Csaba művé−
szeti író (Budapest). Meg−
tekinthető: december 2−ig,
kedd − szombat 10.00 − 17.00

Kiripolszky Péter
Škoda Milan
Lőrincz Attila Márk
Csehy Flóra
Novorodencom prajeme
dobré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
Markóová Irma, szül. 1934
Nech odpočíva v pokoji!
Nyugodjon békében!

Zosobášili sa / Házas−
ságkötések
Hegyi Attila −
Tóthová Mónika
Farkas Ivan −
Körmendyová Dana
Jesko Jozef −
Guruczová Anikó
Kohút Jozef −
Trojčáková Zuzana
Bobák Ján −
Trenčanská Katarína
Sághy Juraj −
Vargová Agneša
Tóth Gabriel −
Márková Zuzana
Karácsony Jozef −
Mihalovičová Júlia
Veľa šťastia a lásky
na spoločnej ceste!
Sok boldogságot a közös
úton!

Zamestnanie
Slovenská
autobusová
doprava Bratislava, a.s.
prijme vodičov autobu−
sov. V prípade záujmu nás
kontaktujte na: pers@sad.
sk , tel. 0905 571 221, alebo
na adrese: Slovenská auto−
busová doprava Bratislava,
oddelenie ľudských zdro−
jov, Rožňavská 2, 820 04
Bratislava 24, P.O.BOX 35 .

A VMK KÖZLEMÉNYE

Tisztelt (jövendő) bérleteseink!
Tisztelettel értesítjük, hogy a Dunaszerdahelyi Városi Műve−
lődési Központ a 2006/2007−es színházi évadra is meghirdeti
bérleteit.Az előttünk álló színházi évad előadásait igyekeztünk
úgy megválasztani, hogy azok elnyerjék tetszését, és kellemes
színházi esteket ígérjenek az immár felújított színháztermünk−
ben.
Sajnos, a folyamatos áremelkedések miatt ismét kénytelenek
vagyunk emelni a jegyek, illetve bérletek árát, remélve, hogy ez
nem szegi színházba járó kedvét. Az előttünk álló színházi
évadra 230,−Sk−ért lehet majd jegyet váltani az I.osztályú he−
lyekre, 200,−Sk−ért a másodosztályúakra. Nyugdíjasoknak és
diákoknak további kedvezményeket adunk.
A bérletet 1800,−Sk−ért kínáljuk, 2200,−Sk−ért az emelkedő
sorokba. ( Az árba belefoglaltatik a postaköltség is, hiszen az
előadások előtt továbbra is levélben értesítjük Önt.)
Bízunk abban, hogy a bérletvásárlás mellett dönt, hiszen így
minden alkalommal az Ön által megszokott helyről nézheti
meg az előadásokat.
KEDVES BÉRLETESEINK! Amennyiben úgy döntenek,
hogy ismét bérletet váltanak, és továbbra is a régi, megszokott
helyükön szeretnének ülni, kérem, jelezzék minél előbb a szer−
vezési osztályon, tel.: 5900813, illetve a 0915/701918 (Csörgei
Tünde), 0915/041881 (Szabó Jolán), 0903/287318 (Tarcsi
Alica) telefonszámokon. Ne felejtsék, a bérlet átruházható,
esetleg kitűnő ajándék lehet hozzátartozóinak, munkatársainak.
Reméljük, ajánlatunk elnyeri tetszését, és a bérletvásárlás
mellett dönt.
Ibolya Ildikó, a VMK igazgatónője
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ART MA
Az ART MA magánga−
lériában (Bacsák u 10) 2006.
november 9–én 17 órakor
nyílik meg Ambrus Csaba
Architektúra, design, interriér
kiállítása, mely november 19−
ig tekinthető meg.

Csallóközi Múzeum
A Nagyszombati Megyei Ön−
kormányzat és a Csallóközi
Múzeum együttműködése so−
rán kerül megrendezésre:
ROVAR− ÉS
LEPKEKIÁLLÍTÁS
2006. november 6−tól újra
megtekinthető Vladimír Rak−
šáni magángyűjteménye. A
kiállításon különleges rovar−
és lepkegyűjtemény látható.
A helyszínen kisebb dísztár−
gyakat is vásárolhatnak a láto−
gatók. Munkanapokon hétfő
kivételével 8.30−tól 12.00−ig
és 13.00−tól 17.00−ig, vala−
mint szombaton 10.00 − 12.00
és 13.00 − 16.00 óra között.
A csoportos látogatásokat
kérjük a múzeum telefonszá−
mán előre bejelenteni 031/552
24 02, ill. elektronikusan is le−
het a következő címen:
zmds@zupa−tt.sk.
FÉNYKÉPKIÁLLÍTÁS
2006. november 16−án (csü−
törtökön) a komáromi Helios
Fotóklub tagjai csoportos ki−
állításának ünnepélyes meg−
nyitójára kerül sor.
Mindkét kiállítás 2006. de−
cember 22−ig tekinthető meg.
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Képriport – Fotoreportáž/ Előzetes
A Dunaszerdahelyi Hírnök
november 8−i számából
Z nadchádzajúceho čísla

Önkormányzati jelölt−

listák / Komunálne
voľby − kandidačné listiny

Először nyílt nulladik osztály Dunaszerdahelyen,
a Szabó Gyula Magyar Tannyelvű Alapiskolában

Játékos tanulás
Egy osztállyal több nyílt szep−
tembertől a Szabó Gyula Ma−
gyar Tanítási Nyelvű Alapis−
kolában. Beindult ugyanis a
nulladik osztály is, amelyben
11 gyermek ült első ízben is−
kolapadba. Közülük 10 gyer−
mek már iskolaérett, egy kis−
lány pedig a jobb képességei−
nek köszönhetően jár ide. Ők
egy külön csoportot képez−
nek. Alsó tagozatos tanító né−
ni tanítja őket, mint ahogy
szintén alsó tagozatos pedagó−
gus foglalkozik velük délután
a napközi otthonban is.
A nulladikosok kicsit játéko−
sabb körülmények között tanul−
nak, mint más kiselsősök. Nem
visznek haza leckét, tantermük
különféle játékokkal, színes ké−

pekkel, szőnyeggel van felsze−
relve. Ahogy az ovisoknak, ne−
kik is van alvási lehetőségük,
ugyanis mobilmatracok állnak
a délutáni alváshoz szokott kis−
diák rendelkezésére.
Napi négy foglalkozásuk
van, de nem 45 perces, mint
más elsős osztályokban. A
tanórák a gyermekek fáradé−
konyságához, alkalmazkodó−
képességéhez vannak igazít−
va. A tankönyveket és más
oktatásügyi segédanyagokat
Magyarországról sikerült az
iskolának beszereznie, mivel
azok az itteni tankönyvpiacon
még nem szerezhetőek be. Az
osztályfőnök szorosan együtt−
működik az iskolapszicholó−
gussal, aki szinte mindennapi
kapcsolatban
áll az osztál−
lyal.
„Kimondot−
tan jó a hangu−
lat a nulladik
osztályban, ed−
dig még hiány−
zás sem volt.
Jól tudatosít−
ják, hogy bizo−
nyos értelem−
ben ők már is−
kolások. A tan−
év végén bizo−
nyítványt
is

Nagy Éva− a Dunaszer−
dahelyi Városi Hivatal is−
kolaügyi osztályának ve−
zetője: A nulladikosok az
első évfolyam tananyagát
két éven át tanulják. Az is−
kolák a többi kiselsős nor−
matívájának 170%− át kap−
ják utánuk, hiszen ez a fajta
nevelés többletköltséggel
jár. Az idei tanévben Szlo−
vákiai méretben 1959 nulla−
dikos kezdte meg tanulmá−
nyait. Dunaszerdahelyen ez
az első osztály. Előzetes fel−
mérések szerint más iskolák
is érdeklődtek, jövőre vár−
hatóan városunk több isko−
lája is bekapcsolódik a kép−
zésbe. A pszichológusok és
az óvodák teljes mértékben
együttműködnek az iskolák−
kal. Az Iskolaügyi Miniszté−
rium módszertani utasítása,
valamint a szakpszicholó−
gus véleménye meghatároz−
za, mely gyermekeknek ja−
vasolt a nulladik osztály lá−
togatása.
kapnak. Tankönyveiket termé−
szetesen ők is ingyen kapták,
esetükben még a napközi−
otthon díjától is eltekintet−
tünk. Az alacsony létszámnak
köszönhetően a tanító néni
minden egyes gyermekre oda
tud figyelni. Így azokat a ké−
pességeiket fejlesztheti legjob−
ban, amelyek terén az adott
kisgyermeknek hiányosságai
vannak.”− nyilatkozta lapunk−
nak Csölle Teréz, az iskola
igazgatónője.
− and −

Interjú Kvarda Jó−

zseffel, a Nagyszom−
bat megyei önkormányzat
alelnökével

A diktatúrák áldo−

zatainak
emlékére
állított emlékmű lelep−
lezése.
/
Slávnostné
odhalenie pamätníka.



Képriport a felújított
művelődési központról. /
Fotoreportáž − rekonštru−
ované mestské kultúrne
stredisko.

