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Dunaszerdahely népességi adatainak
alakulása az utóbbi két évben
2006−ban

2007−ben

Születések száma
Elhalálozások száma

205
154

178
184

Beköltöztek
Elköltöztek

417
538

449
552

Összlakosság létszáma

23 363

23 254

(Forrás: a városi hivatal lakossági nyilvántartója és az anya−
könyvi hivatal)

Vývoj niektorých ukazovateľov poč−
tu obyvateľstva v meste
v 2006

v 2007

Počet novorodencov
Počet úmrtí

205
154

178
184

Prisťahovali sa
Odsťahovali sa

417
538

449
552

Celkový počet obyvateľstva

23 363

23 254

(Zdroj evidencia obyvateľstva na MsÚ a matrika)

Keresztnevek toplistája
Lapunkban tavaly is folyamatosan közöltük az újszülöttek
névsorát. Ennek alapján összeállítottuk 2007 leggyakoribb
keresztneveinek listáját.
A fiúneveknél a legnépszerűbbeknek a Levente, a Zalán,
a Kristóf, az Ákos és a Tamás bizonyultak. A második he−
lyen is holtverseny alakult ki, Máté, a Bence, a Richard, a
Štefan és a Kevin nevek között. Egyaránt a harmadik helyen
végeztek a Marcell, a Gábor, a Gergely a Tibor, a Márton
a Benjamin, a Patrik, a Péter és a Tomáš nevet viselők.
A lányneveknél nem volt ennyire késhegyre menő a ver−
seny: toronymagasan győzött a Vivien, a szülők döntő több−
sége ezt a nevet adta újszülött lányának. A leggyakrabban
választott lánynevek listáján a második helyre került a Vero−
nika és Rebeka név, a harmadik helyen pedig holtverseny
alakult ki az Anabella, a Viktória, az Anna, a Réka nevek
között. A toplista negyedik helyére a Dominika, a Laura, a
Zsófia, a Petra és a Barbara nevek kerültek.
A különleges hangzású nevektől sem riadtak vissza a szü−
lők, így találhatunk az újszülöttek között Mirát, Miát,
Jessicát, Lisát, Karment, Amirát, Linát, Kiarát, Ziklát,
Zoét, Liát, Larát, Albint, Kerstint, a fiúk között Diegót,
Kendét, Zsombort, Mathiast, Nasert, Arsent is. Két viet−
nami hangzású név is felbukkant: Hoai Ngoe Anh és Thi
Thu Phat.

A bősi útnál lévő felüljáró alatt ezentúl biztonsági kamera
pásztázza a terepet. A város vezetése ilymódon próbálja elejét
venni annak, hogy itt újra illegális szemétlerakat alakuljon ki,
amelyet aztán mindannyiunk költségére kell elszállíttatni.
−−−
Pod nadjazdom na gabčíkovskej ceste v polovici januára na−
montovali novú bezpečnostnú kameru. Tá zrejme zastraší
tých, ktorí doteraz zvykli uložiť ilegálny odpad v tejto lokalite
pod mostom. Nahromadené smeti potom si mesto muselo dať
odpratať za peniaze nás všetkých.

Obľúbené mená
Dunajskostredský hlásnik priebežne uverejňuje mená novo−
rodencov. Na základe tohto zoznamu sme zostavili zoznam
najobľúbenejších krstných mien za minulý rok.
Prvenstvo medzi chlapčenskými menami v roku 2007 pat−
rilo menám Levente, Zalán, Kristóf, Ákos a Tamás. Na
druhej priečke sú: Máté, Bence, Richard, Štefan a Kevin,
na tretej Marcell, Gábor, Gergely, Tibor, Márton,
Benjamin, Patrik, Péter, Tomáš.
V skupine dievčenských mien jednoznačne zvíťazila
Vivien, na druhom mieste sú dve mená, Veronika
a Rebeka. Na treťom mieste skončili mená Anabella,
Viktória, Anna a Réka. Za nimi sú Dominika, Laura,
Zsófia, Petra a Barbara.
Ani vlani nebolo núdze o zvláštne znejúce mená. Boli ro−
dičia, ktorí si pre svoje ratolesti vybrali mená, ako Mira,
Mia, Jessica, Lisa, Karmen, Amira, Lina, Kiara, Zikla,
Zoé, Lia, Lara, Albin, Kerstin, v prípade chlapcov Diego,
Kende, Zsombor, Mathias, Naser, Arsen. Pribudli aj dve
vietnamsky znejúce mená: Hoai Ngoe Anh a Thi Thu Phat.
–p−
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Pázmány Péter polgármester értékelte 2007−et, és körvonalazta az idei teendőket

2007 felkészülés volt a ránk váró feladatokra
A 2006. decemberében immár sorozatban negyedszer is
polgármesterré választott Pázmány Péter és az általa veze−
tett, MKP többségű önkormányzat mostani megbízatási
időszakának tavalyi első évét tudhatja maga mögött.
 Az MKP választási
programja volt a nyerő. Ha
most fellapozzuk a benne
foglalt ígérteket, a teljesíté−
sük tekintetében mit mutat
a mérleg?
– A választási ciklus első
éve ezúttal is a felkészülés, a
további teendők megalapozá−
sának az időszaka volt. Az
MKP programjának szavaztak
bizalmat a választók, és ez a
program egészen 2010−ig
meghatározza a teendőinket.
Azonban nem csak alapoz−
tunk, hiszen kézzelfogható
eredményt is letettünk épp a
napokban az asztalra. Január
közepén avattuk fel a termál−
fürdő korszerű élménymeden−
céjét és a kiszolgáló létesítmé−
nyeket. Ez mintegy 80 milliós
beruházás, amelynek várható−
an lesz folyatása is egy új
partner bevonásával. Kicsit
késésben vagyunk a városi
sportcsarnok építésével, ami−
nek az az oka, hogy a volt já−
rási hivatal eladásából szár−
mazó bevétel a tervezettnél
később folyt be a város szám−
lájára. De reményeim szerint
ezt a sportcsarnokot még az i−
dei év végén átadhatjuk. Már
kiírtuk a közbeszerzési pályá−
zatot, február elején ismert
lesz a nyertes, és hamarosan
kezdődhet is az építkezés. Er−
re nagyon nagy szükség van,
hiszen a különböző labdajá−
tékok űzőinek nincs megfele−
lő edzési lehetőségük. Az ere−
detinél nagyobbra áttervezett
fedett sportcsarnok átadásával
újabb lehetőséget szeretnénk
kínálni a fiataloknak a szabad−
idő értelmes előtöltésére.
 Kanyarodjunk vissza
ahhoz a gondolathoz, hogy a
tavalyi esztendő a felkészü−
lés jegyében zajlott…
– A felkészülésen elsősor−
ban azt értem, hogy színvona−
las projekteket dolgoztunk ki,
és úgy érzem, jól felkészültünk
arra, hogy az idén és az elkö−
vetkező években eredménye−
sen hívhassunk le jelentős eu−

rópai uniós pénzforrásokat.
Nagy horderejű, többtucat mil−
liós nagyságrendű pályázati
összegek elnyeréséről van szó,
ezzel egészítjük ki a városfej−
lesztés saját pénzügyi forrásait.
Mintegy háromszázmillió ko−
rona értékben pályázunk a
közútjaink fejlesztésére, továb−
bá iskoláink és óvodáink foko−
zatos helyreállítására, valamint
a belváros revitalizálására a
tervezett mélygarázs megépí−
tésével összefüggésben, sőt,
már beadtunk egy újabb pro−
jektet is a termálfürdő további
fejlesztésére.
 Mit nevezne a polgár−
mester 2007 sikertörténeté−
nek?
– A lakosok érdeklődése
alapján ennek éreztem a pa−
nelprogram beindulását. Tíz
panelház külső hőszigetelé−
séhez járult hozzá a városi
költségvetés összesen három−
millió koronával. Ennek ész−
revehetően nyoma van a vá−
rosban, hiszen a fokozatosan
felújított lakótömbök tetszető−
sebbé teszik a szürke és he−
lyenként lepusztuló lakótele−
peket. Ugyancsak sikertörté−
net a PRO DS kedvezmény−
kártya bevezetése, amelyet ta−
valy májustól már több mint
kétezren váltottak ki. Jóleső
érzéssel tölt el, hogy a mi pél−
dánk nyomán ezt más váro−
sokban is kezdik bevezetni.
 Újabb zöldövezet létesí−
téséről is szó volt a választá−
si programban...
– A város nemcsak közmű−
vesítette az új családiház−öve−
zetet a Hypernova mögött, a−
hol 38 család lel új otthonra,
kiterjedt zöldövezetet is létesít
itt még az idén. A korhadt fák
és a bozót kiirtásával, illetve
a gaz elszállításával már elő−
készítettük ezt a terepet a par−
kosításhoz, Itt egy kerékpárút
is várja majd a biciklistákat.
 A városnak ez a része
fejlődött tavaly alighanem a

legdinamikusabban. Ho−
gyan értékeli ezt a polgár−
mester?
– Örömmel tölt el, hogy
több jelentős beruházó váro−
sunkban telepedett meg. Ez a−
zért is történhetett így, mert
mi megfelelő körülményeket
tudtunk nekik ajánlani. Szín−
vonalas szolgáltatásokat nyúj−
tanak, és ugyanakkor újabb
munkalehetőségeket is terem−
tenek. A bevételi forrásaink is
növekednek azzal, hogy in−
gatlanadót fizetnek be a költ−
ségvetésbe.
 Mi indult be még tavaly
a tervezett lépések közül és
mi az, ami még a hátralevő
időszakra húzódik át?
– A szociális program a ko−
rábbiakhoz képest tavaly új
elemmel gazdagodott. Bein−
dult például a továbbtanuló
roma zenész tehetségek fel−
karolása ösztöndíj formájá−
ban. Megvalósításra vár még
az ügyfélszolgálati kliensiro−
da létrehozása, amely egy−
szerűsítené és gyorsítaná a
mindennapi hivatali ügyinté−
zést.

 Végezetül a Magyar
Koalíció Pártjának polgár−
mestereként engedjen meg
egy politikai vonatkozású
kérdést. Nap mint nap ta−
pasztaljuk, hogy a nagypoli−
tikában egyre jobban elha−
rapódzik a magyarellenes−
ség. Nem tart attól, hogy itt
Dunaszerdahelyen és felüt−
heti a fejét ez a jelenség?
– Az eddigiek itt nem ad−
nak erre okot, Sőt, épp ellen−
kezőleg: Sokan talán el sem
hiszik, akik nem tudnak róla,
de mi itt városi és járási vi−
szonylatban össze tudtunk
fogni − magyarok és szlová−
kok, kormánypártiak és ellen−
zékiek. A Robert Ficóhoz in−
tézett közös levelünkre gon−
dolok, amelyben nyolc ma−
gyar és szlovák szervezet kér−
te a miniszterelnököt arra, ho−
gy mérlegelje az egyházkarc−
sai akkumulátorgyár tervezett
megépítésének várható ked−
vezőtlen hatását a csallóközi
közös ivóvízkincsünkre. En−
nek alapján is optimista va−
gyok e tekintetben.
P. Vonyik Erzsébet
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Primátor Péter Pázmány hodnotil rok 2007 a načrtol tohtoročné úlohy

2007 bol rokom príprav
Péter Pázmány bol v roku 2006 zvolený do funkcie primá−
tora Dunajskej Stredy po sebe už štvrtý krát. Nová samo−
správa pod jeho vedením s väčšinovým zastúpením poslan−
cov za SMK má za sebou prvý rok nového volebného ob−
dobia.
 V komunálnych voľ−
bách zvíťazil volebný prog−
ram SMK. Ak v ňom zalis−
tujeme, čo sa zo sľubov po−
darilo naplniť? Aká je v sú−
časnosti bilancia sľubov a
skutkov?
– Prvý rok štvorročného vo−
lebného cyklu uplynul v zna−
mení príprav. Voliči vyjadrili
dôveru programu SMK, ktorý
určuje naše priority a smero−
vanie našej práce až do roku
2010. Ale nezaoberali sme sa
len položením základov.
Môžeme sa prezentovať aj ru−
kolapnými výsledkami. Veď v
polovici januára sme odo−
vzdali do užívania zážitkový
bazén s komplexom obsluž−
ných zariadení v termálnom
kúpalisku. Je to takmer 80 mi−
liónová investícia, ktorá sa
zrejme bude ďalej rozvíjať.
Trochu bola odložená výstav−
ba nového mestského športo−
vého komplexu, ale len preto,
lebo budovu bývalého okres−
ného úradu sa nám podarilo
zrealizovať za pôvodne stano−
venú sumu až s oneskorením.
Napriek sklzu veríme, že
športový areál odovzdáme do
užívania do konca tohto roka.
Tender sme už vypísali, za−
čiatkom februára bude známe
meno víťaza a môže sa začať
výstavba areálu. Výstavba
športového centra je potrebná,
veď milovníci loptových hier
v súčasnosti nemajú vhodné
tréningové možnosti. V novo−
postavenej krytej hale chceme
ponúknuť mládeži lepšie mož−
nosti racionálneho využitia
voľného času.
 Vráťme sa ešte k myš−
lienke, že vlaňajší rok bol
rokom príprav...
– Pod prípravami rozumiem
vypracovanie dobrých projek−
tov. Myslím si, že sme sa do−
statočne pripravili na to, aby
sme v nasledovných rokoch
dokázali čerpať značné zdroje

z EU−fondov. Jedná sa o mož−
nosť získania niekoľkomilió−
nových zdrojov, ktoré popri
vlastných zdrojoch možeme
použiť na rozvoj mesta.
Uchádzame sa o takmer tristo−
miliónov korún na rozvoj
cestnej infraštruktúry, chceme
získať zdroje na rekonštrukciu
a obnovu materských škôlok a
škôl, ako aj zdroje na revitali−
záciu centrálnej časti mesta v
súvislosti s výstavbou pod−
zemnej garáže. Taktiež máme
už aj nový projekt na ďalší
rozvoj termálneho kúpaliska.
 Čo považuje primátor
za najjednoznačnejší
ú−
spech roku 2007?
Podľa záujmu obyvateľov za
najúspešnejší minuloročný
projekt považujem naštarto−
vanie panelového programu.
Mesto prispelo na vonkajšiu
tepelnú izoláciu desiatich pa−
nelákov celkovo 3 miliónmi
korún. Je to viditeľný výsle−
dok, o tom ani nehovoriac, že
sa jednotvárne sídliská stáva−
jú po takejto úprave vzhľad−
nejšie, pestrejšie. Taktiež po−
važujem za úspech zavedenie
PRO DS karty, o ktorú od má−
ja požiadalo viac ako dvetisíc
občanov. Je potešujúce, že iné
mestá zavádzajú podobnú
vernostnú kartu práve na zá−
klade našich dobrých skúse−
ností.
 Vo volebnom programe
sa hovorilo aj o zriadení no−
vej zelene...
– Mesto sa nepostaralo len
o výstavbu infraštruktúry v
novej obytnej zóne rodinných
domov za Hypernovou, kde v
rámci individuálnej bytovej
výstavby sa už stavajú nové
domy a onedlho sa tam nasťa−
huje 38 rodín. V tejto lokalite
ešte tento rok pribudne aj roz−
siahla zeleň. Už v zime sme
dali odstrániť burinu, terén je
teda vyčistený. Popri parku

bude tu vytvorený aj cyklis−
tický chodník.

zjednodušiť každodenné vy−
bavovačky občanov.

 Táto časť mesta sa v mi−
nulom roku rozvíjala najdy−
namickejšie. Ako hodnotí
túto skutočnosť primátor?
– Teší nás, že sa viac inves−
torov rozhodlo práve pre naše
mesto. Je tomu tak aj preto,
lebo sme im dokázali ponúk−
nuť vhodné podmienky.
Poskytujú služby na vysokej
úrovni, pričom vytvárajú aj
ďalšie pracovné príležitosti.
Aj naše príjmy sa zvyšujú
tým, že platia daň za nehnu−
teľnosti.

 Záverom ako primáto−
rovi za SMK dovoľte položiť
otázku politického charak−
teru. Deň čo deň sme vo veľ−
kej politike svedkami proti−
maďarských nálad a kro−
kov. Neobávate sa toho, že
podobné vášne sa objavia aj
v Dunajskej Strede?
– Doterajšie skúsenosti mňa
napĺňajú optimizmom. Kto
nepozná pomery v našom
meste, možno bude prekvape−
ný, ale my sa dokážeme spo−
jiť za spoločnú vec: Maďari a
Slováci, provládni a opoziční.
Mám na mysli napríklad list
premiérovi Robertovi Ficovi,
v ktorom osem maďarských a
slovenských strán a inštitúcií
okresu spoločne žiadalo pred−
sedu vlády, aby zvážil dôsled−
ky možnej výstavby závodu
akumulátorov pri Kostoľných
Kračanoch na zásoby pitnej
vody v Žitnom ostrove. Aj
preto som v tejto veci optimis−
ta.
Erzsébet P. Vonyik

 Z plánovaných progra−
mov ktoré boli naštartované
vlani a ktoré sa pretihli na
tonto rok?
– Sociálny program sa obo−
hatil v porovnaní s predchá−
dzajúcimi programami o nové
elementy. Naštartovali sme
napríklad aj program na pod−
poru talentovaných rómskych
hudobníkov. Čaká nás ešte ú−
loha realizácie klientského
centra, ktoré by pomohlo
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Január derekától üzemel a városi termálfürdőben az új fedett wellness−részleg

Élményfürdő – télen , nyáron
A városi termálfürdőben janu−
ár 15−én ünnepélyesen átadták
a nagyközönségnek az új él−
ményfürdő−részleget. Páz−
mány Péter polgármester bí−
zik abban, hogy a wellness−
központ megnyitásával a dup−
lájára emelkedik a duna−
szerdahelyi termálfürdő láto−
gatottsága.
Ezt hangsúlyozta az új él−
ményfürdő−részleg ünnepé−

lyes átadásakor mondott rövid
köszöntőjében, A polgármes−
ter szerint a wellness−központ
megnyitásával a helyi és régi−
óbeli vállalkozók számára is
új lehetőségek kínálkoznak
főleg az idegenforgalom, ezen
belül is a szolgáltatások és a
vendéglátóipar területén. Az
ünnepségen a nagyszombati
megye vezető képviselői is je−
len voltak, köztük Tibor
Mikuš megyefőnök, továbbá
Galánta és Nagymegyer pol−
gármestere is. Tibor Mikuš
örömét fejezte ki, hogy a
Galandia átadása után most ú−
jabb élményfürdővel gazda−
godott a megye.
Az új kupolás létesítmény
egyébként egyszintes, amely−
nek a földszinti részén van az
élménymedence a különböző
vízi attrakciókkal, pezsgőfür−
dővel, vízimasszázzsal és a
nyakmasszázsra
kiválóan
használható vízzuhataggal. Az

Andrássy Ferenc fürdőigazgató, Tibor Mikuš megyefőnök és
Pázmány Péter polgármester átvágják a szalagot.
alagsori részben találhatók az
öltözők, a szociális helyiségek
és a szaunák. A fürdő igazga−
tója, Andrássy Ferenc el−
mondta, hogy a látogatók há−

rom fajta szauna közül válo−
gathatnak. A hagyományos
gőzszauna mellett finn és in−
fraszauna is várja a vendége−
ket.
−pve−
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Termálne kúpalisko

Nové wellness centrum v Thermalparku slávnostne odovzdali verejnosti 15. januára

Relax po celý rok
Mestské termálne kúpalisko v
Dunajskej Strede od polovice
januára ponúka svoje služby
už nepretržite po celý rok tu−
ristom a obyvateľom regiónu.
Skonštatoval to aj primátor
mesta Péter Pázmány v prího−
vore na slávnostnom otvorení

tovaných služieb za účelom
zdvojnásobnenia návštevnosti
Thermalparku.
V suteréne sú 3 druhy sau−
ny: parná, fínska a infrasauna.
V novom wellnessovom
komplexe sa v prízemnej ro−
tundovej časti nachádza per−

ličkový bazén pre masáž celé−
ho tela, umelý vodopád ako aj
oddychový bazén. V suteréne
sú umiestnené šatne, sauny a
sociálne miestnosti. Novopo−
stavený krytý komplex sa na−
nového wellness centra v
mestskom Thermalparku.
Je to aj ďalšia príležitosť
pre podnikateľov mesta a oko−
lia na poskytnutie kvalitných
služieb pre návštevníkov zá−
žitkového kúpeľa, ktorý 15.
januára sprístupnili aj pre ve−
rejnosť. Medzi pozvanými
hosťami bol aj predseda
Trnavského samosprávneho
kraja Tibor Mikuš, ktorý prí−
zvukoval, že po odovzdaní
Galandie v Galante Trnavský
kraj je opať bohatší o ďalšie
wellness centrum, ktorá zrej−
me priláka do regiónu tisícky
turistov a prispeje k rozvoju
cestovného ruchu. Primátor
mesta naznačil, že sú už pri−
pravené aj ďalšie projekty na
postupné rozširovanie posky−

chádza v areále termálnelo
kúpaliska, ktorý sa rozprestie−
ra na rozlohe 26 hektárov.
ktorého stopercentným akcio−
nárom ostáva naďalej mesto
Dunajská Streda.
−pve−
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Zásady, ktorým sa určujú podmienky vydávania
a používania PRO DS KARTY
– v zóne s plateným parko−
vaním zadarmo

Čl. I
1. Tieto zásady upravujú
podmienky vydávania a pou−
žívania PRO DS karty pre fy−
zické osoby (ďalej len „kar−
ta“).
2. Zámerom zavedenia kar−
ty je motivovať fyzické osoby
s trvalým pobytom na území
mesta Dunajská Streda k plne−
niu daňových povinností a i−
ných záväzkov voči mestskej
samospráve, získať občanov
dlhodobo žijúcich v meste za
obyvateľov mesta s trvalým
pobytom.
3. Držiteľ karty má zľavu zo
vstupného, z miestnych daní a
poplatkov vyberaných mes−
tom, rozpočtovými a príspev−
kovými organizáciami mesta,
právnických osôb s majetko−
vou účasťou mesta v rozsahu a
za podmienok uvedených v
týchto zásadách.
Čl. II
1. Oprávnená osoba na vy−
danie karty ak spĺňa podmien−
ky ďalej uvedené je fyzická o−
soba nad 18 rokov veku s tr−
valým pobytom v meste
Dunajská Streda, ktorá nemá
nedoplatky voči mestu k
31.12. predchádzajúceho roku
vrátane úhrad za nájom mest−
ských bytov, voči ktorému ne−
bolo začaté konanie o prie−
stupku podľa stavebného zá−
kona alebo cestného zákona.
Čl. III
1. Karta sa vydáva na zákla−
de písomnej žiadosti na for−
mulári vydaným mestským ú−
radom.
2. K vydaniu karty je žiada−
teľ povinný predložiť svoj ob−
čiansky preukaz.
3. Karta je platná od 1. ja−
nuára príslušného roka a jej
platnosť končí 31.12. prísluš−
ného roka pre účely zakúpenia
parkovacích nálepiek, sezón−
nej a mesačnej permanentky,
15. januára nasledujúceho ro−
ka pre účely zakúpenia jedno−
rázových vstupeniek,
4. Pracovník mestského ú−
radu poverený vydávaním ka−

IV. vstupné na futbalové
zápasy FK DAC: vstupné 40
Sk
V. vstupné na kúpalisko v
THERMALPARKU,
a.s.:
40%−ná zľava zo vstupného
Čl. VI.

riet zaobstará pre žiadateľov
všetky potrebné potvrdenia o
platbe miestnych daní a po−
platkov na účely vydania kar−
ty.
Čl. IV.
1. Karta vydaná pre fyzickú
osobu obsahuje: názov Mesto
Dunajská Streda a erb mesta,
evidenčné číslo karty, meno a
priezvisko žiadateľa resp.
manžela (ky) a maloletých de−
tí žijúcich v spoločnej domác−
nosti so žiadateľom, adresu tr−
valého pobytu žiadateľa − uli−
cu a súpisné číslo, rok plat−
nosti karty .
2. PRO DS karta je nepre−
nosná a platí spolu s platným
občianskym preukazom, v
jednej organizácii ju možno
použiť v jeden deň len raz.
3. Mestský úrad vedie evi−
denciu vydaných kariet, ktorá
obsahuje: evidenčné číslo kar−
ty, meno a priezvisko a trvalý
pobyt žiadateľa, rok platnosti
karty, dátum vydania karty, č.
dokladu o zaplatení správneho
poplatku za vydanie karty,
podpis pracovníka, ktorý kar−
tu vydal .

dospelí : 840 Sk s kartou
PRO DS 340,− Sk
deti do 15 r.: 560,− Sk s kar−
tou PRO DS 170,− Sk
mesačná
dospelí : 2700 Sk s kartou
PRO DS 1080,− Sk
deti do 15 r. : 1800,− Sk s
kartou PRO DS 540,− Sk
sezónna
dospelí : 5 400,− Sk s kartou
PRO DS 2160,− Sk
deti do 15 r. : 3600,− Sk s
kartou PRO DS 1870,− Sk
II. vstupné na divadelné
predstavenia organizované
MsKS:
1. trieda 210 Sk
2. trieda 180 Sk
III. úhrada za dočasné par−
kovanie motorového vozidla :
– ročná parkovacia nálepka
2000 Sk
– štvrťročná parkovacia ná−
lepka 500 Sk
– parkovacia nálepka pre o−
byvateľov bývajúcich

1. V prípade manželov
(oprávnených na vydanie kar−
ty) na žiadosť sa vydáva karta
obom manželom s tým, že za
vydanie druhej karty sa platí
úhrada vo výške 150 Sk.
2. Za vydanie karty sa ne−
platí okrem prípadov podľa
ods.1.
3. V prípade zneužitia resp.
pokusu o zneužitie karty je
možné kartu odobrať resp. vy−
hlásiť za neplatnú, o tom sa
žiadateľ písomne upovedomí.
Čl. VII.
1. Tieto zásady schválilo
Mestské zastupiteľstvo v
Dunajskej Strede na svojom
zasadnutí dňa 11. decembra
2007 a nadobúdajú účinnosť 1.
januára 2008.
2. Dňom nadobudnutia
týchto zásad sa zrušujú
Zásady, ktorým sa určujú pod−
mienky vydávania a používa−
nia PRO DS KARTY schvále−
né 26.4.2007.
V Dunajskej Strede, 11.12. 2007
Ing. Péter Pázmány,
primátor mesta

Čl. V.
Držiteľ karty je oprávnený
na nasledovné sadzby poplat−
kov, vstupného nájomného so
zľavou resp. na zľavu zo
vstupného, poplatku :
I. vstupné na umeľú ľadovú
plochu SŠZ na 2 hodiny: do−
spelí 60 Sk , deti 30 Sk
PERMANENTKA :
týždenná

Na parkovanie s Pro DS kartou je výrazná zľava.
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A PRO DS kártya kiadásának és használatának alapelvei
I. cikkely

IV. cikkely

1. Ezek az alapelvek szabá−
lyozzák a természetes szemé−
lyek számára a PRO DS kár−
tya kiadásának és használatá−
nak alapelveit. (a továbbiak−
ban csak „kártya”).
2. A kártya bevezetésének
az a célja, hogy motiválják a
Dunaszerdahely városa terü−
letén állandó lakhelyre beje−
lentkezett természetes szemé−
lyeket a városi önkormány−
zattal szembeni adójellegű és
más kötelezettségeik teljesíté−
sére.
3. A kártya tulajdonosa ked−
vezményes elbánásban része−
sül a város, valamint a város
által fenntartott és támogatott
szervezetek által beszedett
adókat és illetékeket, továbbá
belépőjegyeket illetően.

1. A természetes személy
számára kiadott kártyán fel
van tüntetve:
– Dunaszerdahely város
megnevezése és címere, a kár−
tya nyilvántartási száma,
– a kérelmező kereszt− és
vezetékneve, ill. a férj (fele−
ség) valamint a kérelmezővel
egy háztartásban élő kiskorú
gyerekeké, a kérelmező állan−
dó lakhelye, beleértve az utcát
és a házszámot, valamint a
kártya érvényességének éve.
2. A PRO DS kártya át nem
ruházható és a személyi iga−
zolvánnyal együtt érvényes.
3. A városi hivatal nyilván−
tartást vezet a kiadott kártyák−
ról, amely tartalmazza a kár−
tya nyilvántartási számát, a
kérelmező vezeték− és ke−
resztnevét, állandó lakhelyét,
a kártya érvényességi évét, ki−
adásának napját, az azt igazo−
ló bizonylat számát, hogy a

II. cikkely
1. A kártya kérelmezésére

az a természetes személy jo−
gosult, aki eleget tesz a felso−
rolt követelményeknek, to−
vábbá betöltötte 18−ik életév−
ét, és az előző év december
31−ig bezárólag nincs tartozá−
sa a várossal szemben, bele−
értve a városi bérlakások bér−
lőinek lakbértérítését, akik el−
len nem indult eljárás kihágás
jogcímen az építészeti, illetve
az úttörvény értelmében.

III. cikkely
1. A kártyát a városi hivatal
által kiadott formanyomtatvá−
nyon kell kérelmezni és ennek
alapján adják ki.
2. A kártya kérelmezésekor
a kérelmezőnek be kell mutat−
nia a személyazonossági iga−
zolványát.
3. A kártya a folyó év január
elsejétől ugyanazon év decem−

PRO DS−kártyával olcsóbb a jégpálya−belépő is.

A PRO DS kártya kedvezményt biztosít a VMK által szervezett
színházi előadások jegyeire.

ber 31−ig érvényes parkoló−
matricák, továbbá idényjellegű
vagy havi bérletek megvásárlá−
sa esetén, egyszeri belépője−
gyek vásárlása esetén pedig a
következő év január 15−ig.
4. A városi hivatalban a kár−
tyák kiadásával megbízott
szakelőadó szerzi be a kérel−
mező számára a helyi adók és
illetékek befizetésére vonat−
kozó összes szükséges igazo−
lást.

kérelmező megfizette a kártya
kiadásával járó közigazgatási
illeték befizetését.
V. cikkely
A kártya tulajdonosa az
alábbi kedvezményes illeté−
kekre, belépőkre, bérletekre
jogosult:
I. Belépőjegyek −− a városi
műjégpályára szólók:
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VI. cikkely
1. Házastársak esetében (a−
kik jogosultak a PRO DS kár−
tya igénylésére) kérésre mind−
két házastársnak kiadható a
kártya, de a második kártyáért
fizetendő összeg 150 korona.
2. A kártya kiadása térítés−
mentes, kivéve az előző pont−
ban említett esetet.
3. Abban az esetben, ha va−
laki visszaél a kártya haszná−
latával, a kártya bevonható, il−
letve érvénytelennek nyilvá−
nítható. Erről a kártya tulajdo−
nosát írásban kell értesíteni.
VII. cikkely

A Thermalparkba szóló belépőjegyekre a Pro Ds kártya 40 százalékos kedvezményt nyújt.

1. Ezeket az elveket a városi
képviselőtestület a 2007. de−
cember 11−én megtartott ülé−
sén hagyta jóvá, és 2008. janu−
ár elsején lépnek érvénybe.
2. Ezzel egyidejűleg a hatá−

felnőttek – 60 korona
gyerekek – 30 korona
BÉRLETEK:
Heti bérlet
– felnőttek 840 Sk PRO DS
kártyával 340 Sk
– gyermekek 15 évesig 560
SK PRO DS kártyával 170 Sk
Havi bérlet:
– felnőttek 2 700 SK PRO
DS kártyával 1 080 Sk
– gyermekek 15 évesig 1 800
Sk PRO DS kártyával 540 Sk
Idényjellegű bérlet:
– felnőttek 5 400 Sk PRO
DS kártyával 2 160 Sk
– gyermekek 15 évesig 3
600 Sk PRO DS kártyával 1
870 Sk
II. A Városi Művelődési
Központ által szervezett
színházi előadásokra:
1. osztály 210 Sk
2. osztály 180 Sk

Az FK DAC futballmérkőzéseire szóló belépőjegy a PRO DS kártyával csak 40 korona.
III. A gépjármű ideiglenes
parkolásáért:
– éves parkolómatrica 2 000
Sk
–
negyedéves parkoló−
matrica 500 Sk
– a fizetett parkolási övezet−
ben lakók parkolási matricája
ingyenes

A fizetett parkolási övezetben lakók parkolási matricája ingyenes

IV. Az FK DAC futball−
mérkőzéseire szóló belépő−
jegy 40 Sk

lyukat vesztik a PRO DS kártya
kiadására vonatkozóan 2007. 4.
26−án elfogadott elvek.

V. A Thermalparkba szóló
belépőjegyekre:
40 százalékos kedvezmény
a belépő árából.

Kelt Dunaszerdahelyen,
2007. december 11−én
Pázmány Péter polgármester

10 Dane, V skratke
V SKRATKE
Odborný tím pripravuje
prechod na euro. Na mest−
skom úrade v Dunajskej
Strede pripravuje plynulý pre−
chod na zavedenie eura novo−
zriadená odborná skupina. Jej
členmi sú predovšetkým pred−
nostka úradu a finančného od−
delenia a správy majetku.
Odborný tím má za úlohu vy−
pracovať harmonogram jed−
notlivých krokov až do konca
roka 2008. Podľa vedúceho fi−
nančného oddelenia Zoltána
Pápayho v prvom polroku tre−
ba pripraviť v rámci mestské−
ho úradu všetky podmienky k
plynulému prechodu na duál−
ny systém, ktorý má byť zave−
dený už od júla. Odvtedy už
na všetkých dokladoch majú
byť súčasne uvedené sumy v
korunách aj v eurách. Táto
zmena si na finančnom odde−
lení vyžaduje nákup nového
softvéru.
Preverujú stav mestských
umeleckých diel na verej−
ných priestranstvách. Má to
za úlohu oddelenie výstavby a
dopravy na mestskom úra−
de.Výsledkom okrem iného
má byť aj vypracovanie pro−
jektu na rekonštrukciu fontá−
ny pred MsKS, ako i návrhu
rozpočtu týchto prác.
Malé javisko preložia na
termálne kúpalisko. Javisko,
ktoré bolo postavené na
Vámbéryho námestí počas
vianočných trhov, premiestnia
do areálu termálneho kúpalis−
ka.
Z pokusu krádeže spolu−
páchateľstvom obvinil vyšet−
rovateľ troch mužov (20, 21,
34 roční) z okresu Dunajská
Streda. Počas zimných prázd−
nin sa dohodli, že vykradnú
školu v Dunajskej Strede.
Rýchly zásah polície však zlo−
dejov prekvapil ešte v objekte
školy. Všetkých troch polícia
zadržala a vzápätí obvinila.
Hoci nestihli nič ukradnúť,
škole spôsobili poškodením
dverí a zariadenia škodu naj−
menej za 3000 korún.
Sankcie voči nelegálnym
predajcom. Správca mestské−
ho trhoviska bol vyzvaný, aby
na trhu prísne sankcionoval
tých predajcov, ktorí sa snažia
nelegálne predať domácky vy−
robené produkty z mäsa.
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Ako sa zmení výška základnej sadzby dane z nehnuteľností?

Mierny nárast niektorých sadzieb
V zmysle Všeobecného zá−
väzného mestského nariade−
nie č. 14/2007, ktoré poslanci
mestskej samosprávy Dunaj−
skej Stredy odhlasovali na
plenárnom zasadnutí 11. de−
cembra 2007, sa od 1. januára
2008 menia základné sadzby
dane z nehnuteľností.
Základné sadzby sa roky
nemenili, ich terajšie zvýšenie
bolo odôvodnené aj zvýšením
nákladov mesta. Nové tarify
prihliadajú aj na výšku daní v
mestách porovnateľných veľ−
kosti Dunajskej Strede.
Zmeny, ktoré sa najviac
dotýkajú občanov, sú nasle−
dovné:

Základná sadzba dane z ne−
hnuteľnosti v prípade bytov
a rodinných domov sa zvýši−
la na 5 Sk/m2 ročne.
Takáto istá tarifa sa vzťahu−
je aj na nehnuteľnosti poľno−
hospodárskeho využitia.
V prípade nehnuteľností
priemyselného využitia sa
základná sadzba zvýšila na 40
Sk/m2 ročne. (doteraz 35
Sk/m2 ročne)
V prípade nehnuteľností vy−
užívaných na podnikateľské ú−
čely sa základná sadzba zvýši−
la na 65 Sk/m2 ročne (doteraz
56 Sk)
Zmenil sa aj termín úhra−
dy daní. Fyzické osoby, kto−

rých úhrn daní neprevyšuje
1000 Sk, musia daň z nehnu−
teľností zaplatiť jednorázovo
do 31. mája.
Ak daň prevyšuje 1000
Sk, môžu vyplatiť daň v
dvoch splátkach, pričom
prvú uhrádzajú do 31. mája,
druhú do 30. septembra.
Podobné termíny úhrad bo−
li stanovené aj v prípade
právnických osôb. S tým
rozdielom, že využiť možnosť
dvoch splátok sa povoľuje len
v tom prípade, ak výška dane
presahuje 20 tis. Sk.
Ákos Horváth,
vedúci oddelenia rozvoja
mesta, daní a poplatkov na
MsÚ

Trnava: vyššie poplatky za odpad
Pre obyvateľov Trnavy aj
podnikateľské subjekty v
meste je od 1. januára popla−
tok za zber, prepravu a likvi−
dáciu komunálneho aj drob−
ného stavebného odpadu o
štyridsať percent vyšší ako
vlani. V porovnaní s obyva−
teľmi iných krajských miest
Trnavčania aj naďalej budú
platiť najmenej. Ročné nákla−
dy bežnej trnavskej štvor−
člennej domácnosti v byto−
vom dome budú 1 680 korún,
čo je podľa našich informácií
o 1 240 korún menej ako za−
platia Nitrania, o 1 384 korún
menej ako v Trenčíne, o 880
korún menej ako musia platiť

v Banskej Bystrici, o 220 ko−
rún menej ako v Prešove, o 2
112 korún menej ako v
Košiciach a o 3 220 korún
menej ako v Bratislave..
Trnavský magistrát bol nú−
tený zvýšiť poplatky za likvi−
dáciu odpadu pod tlakom stú−
pajúcich nákladov. Od roku
2005, keď sa uskutočnila po−
sledná cenová úprava, narást−
lo množstvo odpadu z do−
mácností do tej miery, že na
sídliskách bolo nutné zvýšiť
frekvenciu vyprázdňovania
kontajnerov z dvoch na tri−
krát týždenne. Bol to jeden z
hlavných dôvodov zvýšenia
poplatku.

Mesto informuje na svojej
webovej stránke aj o tom, že
sa sústavne zvyšuje aj množ−
stvo veľkorozmerného odpa−
du, ktorý občania v rozpore s
príslušným všeobecne záväz−
ným nariadením ukladajú k
zberným nádobám na sídlis−
kách. Jeho odvoz zabezpečo−
vala spoločnosť .A.S.A.
Trnava pôvodne jedenkrát za
mesiac, v súčasnosti sa už
musí odvážať každý týždeň.
Na zvýšení ceny za túto služ−
bu sa podieľa aj vplyv inflá−
cie a tiež zvýšenie poplatku
za uloženie odpadov z 50 ko−
rún v roku 2005 na 200 korún
v roku 2007.
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Hogyan változnak az idén egyes városi adók?

Módosulás az ingatlanadóknál
A 14/2007−es városi általáno−
san kötelező érvényű rendelet
értelmében, amelyet Duna−
szerdahely képviselő−testüle−
te 2007. december 11−én fo−
gadott el és 2008. január else−
jétől lépett érvénybe, változ−
tak az idei évre vonatkozó in−
gatlanadó alapdíjtételei.
Ezek már több éve változat−
lan szinten állandósultak, és
más hasonló nagyságú váro−
sokhoz viszonyítva alacso−
nyabbak is voltak. A mostani
emelésüket a város megnöve−
kedett kiadásai is indokolták.
Az újonnan megszabott alap−
díjtételek figyelembe veszik
más hasonló nagyságú váro−
sok tarifáit is.

vállalkozási célokat szol−
gáló ingatlanoknál
65 Sk/m2/év – (eddig 56
Sk/m2/év).

A lakosságot leginkább
érintő változtatások a követ−
kezőek:

Változás történt az adó befi−
zetését illetően is. Azoknak a
természetes személyeknek,

A lakások és családi házak
utáni ingatlanadó alapdíja
januártól éves szinten 5 koro−
nára emelkedett négyzetmé−
terenként. Ugyanez a tarifa
érvényes a mezőgazdasági
célokat szolgáló ingatlanok−
ra is.
Az ipari célokat szolgáló
ingatlanok esetében az alap−
díjak a következőképpen mó−
dosultak:
40 Sk/m2/év – (eddig 35
Sk/m2/év)

akiknél az adó összege nem
haladja meg az 1 000 koronát,
május 31−ig kell majd egy
összegben befizetniük.
Akiknek viszont az adójuk
összege meghaladja az 1 000
Sk−t, ezentúl két részletben fi−
zethetik majd be az ingatlan−
adót. Az első részletet (az ösz−
szeg felét) május 31−ig kell
majd befizetniük, a második
részletet pedig szeptember 30−
ig (az összeg másik felét).
Ugyanez érvényes a jogi
személyekre is azzal a kü−
lönbséggel, hogy esetükben
az adó összegének meg kell
haladnia a 20 000 Sk−t ahhoz,
hogy két részletben fizethes−
senek.
Horváth Ákos,
a városi hivatal
városfejlesztési, adó és ille−
tékügyi osztályának vezetője

RÖVIDEN
Szakértői csoport késziti
elő az euróra való áttérést.
Január elejétől működik a vá−
rosházán Pázmány Péter pol−
gármester kezdeményezésére
az a szakmai csoport, amely−
nek feladata az euróra való át−
állás zökkenőmentes megszer−
vezése. Tagjai között van a hi−
vatalvezető Czúfal Piroska,
valamint a pénzügyi és va−
gyonkezelési osztály vezetője,
Pápay Zoltán is. E csoport ké−
szíti elő az áttérési menetren−
det. A legfontosabb feladat az,
hogy az első félévben megte−
remtsék a feltételeket az ún.
duális rendszer bevezetéséhez,
vagyis ahhoz, hogy az összes
okmányon és dokumentumom
minden összeg egyidejűleg fel
legyen tüntetve koronában és
euróban is. Ez szükségessé te−
szi új szoftverek beszerzését is
a pénzügyi osztály részére.
Megvizsgálják a köztéri
szobrok és műalkotások ál−
lagát. A városi hivatal építé−
szeti és közlekedésügyi osztá−
lya kapta ezt feladatul. A fel−
mérés eredményeként egye−
bek között elkészítik a műve−
lődési központ előtti Három
grácia szoborcsoport helyreál−
lítási tervét is, valamint az ez−
zel kapcsolatos munkálatok
költségvetését.
A kisszínpadot áthelyezik.
Elszállítják a Vámbéry térről
és a termálfürdő területén állí−
tják fel azt a kisszínpadot,
amelyet a karácsonyi vásár
idején állítottak fel.
Rablás gyanújával indított
eljárást a rendőrség három
Dunaszerdahelyi járásbeli fia−
talember ellen, akik a téli szü−
net alatt elhatározták, hogy ki−
rabolnak egy iskolát. A ren−
dőrség azonban közbelépett, és
még az iskola épületében el−
fogta őket. A tettesek így sem−
mit sem tulajdoníthattak el, de
az iskolaajtón több mint 3000
koronás kárt okoztak.
Szigorúan bírságolják a
feketén húst árulókat. A vá−
rosi piac felügyelője és a váro−
si rendőrség feladatul kapta,
hogy szigorúan bírságoljon
azokban az esetekben, amikor
a kofák nem engedélyezett
áruféleségeket, többek között
bontott baromfit vagy más
húsféleségeket próbálnak meg
értékesíteni. Ezt a piaci rend−
tartás sem engedélyezi.
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A székesfehérvári Kodolányi János Főiskola Dunaszerdahelyen nyit kihelyezett képzést

Diploma otthonról – távoktatással
A Neratovice téri Magyar Tannyelvű Középfokú Szakmun−
kásképző Magániskola és a tavalyelőtt létrejött hotelakadé−
mia közös épületében járt január 10−én SZABÓ PÉTER, a
Kodolányi János Főiskola rektora, akit MITS GERGŐ (az
United együttes basszusgitárosa), az iskola művészeti tan−
székének vezetője is elkísért, hogy találkozzanak a két isko−
la diákjaival, pedagógusaival, illetve a dunaszerdahelyi
gimnázium tanulóival.
A székesfehérvári székhelyű
főiskola 1995−ben 147 diákkal
kezdte az oktatást, ma már
mintegy tízezer hallgatója
van. Velük mintegy három−
száz pedagógus foglalkozik.
Ezt a nagy számot természete−
sen csak úgy érhették el, hogy
folyamatosan terjeszkedtek,
Ausztrália kivételével vala−
mennyi kontinensen (21 or−
szágban!) találtak partnerin−
tézményeket, amelyek száma
már túllépte a kilencvenet.
Mára Magyarország legna−
gyobb nem állami (sem egy−
házi) fenntartású non−profit
oktatási intézményévé vált.
Felvidéki partnerük már eddig
is volt a komáromi Selye Já−
nos Egyetem révén, decem−
berben viszont Vida Aranká−
val, az említett dunaszer−
dahelyi magániskolák igazga−
tónőjével is együttműködési
szerződést írtak alá.
A Kodolányi János Főisko−
la már az új tanévben be sze−
retné indítani a dunaszer−
dahelyi távoktatást, ami ter−

mészetesen feltételezi a duna−
szerdahelyi oktatási központ
létrehozását is – de mint Vida
Aranka elmondta, ennek ré−
szükről nem lesz akadálya.
Mivel a magyarországi felső−
oktatási intézményekbe febru−
ár 15−ig kell leadni a jelentke−
zéseket, már csak alig néhány
hét áll a felsőoktatási intézmé−
nyek jövő évi elsőseinek ren−
delkezésére, hogy döntsenek,
hol is akarják folytatni a tanul−
mányaikat.
A Kodolányi János főisko−
lát választók a jelentkezési
íveket letölthetik az iskola
honlapjáról, ott megtalálhatók
a részletes tudnivalók is. Ren−
geteg szak közül választhat−
nak, nyelveket oktatnak, de
van média és kommunikáció,
gazdálkodás és menedzsment,
idegenforgalmi, művészeti és
pedagógia szak is. Mivel ma−
gánegyetemről van szó, tandí−
jat kell fizetni, de sok ösztön−
díjszerzési lehetőség is kínál−
kozik. Vida Aranka igazgató−
nő elmondta, hogy iskolájá−

A dunaszerdahelyi diákok Szabó Péter rektort hallgatják a to−
vábbtanulás szinte határtalan lehetőségeiről.

Vida Aranka igazgatónő immár partnerként üdvözli a székesfe−
hérvári vendégeket.
nak diákjai a megállapodás ér−
telmében nagyon kedvezmé−
nyes tandíjat fizetnek. A du−
naszerdahelyiek és a székesfe−
hérváriak az együttműködés
során ki szeretnék használni
az Európai Uniós pályázatok
kínálta lehetőségeket is.

A Kodolányi Főiskolán a
bakalár képzés hároméves,
az érdeklődők a mesterfokot
is megszerezhetik. A főisko−
lán három formában zajlik az
oktatás: nappali, levelező és
távutas. Ez utóbbi tehát jövő
évtől már a dunaszerdahelyi
központ segítségével is meg−
valósulhat. Nemcsak az okta−
tás történik az interneten, ha−
nem a vizsgák is így zajla−
nak. Tehát elsősorban azok
számára lehet előnyös, akik
úgy szeretnének felsőoktatási
végzettséget szerezni, hogy
azért ne kelljen órákat, napo−
kat utazniuk, és csak mini−
mális időt akarnak távol töl−
teni a családjuktól, lakóhe−
lyüktől. Ez a fajta oktatás a
gyakorlatban úgy zajlik, ho−
gy minden tantárgynak van
egy felelős tanára, akihez a
hallgató e−mailben, cseten,
de akár a személyes konzul−
tációk alkalmával is fordul−
hat. A távoktatás útján szer−
zett diploma természetesen
egyenértékű a nappali vagy a
levelező tagozaton megszer−
zett oklevéllel.
Ha valaki jövőre a Ko−
dolányi János Főiskola hall−
gatója kíván lenni, de nincs
módja arra, hogy interneten
elintézze a felvételi eljárást,
természetesen a dunaszer−
dahelyi Neratovicei téri ma−
gániskolát is felkeresheti –
egészen február 15−ig. (on)
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Közbeszerzés / Verejná šúťaž
VEREJNÁ SÚŤAŽ
Mesto Dunajská Streda v
zmysle zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní vy−
hlasuje verejnú súťaž na reali−
záciu stavby Centrum voľného
času mládeže.
Lehota na prijímanie žia−
dostí o súťažné podklady : do
4.2.2008.
Lehota na predkladanie po−
núk: do 11.2.2008
Bližšie informácie: Mest−
ský úrad, Hlavná 50/16, odde−
lenie výstavby a dopravy, č.
dv. 220
KÖZBESZERZÉS
Dunaszerdahely városa a
2006/25. Tt. számú közbe−
szerzési törvény értelmében
nyilvános versenypályázatot
hirdet meg az Ifjúsági Sza−
badidő−központ létesítmény
megépítésére.
A pályázati alapanyagok i−
génylésére vonatkozó kérvé−
nyek leadásának határideje:
2008. 2. 4.
Az ajánlatok benyújtásának
határideje: 2008. 2. 11.
További
információk:
Városi Hivatal, Fő utca 50/16,
Építészeti és Közlekedésügyi
osztály, 220−as iroda.

BERUHÁZÁSI SZÁNDÉK
Dunaszerdahely városa a nyilvánosság tudomására hozza, hogy
František Vangel javaslattevő – az ANDREA SHOP Kft. nevében, amelynek székhelye
Dunaszerdahely, Vámbéry tér 54/11, beterjesztette az
ANDREA SHOP elnevezésű beruházási szándékot.
A tervezetbe az érdeklődők december végéig nyerhettek betekintést a városi hivatal építés−
zeti és közlekedésügyi osztályán. Észrevételeiket írásban továbbíthatják a Körzeti
Környezetvédelmi Hivatalnak az alábbi címre.
Obvodný úrad Životného prostredia, Ádorská ul. 5400, 929 01 Dunajská Streda.
A beterjesztett javaslat a 1915/158. és a 1915/183. számú parcellákon kérelmezi az Andrea
Shop beruházást. A kereskedelmi központban nagy és kiskereskedelmi forgalomban háztar−
tásbeli és elektronikai cikkek, valamint egyéb elektronikai termékek árusítását tervezik.
A tervezett létesítmény a Galántai út melletti üzleti övezetben épülne meg.
INVESTIČNÝ ZÁMER
Mesto Dunajská Streda dáva na známosť :
Navrhovateľ František Vangel – ANDREA SHOP s.r.o. so sídlom 929 01 Dunajská
Streda, nám. Ármina Vámbéryho 54/11 predložil zámer ANDREA SHOP
Do zámeru bolo možné nahliadnuť do konca decembra na Mestskom úrade v Dunajskej
Strede, na oddelení výstavby a dopravy, I. poschodie, č.dv. 220. Verejnosť môže doručiť svo−
je písomné stanovisko na adresu:
Obvodný úrad životného prostredia, Ádorská ul. 5400, 929 01 Dunajská Streda.
Predložený zámer rieši na pozemkoch parc. č. 1915/158 a 1915/183 k.ú. Dunajská Streda
výstavbu obchodného centra ANDREA SHOP s maloobchodom a veľkoobchodom elektronic−
kých spotrebičov bielej, čiernej techniky a ďalších elektronických spotrebičov.
Areál sa nachádza v obchodnej zóne mesta Dunajská Streda vedľa Galantskej cesty.

A Tisztább
környezetért
A Tisztább környzetért prog−
ramot tavaly inditotta útjára a
városi hivatal. Ennek a célja
az volt, hogy folyamatosan
rendet tartsanak a szemetes
kukák környékén. Kísérlet−
képpen a Neratovice téren lát−
tak hozzá az elképzelés gya−
korlati kivitelezéséhez. Még−
pedig olymódon, hogy a lakó−
házak előtti kukákat ráccsal
körbekerítették és befedték,
így az eső sem eshet bele a
konténerekbe. Mivel ez a kez−
deményezés bevált, azóta a
város több pontján bástyázták
körbe a kukákat, legutóbb a
Keleti lakótelep és a a belvá−
ros több pontján is. A megol−
dás előnye az, hogy a szél
nem hordja szanaszét a sze−
metet és az eső sem esik bele
a nyitva hagyott konténerek−
be. Nemcsak a rend nagyobb,
a bekerített kukák környékén,
hanem a szép kivitelezésű ke−
rítés is esztétikus látvány.

Za čistejšie okolie
V Dunajskej Strede sa v rámci programu Za čistejšie okolie už v minulom roku začali postupne
oplocovať plochy medzi bytovkami, kde sú umiestnené smetné kontajnery. Oplotenie má zabrá−
niť tomu, aby vietor mohol smeti odviať. Prvé kontajnery boli oplotené na Neratovickom ná−
mestí. Táto iniciatíva mestského úradu sa osvedčila, preto sa v projekte pokračovalo. Koncom
roka boli oplotené kontajnery aj v niektorých častiach sídliska Východ, takisto aj v centre mes−
ta. Je to nielen praktické riešenie, ale bordové ploty so strechou sú aj vzhľadným riešením.
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Mit tervez 2008−ra a Kortárs Magyar Galéria?

Új év, új alkotások, új kiállítások
Minderről Gaál Derzsi Ildikót, a Kortárs Magyar Galéria vezetőjét kérdeztük
 Hozott új célitűzéseket
az új év?
– A célunk változatlan: a−
zon munkálkodunk, hogy a
Kortárs Magyar Galéria beke−
rüljön a köztudatba, és egy ní−
vós, élettel teli galéria legyen.
Szerencsére, a szakma itthon
és a szomszédos országokban
már jól ismeri, erről tanúsko−
dik az évente befutó kiállítási
kérelmek nagy mennyisége is.
A hazai galériák közül az idén
a nagyszombati Ján Koniarek
Galéria anyagából készítünk
bemutatót, miután már mi is
szerepeltünk náluk egy kiállí−
tással.
 A legjobb galéria sem
ér semmit közönség nélkül.
Ezen a téren hogyan állnak?
– Ahogy egy színvonalas
galéria megteremtése nem
megy egyik napról a másikra,
a közönség meghódítása sem
rövid távú feladat, ez csak ál−
landó, rendszeres, céltudatos
munkával érhető el. Hogy ide−
szoktassuk az embereket,
igyekszünk vonzó programo−
kat szervezni a galéria falai
közé, hangversenyeket, iro−
dalmi esteket, könyvbemuta−
tókat, előadásokat, az utóbbia−
kat nemcsak képzőművészeti,

hanem történelmi, régészeti,
kultúrtörténeti és egyéb té−
mákról is. Szeretnénk intenzív
kapcsolatot kialakítani a kör−

vezetést biztosítunk a szá−
mukra. Művészettörténeti ve−
télkedőt tervezünk alap− és
középiskolásoknak
ismert
képzőművé−
szek közre−
működésével.
A
galéria
egyre gyara−
podó, értékes
könyvtárát is
szeretnénk
bizonyos na−
pokon hozzá−
férhetővé ten−
ni a nyilvá−
nosság szá−
mára, hogy
akiket érde−
kel, beülhes−
senek olvas−
ni, nézegetni
a könyveket.
Ez sok diák−
nak is nagy
segítséget je−
lentene.

 Válto−
Gaál Derzsi Ildikó és Lipcsey György, a kura− zatlan a kép−
tórium elnöke a galéria egyik kiállításának zőművészek
ajándékozási
megnyitóján
kedve?
nyező iskolákkal, hogy hoz−
– Örömmel tapasztaljuk,
zák el a diákjaikat egy−egy ki− hogy az alkotók nagyon szí−
állításra, mi szakszerű tárlat− vesen ajándékozzák műveiket

A Kortárs Magyar Galéria idei kiállítási terve
Január 25.–február 22.: Szlovákiai magyar képzőművészek
alkotásai − válogatás a KMG gyűjteményéből
Február 29.–március 25.: Szabó Gyula emlékkiállítás
Áprílis 4. – május 7.: Kortárs magyar grafika, könyvillusztrá−
ció biennálé
Május 16.–június 7.: Boris Sirka és Marek Kvetan fotó− és
festménykiállítása
Június 27.–július 31.: Szmrecsányi Boldizsár magyarországi
szobrászművész kiállítása
Augusztus: kiállítás a KMG gyűjteményének anyagából és a
IX. Dunaszerdahelyi Művésztelep résztvevői által ajándéko−
zott alkotások bemutatása
Szepember 5.–október 3.: Almási Róbert festőművész jubile−
umi kiállítása
Október 10. – november 7.: Ézsiás István magyarországi
szobrász, éremművész kiállítása
November 14. – december 5.: A Magyar Szobrász Társaság
csoportos kiállítása
December 12−től: válogatás a MKG gyűjteményének anyagá−
ból és Dunaszerdahely 2008 fotókiállítás

a galériának. Eljönnek, meg−
nézik az épületet, az aktuális
kiállítást, és legközelebb már
saját, a galériánknak szánt
munkájukkal térnek vissza,
Gyűjteményünk jelenleg több
mint 600 műalkotást számlál.
Tavaly 50 alkotó 67 művet
ajándékozott a galériának.
Köztük olyan nagyságok,
mint Melocco Miklós, Kő
Pál, Farkas Ádám, Ézsiás Ist−
ván, Gaál Tamás, Haraszty
István szobrászművészek,
Aknay János, Gyulai Líviusz,
Kőnig Frigyes festőművé−
szek.
 Van még hely az alko−
tások tárolására?
– A raktár már kicsinek bi−
zonyult, de egy támogatásnak
köszönhetően sikerült újabb
tárolóhelyeket kialakítanunk.
Az egyre gyarapodó gyűjte−
mény leltározását is át kellett
gondolnunk, és egy teljesen új
módszer szerint kezdtük meg
a raktározást. Eddig egy− egy
kiállítás előtt bizony elég na−
gy fejtörést okozott a kért
munkák előkeresése ekkora
mennyiségű alkotás közül, de
most már ez lényegesen köny−
nyebbé vált.
(vk)
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TISZTELT SZÜLŐK! Az iskolai beíratás nagyon fontos esemény a gyermek és
a szülő életében egyaránt, hiszen Önök gyermekük jövőjéről döntenek. Ezzel a
tájékoztatással szeretnénk segítséget nyújtani az első helyes lépés megtételéhez.
A dunaszerdahelyi Szabó
Gyula Alapiskola 31 osztá−
lyában 726 gyermek tanul. A
tanulók létszáma az egyes
osztályokban ideális a színvo−
nalas és eredményes oktató−
nevelő munkához.
Iskolánknak tapasztalt veze−
tése és felkészült, jól képzett
pedagógusai vannak, akik haté−
konyan végzik a gyermekneve−
lés cseppet sem könnyű felada−
tát, akik élményszerűséget visz−
nek a tanórákba. Eredményeink
bizonyítják, hogy iskolánk te−
hetséggondozó intézmény, ahol
azonban a közepes és gyengébb
képességű tanulók, valamint az
integrált tanulók oktatására is
nagy gondot fordítunk.
A 2005/2006−os tanévtől
bevezettük a nulladik évfolya−
mot. Ez nagy lehetőség azok−

Ünnepélyes
beíratás:
2008. január 26. (szombat)
9 órától. A beíratás további
időpontjai: 2008. Január 28
− 31 . naponta 8−15 óráig.
nak a gyerekeknek, akik kü−
lönféle okok miatt még nem
léphetnek az első osztályba.
A2006/2007−es tanévtől az el−
ső évfolyam tanulói (igény
szerint, az alsó tagozat többi
évfolyamának tanulói is) az
előírt tananyagot az iskolában
sajátítják el, tehát az „iskola−
táska az osztályban marad“.
A szociális gondokkal küz−
dő családokat is segíteni tud−
juk. Beutazási és étkezési tá−
mogatásokat nyújtunk, talá−
lunk anyagi forrásokat egy−
egy kirándulás, erdei iskola,

Zápis žiakov do prvého ročníka
Riaditeľstvo Základnej školy v Dunajskej Strede,
Jilemnického ulica oznamuje, že zápis žiakov do prvého roč−
níka na školský rok 2008 / 2009 sa uskutoční v termíne od
15.01.2008 do 29.01.2008 od 07.30 do 16.00 hod. v kancelá−
rii školy na prvom poschodí (číslo dverí 61).
K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.
Slávnostné stretnutie budúcich prváčikov bude 12. febru−
ára 2008 o 16.30 hod. vo veľkej telocvični, na ktorom ich čaká
zaujímavý program a balíček základných učebných pomôcok.
V škole je možnosť výberu z troch cudzích jazykov (nemec−
ký, anglický, francúzsky) už od prvého ročníka. Ponúkame ši−
rokú škálu záujmových útvarov podľa výberu žiakov. Asi naj−
významnejším prínosom minulého obdobia je zavedenie prv−
kov Daltonského školstva do výuky. Základné pricípy sú sa−
mostatnosť, zodpovednosť, spolupráca, sloboda.
Bližšie informácie na tel. č. 031/ 55225 76 alebo 0903 134
835
PaedDr. Peter Gajdoš, riaditeľ školy

sítanfolyam megvalósítására.
A tanulók és szülők igényei
alapján jelenleg 31 szakkört
vezetünk, továbbá lehetővé
tesszük a számítógép kezelé−
sének elsajátítását minden év−
folyam számára. Az 5. évfo−
lyamtól nyelvi tagozatos osz−
tályokat nyitunk, amelyekben
emelt óraszámban angol és
német nyelvet oktatunk. A ta−
nulók önálló munkáját kitűnő−
en segítő Dalton−módszert al−
kalmazzuk matematika és ide−
gen nyelvek oktatásában.
Iskolaarculatunk rövid vá−
zolása remélhetőleg igazolja,
hogy intézményünk céltudato−
san dolgozik, szívből jövően,
odafigyelést, szeretetet nyújt−
va.
PaedDr. Csölle Teréz,
iskolaigazgató

Riaditeľstvo ZŠ Smetanov
háj pozýva všetkých pred−
školákov a ich rodičov na
slávnostný zápis do nulté−
ho a prvého ročníka na
šk. rok 2008/ 2009, ktorý
bude 23. januára 2008 o
17. hod na druhom pos−
chodí našej školy v pavi−
lóne C2.
Podrobné informácie o
činnosti školy získate pria−
mo na zápise formou bro−
žúrky. Okrem toho sa mô−
žete informovať o našej
škole na t. Č. 031/ 552
2337, 552−4538 a na www.
zsshajds.sk

A Vámbéry Ármin Ma−
gyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola pedagóguskö−
zössége a karácsonyi szünet
után is nyitott kapukkal vár−
ta az érdeklődő szülőket, le−
hetőséget kínált számukra,
hogy megismerjék közvet−
lenül a tanítási órakon is az
iskola egyedien humánus
légkörét, a tanulókkal vég−
zett munkát. Várja a nagy−
csoportos óvodásokat azok−
ból az óvodákból is, ahol a
decemberi zsúfolt program
vagy éppen a betegség nem
tette lehetővé, hogy elláto−
gassanak a nyílt napokon a
Vámbéry iskolába.
A Vámbéry Ármin
Alapiskola
szeretettel
várja és hívja 2008. janu−
ár 29−re a közös, vidám,
játékos és ünnepélyes be−
iratkozásra az iskolaköteles
gyeremekeket, szüleiket és
nagyszüleiket is.
Fibi Sándor iskolaigazgató
A Kodály Zoltán Magyar
Tannyelvű Alapiskolá−
ban olyan pedagógiai
munka feltételeit kívánjuk
megteremteni, amely min−
denki számára megszerez−
hető tudást ad, és megala−
pozza a további iskolafo−
kozatokban való helytál−
lást. Ennek érdekében ne−
velési céljaink igazodnak a
családok elvárásaihoz, a
tanulók továbbtanulásá−
hoz, pedagógusaink meg−
győződéséhez és képzett−
ségéhez, valamint kialakult
hagyományainkhoz.
Iskolánk a hétközna−
pokon nyitva áll minden
érdeklődő számára. Kérjük
a tisztelt szülőket, látogas−
sanak el személyesen is is−
kolánkba, óralátogatáso−
kon ismerjék meg nevelő−
oktató munkánkat.
A közös ünnepélyes beí−
ratás már január 15−én
lezajlott. Február 15−ig
szeretettel várjuk a leendő
iskolásokat és szüleiket.
Előzetes időpont egyezte−
tése érdekében feltüntet−
jük elérhetőségeinket.
Telefon: 552 24 32
Mobil: 0907 037 838
Mgr. Fekete Anikó
igazgatóhelyettes
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Emberi sorsok – Dunaszerdahelyiek emlékeznek

„Rettegéssel várták az emberek, ho−
gy ki kap fehér, vagy piros lapot”
A múlt év végén indított sorozatunkban régi
dunaszerdahelyiekre emlékeznek mai dunaszer−
dahelyiek. Ezúttal a hetvenéves Novacsek Györgyöt
szólaltatjuk meg.
„Már a dédöreganyám is
Dunaszerdahelyen született.
Őt nem ismertem, csak apai
öreganyámat, aki Légről szár−
mazott, Pálfi lány volt. Tragi−
kus véget ért: vonaton utazott,
a túlfűtött kupéban elaludt,
későn ébredt fel, és amikor ki
akart szállni a mozgó szerel−
vényből, a kerekek alá került.
Én anyai ágon, a Szabók ré−
vén vagyok ősdunaszer−
dahelyi. Dédöregapám, akitől
a nevem örököltem, morva
volt, ide nősült. Kovácsnak
tanult ki Bécsben, és akkori−
ban a felszabadult inasoknak
kötelezően vándorútra kellett
menniük, tapasztalatszerzés−
re. Itt kötött ki, Dunaszer−
dahelyen, a keményítőgyár−
ban. Nagy szükség volt rá,
mert akkor még kevés volt a
gépekhez értő szakember.
Végleg itt maradt, itt alapított

családot, de soha nem tanult
meg rendesen magyarul. A
feleségével otthon németül
beszélt, mert német szárma−
zású, evangélikus lányt vett
el, akinek az apja szintén ipa−
rosként érkezett erre a tájra. A
lányaik evangélikusok lettek,
a fiaik katolikusok. És persze
magyarok, hisz magyar kör−
nyezetben éltek.
Egy humánus nagybirtokos
A gyár, ahol dédnagyapám
munkát kapott, két nagybirto−
kos zsidó család, Dukeszék és
Hercogék tulajdonában állt.
Épp ma voltam orvosnál, ott
mesélte egy idős ember, hogy
az apja a Dukeszéknél dolgo−
zott, és tőle tudja, hogy
Dukeszék túlélték a holo−
kausztot, 1945−ben visszajöt−
tek Dunaszerdahelyre. Amikor

jött az 1948−as fordulat,
Dukeszt a saját cselédjei nem
engedték be a saját birtokára,
puskát fogtak rá. Dukesz sírt,
hogy túlélte a poklot, itthon
meg a saját emberei, akiknek
kenyeret adott, és akik ellen
soha nem vétett, így bánnak
vele. Azt mondják, humánus
munkaadó volt. Dukeszék a
századfordulón jöttek ide,
1905−ben már konzervgyáruk
volt Dunaszerdahelyen. Kasté−
lyiaknak is nevezték őket a
helybeliek, mert az övék volt a
sárga kastély, a hozzá tartozó
hatalmas birtokkal együtt. A
földjeik egészen a Kis−Dunáig
húzódtak. Voltak földjeik Ver−
mes főszolgabíróéknak is, akik
a Vermes−villát építtették, de
ők Dukeszékhez képest csórók
voltak. Nem volt meg bennük
az a vállalkozó kedv és előrelá−
tás,
mint
Dukeszékban.
Dukeszéknak voltak gépeik,
gőzekéjük, arató− és cséplő−
gépük, meg srótolójuk, ame−
lyet gőzgép hajtott. Apám me−
sélte, hogy amikor megjöttek

az első aratógépek, a mezőgaz−
dasági munkások összetörték
őket, mert féltették a kenyerü−
ket, de Dukesz nem hívta ki a
csendőröket, ahogy a földbir−
tokosok ilyen esetben tenni
szokták, hanem megegyezett a
géprombolókkal. A nagy gaz−
dasági válság idején állítólag
tönkrement, vagy legalábbis
erősen megcsappant a vagyo−
na.
Dunaszerdahelyen nagyon
sok zsidó élt, két imaházuk is
volt, mára nyomuk sem ma−
radt. Az ötvenes évek elején
bontották le a Fő utcai zsina−
gógát, amelyet a háború alatt
bombatalálat ért. A több mint
háromezer elhurcolt zsidóból
alig hatszáz tért vissza, a gye−
rekeknek, az én kortársaim−
nak a 99 százaléka odave−
szett. A visszatérteknek vagy
90 százaléka elhagyta az or−
szágot.
Embermentő kommunista
A lakosságcsere keretében
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Magyarországról idetelepítet−
teket az itteniek unráknak
hívták, mert a csehszlovák
hadsereg az amerikaiak itt ha−
gyott autóival hozta őket,
amelyekre nagy betűkkel ki
volt írva: U.N.R.A. A Magya−
rországra áttelepítettek min−
den ingóságukat, állataikat vi−
hették. Innen megrakott sze−
relvények mentek, onnan o−
lyan szegény családok jöttek,
hogy még kecskéjük sem
volt. A betelepítettek közül
sokan tovább mentek, nem
maradtak Dunaszerdahelyen.
Albár, Hodos, Sikabony,
Pódafa − ezekből a falvakból
nagyon sok magyart telepítet−
tek ki. Eperjesről viszont nem
vitték el az embereket. Ott
ugyanis volt egy őskom−
munista, karakán magyar em−
ber, aki kijelentette a hivatal−
nokoknak, hogy márpedig in−
nen nem visztek el senkit.
Az, ami 1945 után történt
az itteni magyarsággal, kitö−
rölhetetlen sérelem. A leg−
rosszabb a bizonytalanság
volt, a rettegés, mert senki
sem tudta, mikor kapja meg a
fehér lapot. A fehér a Ma−
gyarországra való kitelepítést,
a piros lap a csehországi
kényszermunkát jelentette.
Azt sem lehetett előre tudni,
ki kap ún. podnájomný správ−
cát, mert ilyen is volt. A szin−
te lefordíthatatlan tisztség lé−
nyege: minden üzletes és ipa−
ros kapott egy szlovákot, aki
átvette az üzlet, üzem vagy
műhely vezetését. Az apám
kovács volt, hozzá nem osz−
tottak be ilyen egyént. De
csak azért nem, mert a ko−
vácsműhelyben meg kellett
fogni a szerszámot, és kemé−
nyen dolgozni kellett. Amikor
jött az államosítás, a "správ−
cák" olajra léptek, de előtte
már mindent beharácsoltak,
jól megszedték magukat. Na−
gyon kevesen maradtak itt kö−
zülük. És minden faluban ko−
misszár volt, persze, az is
szlovák. Dunaszerdahelyen
unrák voltak a komisszárok,
Nemec és Sever. A helybeliek
nagyon nem szerették az un−
rákat, nem is álltak szóba ve−
lük. Nem lehetett elvenni un−
rás lányt, mert a család nem
fogadta volna be. Vagy húsz
évnek kellett eltelnie, hogy ez
megváltozzon. Az unrákkal
alapították meg a szövetkeze−
teket. Ezek az unrák olyan

szlovákok voltak, akiknek
csupán a nevük volt szlovák,
nem tudtak szlovákul, csak
magyarul. Az iskolában
–szlovák iskola volt, csak
1949−ben nyílt meg újra a
magyar tanítási nyelvű –, az
ötödik osztályban mellém ül−
tettek egy ilyen unrás gyere−
ket, Turčan nevezetűt. Ami−
kor a tanító szlovákul meg−
kérdezte tőle, hogy hívják,
honnan jött, csak állt, mert
egy szót sem értett az egész−
ből. Súgtam neki, hogy
mondja meg a nevét, mire
magyarul kivágta: Turcsan
István Rákoshegyről. Ennek
a gyereknek a szülei nem tud−
tak itt megszokni, szinte bús−
komorak voltak, pedig házat
is építettek, és végül, a hatva−
nas évek elején visszatértek
Magyarországra. Nem voltak
egyedül, több Magyarország−
ról idetelepült család vissza−
ment.

Parasztszoknyás seftelők
Akik itt maradtak, még soká−
ig tartották a szokásaikat. Az
asszonyaik népviseletben jár−
tak, hosszú szoknyában. Mi
csak bámultuk, mert errefelé
ilyet már a környező falvak−
ban sem lehetett látni. Ahogy
megjöttek, mindjárt elkezdték
a seftelést, a feketézést. A há−
ború után jegyrendszer volt,
és ők ügyesek voltak. De egy−
szer ráfizettek az ügyességük−
re: Pozsonyban az egész kis−
állomást körülzárta a rendőr−
ség, nem tudtak hová mene−
külni a rengeteg árujukkal,
mindent elkoboztak tőlük.
Ezek az áttelepültek honosí−
tották meg a Csallóközben a
háztáji zöldségtermelést, a
szőlőtermesztést is tőlük les−
tük el. Sikabonyban három
bolgár család is élt, mind
zöldségtermesztéssel foglal−
kozott, de ők nem mutatták

Novacsek György: „Az, ami 1945 után történt
az itteni magyarsággal, kitörölhetetlen sére−
lem.”

meg, hogyan kell csinálni, az
unrások viszont igen.
A föld itt egyházi tulajdon
volt, az esztergomi érsekség
vagyona, aztán az egészet ál−
lamosították a húszas évek
elején, a masaryki földreform
során. Csak vagy kétszáz hol−
dat hagytak meg az eredeti
tulajdonosnak. Az itt letele−
pedett morva kolonisták kap−
ták meg a földeket. Szorgal−
mas, jó gazdák voltak, de az
állam is hathatósan segítette
őket, hosszú lejáratú, kamat−
mentes kölcsönnel. 1968−ban
az adóhivatalban dolgoztam,
ott láttam, hogy még akkor is
fizették a törlesztést. Hatal−
mas házakban laktak, míg az
itteni parasztoknak 12 áras
telkeik voltak, addig nekik
egy hektáros, gyönyörűen be−
ültetve fákkal. Kaszálógépeik
voltak, tejszeparátoruk, amit
az itteni parasztok csak száj−
tátva néztek, nem is ismerték.
Ők csak búzát és kukoricát
termesztettek, tovább nem
ment az ész. A morvák rög−
tön tudtak tejet és vágómar−
hát produkálni, cukorrépát
termeszteni, amit autók szál−
lították a vasútállomásra.
Nem sajnálták a pénzt a fej−
lesztésre, az itteni paraszt er−
re fösvény volt. A zsidó ke−
reskedők a magyar parasztot
könnyen befűzték, egykettőre
zsebre vágták, ha eladóso−
dott, de a morva gazdákkal
ezt nem tudták megtenni. A
Magyarországhoz való visz−
szacsatolás után azok kapták
meg a morvák tulajdonát,
akiknek vitézi érdemérmük
volt. A morva kolonisták túl−
nyomó része olajra lépett,
amikor megkezdődött a szö−
vetkezetesítés, mindössze pá−
ran maradtak itt.
(A visszaemlékezést lapunk
következő számában folytat−
juk.)
(Ezekből az emlékszilán−
kokból, mozaikdarabkákból
egy egész letűnt korszak áll
össze, meghitten ismerős
azoknak, akik átélték, tanul−
ságos a szerencsésebbeknek,
akiknek nem kellett átélniük.
Szerkesztőségünk örömmel
veszi mindazok jelentkezését,
akik szívesen megosztanák ér−
dekes emlékeiket a Duna−
szerdahelyi Hírnök olvasói−
val.)
Vojtek Katalin

20 Silvestrovský beh

23.1.2008

Silvestrovský beh Dunajskou Stredou
Hviezdou 9. ročníka silvestrovského behu
Dunajskou Stredou na sklonku roka 2007 sa
stal pretekár z Keni, Francis Obama, ktorý
prišiel z Londýna do Dunajskej Stredy za svo−
jimi známymi. Jeho beh natoľko očaril divá−
kov, že ho spontánnym potleskom povzbu−

Slávnostným zhromažde−
ním v bratislavskom Prima−
ciálnom paláci oslávil
Slovenský olympijský vý−
bor (SOV) vo štvrtok 20.
decembra 15. výročie svoj−
ho vzniku. SOV udeľoval aj
vyznamenania za dlhodobé
pôsobenie. Medzi vyzname−
nanými bola aj Jolana
Némethová z nášho okresu,
ktora dostala bronzový kruh
SOV za dlhodobú prácu a
prínos k rozvoju domáceho
olympijského hnutia a špor−
tu.

dzovali po celej trati. Behu sa zúčastnilo, po−
dobne ako vlani, okolo stovky pretekárov. Z
toho približne šesťdesiat pretekárov patrí me−
dzi skalných – povedala pre DH Csilla Nagy,
hlavná organizátorka súťaže.
Podľa Jolany Németh−Dömény sa súťaže

zúčastnilo menej žiakov zo základných škôl,
nárast počtu súťažiacich sa však zaznamenal
v ostatných kategóriách. Prišli do Dunajskej
Stredy bežci z Čiech, i z Maďarska z
Budapesti, Nagykanizsi, a Győru, unikátom
bol bežec z Keni.
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Szilveszteri futás

Az idei 10. jubileumi futóversenyre Németh Jolán szerint meglepetést készítenek

Jó időben – jó hangulat és jó eredmények
A 2007−es 9. szilveszteri futóverseny sztárja, a rendkívül
könnyedén, szinte gazellamódra futó kenyai versenyző fan−
tasztikus sikert aratott. Olyan elegáns volt a mozgása, hogy
a sétálóutcán futás közben az emberek spontán tapssal
köszöntötték Francis Obamát, aki Londonból érkezett du−
naszerdahelyi rokonaihoz.
A résztvevők száma a tavalyi−
hoz hasonlóan az idén is meg−
közelítette a százat. Közölük

Víghné Mező Anikó, Bécs baj−
noka, városunkban is győzött.

jó hatvannan vannak a törz−
sversenyzők, akik évek óta
rajthoz állnak, a többiek távo−
labbról jönnek, ille−
tve újoncok és fiata−
lok, nyilatkozta a
versenyt konferáló
egyik főszervező,
Nagy Csilla.
A
futóverseny
másik szervezője,
Némethné−Dömény
Jolán szerint keve−
sebb volt az alap−
iskolás korú diák
versenyző, viszont a
kicsik, az ifjúságiak
és a felnőttek jóval
nagyobb számban
versenyeztek. Leg−
távolabbról a kenyai
futó érkezett, de vol−
tak Csehországból,
Nagykanizsáról,
Győrből és Buda−
pestről is.

Horváth Etelka

A férfi „szuper−kategória“ első három helyezettje.

A IX. Szilveszteri−futás legjobbjai:
I. kategória:
II. kategória:
III. kategória:
IV. kategória:
V. kategória:
VI. kategória:
VII. kategória:
VIII. kategória:
IX. kategória:
X. kategória:
XI. kategória:
XII. kategória:
XIII. kategória:

Szelle András (dunaszerdahelyi) ,
Krnáč Andrea (padányi)
Bittera Norbert (egyházgellei)
Magyar Bálint (dunaszerdahelyi)
Bögi Szilvia (padányi)
Iván Péter (egyházgellei)
Kosár Dávid (dunaszerdahelyi)
Dezsény Zoltán (budapesti)
Víghné Mező Anikó (nyárasdi)
Francis Okumu (kenyai)
Heringh Veronika (csallóközkürti)
Molnár László (nagymegyeri)
Horváth Etelka (dunaszerdahelyi)

Kié lesz a bicikli? A legifjabb versenyző sorsolt: a legidősebb
futó vihette haza a kerékpárt.

A 66 éves László Árpád nyerte a különdíjat, Németh Jolán és
Nagy Csilla gratulál neki.
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Dunaszerdahelyi újévköszöntő

2007. december 21−én Szlovákia is
csatlakozott az Európai Unió ún.
schengeni rendszeréhez. Tagországai−
nak polgárai már teljesen szabadon,
igazoltatás nélkül léphetik át a köztük
már csak térképen létező országha−
tárt. Az utcát járva találomra mi is
megkérdeztünk három személyt: mi−
ként fogadta a határok megszűnésé−
nek hírét?

Bokros István, hitoktató: Nagyon örü−
lök neki, hiszen az adminisztratív eljá−
rások megszűnésével már valójában
ledőltek a sorompók az érintett orszá−
gok között, és így jóval kényelmesebb
a külföldre való utazás. Legalábbis a
felnőttek számára, hiszen a gyerme−
keknek, így lányomnak is azért kell to−
vábbra is útlevél. Az okmányokat u−
gyan nem ellenőrzik a határon, de a
személyazonosság igazolására más
ügyekben is szükség lehet.

Mucska Angelika: Természetesen, az
örömmel tölt el, hogy már olyan egysze−
rűen mehetünk át például a magyar−
szlovák határon, mintha csak valamilyen
belföldi városba mennénk (a fiamnak
sem gond, mert van útlevele), de ugyan−
akkor aggodalommal tölt el az a tudat,
hogy ugyanez érvényes a bűnözőkre, el−
sősorban a csempészekre is. Bízok ab−
ban, hogy emiatt nem fog lényegesen
emelkedni a bűnügyek száma.

T. Ilona (nyugdíjas): Nézze, számom−
ra ez nem nagy változás, mert én ed−
dig sem utaztam sehová külföldre, és
valószínűleg ezután sem fogok. De
ennek ellenére örülök a határnyitás−
nak, amely a mai fiatalok számára na−
gy lehetőségeket rejt. Köztük a Győr−
ben lakó unokámnak is, aki így még
egyszerűbben látogathat haza.

Fotók: DSTV
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Megkezdte téli felkészülését a DAC : 64 edzés és 16 előkészületi meccs vár a fiúkra

A feljutás a cél, de nem mindenáron...
Három és fél hetes pihenés u−
tán január 7−én a DAC meg−
kezdte a téli alapozást. Az el−
ső edzésen Patasi Ferenc
klubelnök, Antal Barnabás
alelnök, Sebő László mene−
dzser, és Meszlényi Tibor ve−
zetőedző üdvözölte a játéko−
sokat.
A vezetők ismertették a ta−
vaszi idényre kitűzött célt,
ami nem más. mint a 2. liga
bajnoki címe. Az előzetes ter−
vek szerint a 15 tavaszi bajno−
ki forduló előtt (az első liga−
mérkőzésre március 16−án a
Slovan B otthonában lesz) 64
edzést és 16 előkészületi talál−
kozót – különböző szintű el−
lenfelek ellen – abszolvál a
csapat. Az edzőmeccsek listá−
ja még változni fog. Az első
két mérkőzést Aranyos−
maróton, a Corgoň liga részt−
vevői ellen játssza a csapat.
Összpontosítás idén ismét a
megszokott helyen − a városi
Thermalparkban − lesz, ezúttal
január 28. és február 2. között.
Az edzői kispadról tavasz−
szal is Meszlényi Tibor irá−
nyítja a csapatot, segítője ma−
rad Németh Krisztián játé−
kos−asszisztens.

Meszlényi Tibor
Az első idei edzésen a kö−
vetkező játékosok léptek pá−
lyára:
Košovan, Döme − Németh
K., Csölle, Hamar, Kriss,
Bognár, Šnegoň, Genčúr,
Lelkes, Egri, Kubala, Uzola,
Bartalos, Habán, Milan,
Kiss Igor (Inter, legutóbb Bő−
sön vendégszerepelt), Marcel
Gašparík (Vágsellye), Mar−
cel Palic (Besztercebánya),
Erik Palic (ČFK Nitra),
Tomáš Varga (Párkány), és
két DAC−nevelt – Bazsó
Krisztián (legutóbb Nyárasd)
és
Szerencsés
Zoltán
(Somorja).
Egri és Milan betegség mi−
att hiányoztak. Tanulmányai

Azoknál a csapatoknál, akik saját játékosokat is nevel−
nek (tehát van ificsapatuk is, mint pl. a DAC−nak), na−
gy gondot okoz, hogy a klub miután pénzt, energiát fek−
tetett az ifjú tehetségekbe, ha feltűnik egy−egy kiválóság,
jön egy "nagycsapat", és egyszerűen magához csábítja,
viszi őket. Ez ellen nem sokat lehet tenni, szerte a világon
így van, de miképp próbál a DAC tenni azért, hogy leg−
alább a befektetése ne vesszen kárba? – kérdeztük a klub−
elnököt?
„Ez a kérdés nagyon időszerű napjainkban is. Sőt, még ak−
kor is gond van, ha mi szeretnénk valakit hozni a gyermekcsa−
patunkba, ilyenkor előfordul, hogy még a szülők is sérelmezik

miatt Buka hiányzott (február−
ban a Rendőr−akadémián vizs−
gázik), és a szakvezetés már
nem számíthat a Szkukalek,
M. Horváth, Libič trió játéká−
ra sem. Belkovicsot a beszter−
cebányai Dukla teszteli, és
mint ismeretes, Szkukalek
Igor a Ferencváros futballcsa−
patával kezdte meg a felké−
szülést.
Bár a cél nem lehet más,
mint a feljutás, Patasi Ferenc
klubelnök azt nyilatkozta:
„Nem mindenáron. Elsősor−

ban össze kell állni egy ütőké−
pes csapatnak, ahol a saját
nevelésű játékosok sokkal na−
gyobb teret kapnak majd. Idő−
re, és türelemre van szüksé−
günk. Ha a drukkereink, ter−
mészetesen velünk együtt,
büszkén szeretnének járni a
meccseinkre, és örömmel tá−
vozni onnan, akkor türelmes−
nek kell lennünk. Olyan csa−
patot szeretnénk építeni, ame−
ly megállja a helyét a felsőbb
osztályban is."
(fcdac1904.com)

www.fcdac1904.com

ezt. Ha viszont tőlünk viszik el a tehetségeket, a mi fejünk fáj.
Kevesen tudják, mennyi energiát és pénzt fektetünk egy 12−15
éves ifibe. Sokan 7−8 éves koruktól kergetik nálunk a labdát,
szakemberek foglalkoznak velük. Viszont azt nem tudjuk, és
nem is akarjuk meggátolni, hogy egy tehetséges játékos maga−
sabb bajnokságban folytassa pályafutását. És ilyenkor bizony
próbálunk futni a pénzünk után. Az elképzelésünk az, hogy o−
lyan korrekt szerződéseket kössünk, hogy az ifjú tehetségek ké−
sőbbi sikereiből a nevelőegyesületek is profitáljanak. Termé−
szetesen úgy, hogy mi is ezt ajánljuk majd azoknak az egyesü−
leteknek, amelyek ifjai a DAC−hoz kerülnek, hiszen nem titkolt
szándékunk, hogy nálunk focizzanak régiónk ifjú ígéretes fo−
cistái" – mondta Patasi Ferenc.
(O.N.)
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A Betlehemi Láng eljutott Dunaszerdahelyre is
hatatlan azoknak a községek−
nek a száma, akik szintén át−
vették a szeretet fényét. Po−
zsonytól Királyhelmecig 4 na−
pon át zarándokolt a 10 fős
cserkészcsapat, hogy örömet
szerezzenek kicsinek és nagy−
nak, és hogy elvigyék a Betle−
hemi Lángot a kis templomtól
egészen a nagy katedrálisig.
Az akció sikeresnek bizo−
nyult, hiszen több egyházköz−
ségben is karácsonykor a Szü−
letés templomában meggyúj−
tott láng világította be a temp−
lomot.
Karaffa Attila

A 2007−es esztendőben is elvit−
ték a Szlovákiai Magyar Cser−
készszövetség tagjai a Betlehe−
mi Lángot a Felvidék magyar−
lakta településeire. A Betlehemi
Láng december 15−én érkezett
Ausztriába, a bécsi Gusztáv
Adolf templomba, ahol a kör−
nyező ország képviselői ünne−
pélyesen átvették Jézus születé−
sének helyén meggyújtott lán−
got. Ezek után az egyes cser−
készszövetségek az országaikon
belül szétosztották cserkészcsa−
pataiknak, hogy azok miszsziós
munka keretében vigyék el a bé−
ke és a szeretet lángját minden
jóakaratú embernek.
Az SZMCS cserkészei
1991−től hordják szét a lángot
Bécsből az osztrák cserké−
szektől Lőrincz János ötlete−
ként, s azóta is a Felvidék szá−
mos helyére eljut. Idén de−
cember 19. és 22. között vitték
szét a pozsonyi cserkészek a
Betlehemi Lángot a magyar−
lakta falvakba, városokba.
Közel 60 településen adták át
személyesen és megszámol−

Zene, az kell

Gyújtsunk gyertyát...
Advent és karácsony hangulata, üzenete ha−
totta át a városi művelődési központ színház−
termében harmadik alkalommal megtartott
Zene az kell − gyújtsunk gyertyát... műsort.
A Farkas Mária énektanárnő kezdeménye−
zésére és felkészítő munkájának köszönhető−
en immár évente megvalósuló dalest a helyi
és környékbeli tehetséges előadóknak nyúj−
tott szereplési lehetőséget. A tévé és más
szórakoztató eszközöktől uralt világban nagy
érték és támogatásra érdemes az öntevékeny
kisközösségi kultúra ilyen szintű megnyilvá−
nulása.
Ismert musicalokból világslágerek, kará−
csonyi dalok, menő együttesek számai, ma−
gyar és szlovák nóták, operettrészletek hang−
zottak el, több mint harminc szám. Az elő−
adók: Antal Ottó, Czibula Eszter, Dóka
Zsuzsa, Hozák Gréti, Kollár Katalin, Ma−
gyar G. Lívia, Szabómihály Andrea,
Szalay István, Sipos Janka (aki saját versét
is elszavalta), Vajas Anita. Zongorán Ber−
tók Eduárd és Mikulášek Adrianna, hege−
dűn Bertók Mihály kísért. Az est sikeréhez
a nyárasdi alapiskola három tanulója vers−
mondással is hozzájárult.
kgy

Dunaszerdahelyre december
19−én érkezett a Betlehemi
Láng. A pozsonyi cserkészek a
Szlovákiai Magyar Cserkész−
szövetség Szent István téri or−
szágos központjába hozták el
a betlehemi Születés templo−
mából származó békelángot.
A lángvivőket az SZMCS szék−
házában fogadták a Szövetség
tagjai. A lángot gitáros ének−
kel adta tovább a 10 fős külö−
nítmény.

Kincskeresők Dunaszerdahelyen

Kisközösségi értékmentők
Dunaszerdahelyen rendezték meg
még a karácsonyi ünnepek előtt a
Kincskeresők regionális értékeket
kutató diákok harmadik országos kon−
ferenciáját, amelyen huszonnyolc pá−
lyamunkát hallgatott meg a zsűri. A
legjobbak oklevelet és jutalmat, vala−
mint különdíjat kaptak.
Az ország magyar alapiskoláinak
felsőtagozatos tanulóitól és a magyar
középiskolák diákjaitól érkezett pá−
lyaművek a helytörténeti értékek
feldolgozása mellett a kitelepítéssel,
deportálással és a kisebbségi lét
problémáival foglalkoztak. A 10
perces, vetített képes előadások az
alapiskolák pályázó felső tagozatos
tanulói, valamint a középiskolás diá−
kok kiváló kincskereső teljesítményé−
ről tanúskodtak, amelyhez felkészítő
pedagógusaik munkája is hozzásegí−
tett. Fontos volna, hogy a megőrzen−
dő helyi kisközösségi értékeket kor−
szerű eszközökkel bemutató mun−
kák eljutnának a magyar iskolákba
és a szélesebb közönséghez is.
Hajtman Béla zsűrielnök, a Peda−
gógusfórum főszerkesztője, író úgy

fogalmazott, hogy "minél több diákot
meg kellene ezzel fertőzni". Vajda
Barnabás zsűritag, irodalomtörté−
nész, a Selye János Egyetem tanára
szerint ezen az országos seregszemlén
voltak olyan munkák, amelyek az
egyetemen is megállnák helyüket.
A kétnapos rendezvény fő szerve−
zője a Szlovákiai Magyar Pedagógu−
sok Szövetsége és Szanyi Mária nép−
rajzkutató, pedagógus volt, aki el−
mondta, hogy a diák helytörténeti ku−
tatási fórummá fejlődött Kincskere−
sők mozgalom egyben kiváló közös−
ségépítő esemény is, ahol az ország
magyar iskoláiból Dunaszerdahelyre
érkező fiatalok és segítő pedagógusa−
ik találkozhatnak, ismerkedhetnek és
beszélgethetnek egymással.
−ka−
A díjazottak között Dunaszer−
dahelyt a Kodály Zoltán Alapisko−
la tanulójának, Fodor Dávidnak és
édesanyjának, Fodor Mária peda−
gógusnak a várkonyi katolikus
templom történetéről szóló nyertes
pályamunkája képviselte.
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O drogách treba hovoriť už aj v predškolskom veku a treba položiť otvorene
aj otázku: Čo robíš, keď si sám doma?

Zážitkové učenie detí je najúčinnejšie
Ohrozenie zdravia dospelých, ale predovšetkým detí z hľa−
diska užívania návykových látok má v súčasnosti neustále
narastajúci trend. Nadmerné konzumovanie sladkostí, ká−
vy, alkoholu, tabaku, utišujúcich prostriedkov môže v orga−
nizme človeka vyvolať závislosť a v určitom percente popu−
lácie neskôr aj závislosť na drogách.
Program pod názvom "(NE) Janou Svetlovskou, ktorá je
hovorme o drogách" je vy− zároveň aj spoluautorkou jedi−
tvorený pre deti predškolského nečného programu, sa nám po−
darilo vytvoriť odborný materi−
a mladšieho školského veku.
V súčasných spoločenských ál, ktorý svojim obsahom ply−
podmienkach je preto nevy− nule zapadá do každodenného
hnutné prebúdzať v deťoch predškolského a školského vý−
citlivosť v otázkach ochrany chovnovzdelávacieho procesu a
primerane ho rozširuje a dopl−
zdravia, rozširovať poznat−
ňuje.
ky o okolitom svete
Stretnutia detí,
a spoločenských
javoch, zvy−
Slobodné NIE drogám
šovať odol−
nosť voči
učiteliek a
stresu a
rodičov sú
negatív−
realizova−
n y m
né raz me−
spolo−
sačne
v
čenským
odpolud−
vplyvom,
ňajších ho−
formovať
dinách
po
ich postoje a
pracovnej dobe
správanie, roz−
rodičov.
víjať
kritické
myslenie, viesť k zod−
Počiatočnú zdržanlivosť
povednosti za svoje konanie a
v neposlednom rade napomá− vystrieda postupná aktivita
hať mladým rodinám upevňo−
vať pozitívnu životnú filozofiu,
Počiatočné zdržanlivé reak−
v ktorej dominuje výchova die− cie rodičov vystrieda vždy sr−
ťaťa k správnym hodnotám.
dečná spolupráca a rodičia sa
postupne zapájajú do všetkých
Jedinečný program zapadá aktivít.
aj do výchovného procesu škôl
Dbali sme na to, aby činnos−
ti boli zaujímavé a motivujú−
Počas takmer 10 ročnej spolu− ce nielen pre deti ale aj pre ro−
práce s pani riaditeľkou Mgr. dičov, teda dospelých.

Všetky aktivity pri realizácii Programu sú naplánované tak,
aby pôsobili podnecujúco a motivačne pre deti. Tvorba
programu primárnej prevencie drogovej závislosti pre pred−
školský vek a mladší školský vek prebiehala už od roku 1998
pod gestorstvom Žitnoostrovského osvetového strediska.
Forma spoločných stretnu−
tí rodičov a detí nám potvr−
dila, že zážitkové učenie je
účinné tak u detí ako aj u do−
spelých.
Rodičia postupne získavajú
aktuálne informácie z oblasti
vývinovej psychológie pedago−
giky ako aj z oblasti výchovy k
zdravému životnému štýlu.
Deti zažijú svojich rodičov
v rôznych roliach
V činnostiach majú deti
možnosť zažiť svojich rodi−
čov v rôznych roliach. Deti
ich pri týchto činnostiach
podporujú a nabádajú k aktivi−
te v prípade, že sa rodič javí
pasívnejším. (Stalo sa, že die−
ťa nahlas vyzvalo svojho rodi−
ča, aby sa aj on prihlásil do
diskusie).
Uvoľnená atmosféra napo−
máha tomu, aby sa deti vyjad−
rovali otvorene, spontánne a
bez strachu a obáv pri proble−
matickejších otázkach ( naprí−
klad: „Čo robíš, keď si doma
sám?“).
Názorom a postojom detí
prikladáme mimoriadnu dôle−
žitosť pre ich ďalšiu analýzu a
nasmerovanie individuálneho
pedagogického a rodičovské−
ho pôsobenia.

Otázky prekonzultujeme
s rodičmi bez detí
Neobchádzame ani negatívne
a rizikové spoločenské javy.
Otázky hrozby vzniku zá−
vislosti od alkoholu, tabaku,
liekov, hracích automatov a v
konečnom dôsledku otázka
vzniku drogovej závislosti,
sú prekonzultované s rodičmi
bez prítomnosti detí.
Úspešnosť Programu pri−
márnej prevencie drogovej zá−
vislosti pod názvom „(Ne)ho−
vorme o drogách“ vidíme v
možnosti priamej spolupráce a
angažovanosti rodiny, vý−
chovno−vzdelávacích inštitú−
cií, zdravotných zariadení,
pedagogicko−psychologic−
kých poradní a v neposled−
nom rade aj polície. Polícia
má v programe svoje dôležité
zastúpenie, pretože bezpro−
stredné stretnutia detí s prí−
slušníkmi polície výrazne na−
pomáha pri ich pozitívnom
ponímaní verejných činiteľov
ako ochrancov zákona.
Ildikó Pőczová,
spoluautorka projektu
„(Ne)hovorme o drogách“
Program je financovaný z pro−
striedkov Protidrogového fondu

26 Olvasói verseny / Čitateľská súťaž

Reklám / reklama

2008.1.23.

Nem babra megy a játék!

December 19−i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Az idén hányadszor lesz ka−
rácsonyi nyereményakció a Biocentrumban? A helyes válasz: ötöd−
ször.
A helyes választ beküldők közül sorsolással hárman 500−500 ko−
rona értékben vásárolhatnak a Biocentrumban.
Nyerteseink: Lelkes Szilvia, (Kertész utca 130/23), Nagy László,
(Duna utca, 372/17), Barta Júlia, (Nemesszeg utca 13.) Nyerteseink−
nek gratulálunk, nyereményüket személyazonosságuk igazolása után
a Biocentrumban vehetik át.
Új kérdéseink: Hány fajta szauna található az újonnan átadott
élményfürdőben?
A díjat ezúttal a városi termálfürdő adja, méghozzá három nyertes−
nek két személyre szóló belépőt az új élményfürdőbe.
Válaszaikat legkésőbb január 31−ig küldjék be szerkesztőségünk
címére, vagy adják le a városi hivatal portáján.

Nejde o babku!
Výhercovia čitateľskej súťaže z 19. decembra
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili nasledovné
otázky: Tento rok koľkátykrát bude vianočné losovanie v
Biocentre? Správna odpoveď: 5. krát.
Z tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vylosovali troch výher−
cov. Vyhrávajú: Szilvia Lelkes, (Záhradnícka 130/23), László Nagy,
(Dunajská 372/17), Júlia Barta, (Nemesszegská 13). Výhercovia si
môžu vybrať tovar po 500−500 Sk v Biocentre po legitimizovaní sa s
OP.
Nová otázka: Aké druhy saún sa nachádzajú v novootvorenom
wellness centre?
Vyhrávať tentokrát môžete vstupenky pre dve osoby do nového
wellness centra termálneho kúpaliska.
Odpovede zašlite najneskôr do 31. januára na adresu redakcie, ale−
bo odovzdajte na vrátnici mestského úradu.

Szeretetlakoma karácsonyi hangulatban
Dunaszerdahelyen karácsony előtt fejeződött be az a jótékonysági ak−
ció, amelyet a ferences világi rend helyi képviselői, a római katolikus
egyházközösség és a városi hivatal belügyi osztálya szervezett. Egész
évben folyt a gyűjtés a legrászorultabb családok megsegítésére. Az
adományokat, ruhaneműt, lábbelit, bútort, háztartási cikket vagy tar−
tós élelmiszert a ferences rend tagjai egész évben folyamatosan gyűj−
tötték a nyugdijasklub vásártéri épületében. Ezeket tavaly november
végén adták át azoknak a családoknak, akik a városi hivatal belügyi
osztályának adatai szerint rá vannak utalva ilyen jellegű segítségre. A
karácsony előtti szeretetlakomára is ezek a családok kaptak meghívót.
Tizenkét családot láttak vendégül egy bensőséges ünnepségen a római
katolikus plébánián. Ezt megelőzően közös szentmise zajlott, amelyen
az agapéra meghívott családok is résztvettek. A gyűjtés és a jótékony−
sági összejövetel fő szervezője az idén Bugár György városi képvi−
selő, aki elmondta: az adományokat idén is várják minden szomba−
ton 10–12 óra között a nyugdíjasklub vásártéri épületében. A római
katolikus plébánián feldíszített fenyőfa várta a meghívott családokat.
Az ünnepségre immár hagyományosan eljöttek a győri Szent György
Lovagrend képviselői.
−p−

Megnyílt a Nagyabonyi út és a Szabó Gyula utca közti átjáró sétány a Szent Mária gyógyszertár mellett

Méltó helyen a Mária−szobor
Lapunk olvasóit korábban többször is tájékoztattuk a Nagyabonyi úti
Medical Egészségközpont építéséről, amelyben tavaly nyár végétől műkö−
dik a Szent Mária gyógyszertár, a létesítmény fennmaradó részében pedig
befejezés előtt van a korszerű orvosi rendelőkből álló rész. Az elegáns
komplexumhoz a Nagyabonyi utat a Sikabonyba vezető Szabó Gyula ut−
cával összekötő átjáró sétányt is megálmodott a beruházó, Molnár Tamás,
a fiatal, ambiciózus dunaszerdahelyi vállalkozó.
A sétányt ünnepélyes keretek között 2007. december 18−án megnyitot−
ták a nagyközönség előtt. A Szent Mária gyógyszertár mellett kezdődő sé−
tány azonban nem csupán a gyalogos közlekedést szolgáló, szimpla átjáró
a két utca között. Igaz, még nincs teljesen kész, de a funkcióját részben
már betölti és körvonalazódik egy kedves, gyalogos zóna, amely pihenő
padjaival, gyermekjátszóterével, stílusos kandelábereivel sajátos hangula−
tú helye lesz a környéknek.
A különleges atmoszférát fokozza a sétány ékessége, a kiemelt ponton
elhelyezett fogadalmi Mária−szobor. A műalkotásnak külön története, sor−
sa van, amely december 18−án teljesedett be, amikor Kiss Róbert, a duna−
szerdahelyi római−katolikus esperes a sétányon újra felszentelte. A kálvári−
ai térdeplőnek készült, felső részében Máriát és gyermekét domborműben
megörökítő fogadalmi szobor (márvány és műkő) a századelő híres pozso−
nyi szobrászművésze, Rigele Lajos alkotása. 1928−ban készült a
Dunaszerdahelyi Római Katolikus Egyházközség megrendelésére és évti−
zedekig a katolikus templom mellett állt. Valószínűleg a templomtér 70−es
évekbeli egyik nagy rendezésénél eltávolították a helyéről, de vissza már
nem került. A Sárga kastély udvarának félreeső zugában találtak rá évekkel
ezelőtt, erősen megrongálódott állapotban. Restaurálását a Szent Mária
gyógyszertár nevében rendelte meg Molnár Tamás és felesége. A felújítást
nagy műgonddal Ferdics Gábor dunaszerdahelyi szobrász végezte el.
Mostantól a Dunaszerdahelyen párját ritkító átjáró sétány dísze, s egy− Az új átjáró sétányt díszítő Mária fogadalmi szobor. Rajta a kö−
ben ékes példája, hogy egy lokálpatrióta vállalkozó miként gyarapíthatja vetkező felirat olvasható: SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA KÖ−
NYÖRÖGJ ÉRETTÜNK, 1928 (A szerző felvétele)
önzetlenül megtartó közösségének, szülővárosának értékeit. (kgy)
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Programy / Kronika

Krónika

A VMK programjából

Novorodenci/Születések

 január 29. − 10.00 ó.: Naša republika má narodeniny − Slávnostná
akadémia z príležitosti 15. výročia vzniku Slovenskej republiky
(Žitnoostrovské osvetové stredisko)
 január 29. − 17.00 ó. : BESZÉLJÜNK RÓLA! Daganatos beteg−
ségek a harmadik évezredben VI. Előadó: MUDr. Csóka Tibor kli−
nikai onkológus (a VMK és a Csallóközi Onkológiai
Kezdeményezés rendezésében)
 február 2−3. − 10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mér−
kőzése
 február 5. − 14.00 ó.: KI MIT TUD? Tehetségkutató verseny a
Kondé Miklós Polgári Társulás és a VMK közös rendezésében
 február 7. − 9.00 ó.: RIKOS − Regrutačno−informačná kampaň o−
zbrojených síl (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
 február 10. − 15.00 ó.: CSALÁDI VASÁRNAP
 február 11.: XVII. Tompa Mihály Országos Vers− és Prózamondó
Verseny körzeti fordulója a Csemadok Területi Választmányának
szervezésében, vers− és prózamondás, I − II − III kategóriák,
 február 12. − 9.00 ó. : a FORRÁS SZÍNHÁZ − GYŐR bemutatja:
Legyek ura című színpadi játékát
 február 13.: XVII. Tompa Mihály Országos Vers− és Prózamondó
Verseny körzeti fordulója
 február 14. − 19.00 ó.: a JÓKAI SZÍNHÁZ − KOMÁROM bemu−
tatja: Szép Ernő: PATIKA című színművét, rendező: Verebes
István
 február 15.: XVII. Tompa Mihály Országos Vers− és Prózamondó
Verseny körzeti fordulója
 február 16–17. − 11.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás
mérkőzése
 február 20. − 9.00 ó.: Előadás gyerekeknek a Femit Polgári
Társulás szervezésében

Maštena Matúš
Molnárová Lea
Kuruczová Dominika
Jázmin
Tóth Alfréd
Veszprémiová Viktória
Gáborová Jázmin
Novorodencom prajeme
dobré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
Mazur Ladislav (1952)
Nagyová Mária (1943)
Kotrbová Anna (1935)
Molnárová Helena ( 1928)
Johancsík Oto (1932)
Bíber Attila (1964)
Gáspárová Emília (1932)
Menyhártová Helena (1913)
Pintér František (1951)
Sárkányová Eva (1953)
Čech Vojtech (1948)
Bogi Jozef (1927)
Molnár Gejza (1929)
Ing. László Karol (1954)
Juhosová Irma (1935/
Kenyeresová Anna (1917)
Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!
ZOSOBÁŠILI SA /
HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Kiss Jozef
– Pernická Andrea
Gróf Ladislav
– Ing. Vidová Ildikó
Andrejkovics Jozef
– Bc. Bertóková Nikoleta
Čejtey Richard
– Bokorová Denisa
Elek Rotter Norbert
– Molnár Csilla
Ryšavý Vladimír
– Takácsová Zlata
Veľa šťastia a lásky
v spoločnom živote!
Sok szerencsét és boldog−
ságot a közös úton!

A VMK állandó programjai: Totyogók klubja (Buday Edit
vezetésével): hétfő és szerda 9.30 − 12.00 ó.  Gézengúzok
bábcsoport: hétfő 14.30 − 16.00 ó. (Csörgei Tünde vezetésé−
vel)  Jóga (Széll Margit vezetésével): hétfő 17.00 − 19.00 ó.
 Sahaja jóga (Marta Gerhátová vezetésével) hétfő 17.30 −
18.30 ó.  Aerobic (Kašpar Andrea vezetésével): hétfő , szer−
da 19.00 − 20.00 ó., csütörtök 17.45 − 18.45 ó.  Csallóközi
Táncegyüttes: hétfő és péntek 17.00 − 20.00 ó. (Brandl Ferenc
vezetésével)  Moderntánc (Goldstein Melinda vezetésével):
szerda 17.00 − 18.00 ó. (alsó tagozatosok) csütörtök 17.00 −
18.00 ó. (óvodások)  Zenetanfolyam (Sípos Tibor vezetésé−
vel): kedd 14.00 − 18.00 ó.  Kalenetika (Ollári Jana vezeté−
sével): kedd és csütörtök 19.00 − 20.00 ó.  Énekóra (Farkas
Mária vezetésével): szerda 13.00 − 17.30 ó.  Ágacska gyer−
mek−néptáncegyüttes: szerda 16.00 − 17.00 ó. (Nagy Iván ve−
zetésével)  Tiszta Forrás Népdalkör: szerda 17.00 − 19.00
ó. (Szabó Jolán vezetésével)  Jóga (Gútay Adrianna vezeté−
sével): szerda 17.00 − 19.00 ó.  Mozgássérültek klubja:
szerda 14.00 − 16.00 ó.  Kondicionáló torna: szerda 18.00
− 20.00 ó. (Nagy László vezetésével)  Kis Gézengúzok bábc−
soport: csütörtök 15.15 − 16.45 ó. (Csörgei Tünde vezetésével)
 Ágacska gyermek−néptáncegyüttes: péntek 13.30 − 19.00
ó. (Nagy Melinda és Nagy Iván vezetésével)  Novus Ortus
színjátszó csoport: péntek 17.00 − 20.00 ó. (Takács Tímea ve−
zetésével)  Hastánc (Varga Mónika vezetésével): péntek
19.30 − 21.30 ó.  Fókusz, gyermek−színjátszó csoport: szo−
mbat 10.00 − 12.00 ó. (Jarábik Gabriella vezetésével) 
Kismamaklub: előzetes megbeszélés szerint (Kulcsár
Gabriella vezetésével)
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A DSZTV műsora: Híradó *
Magazin − Új Hírek és Magazin
minden csütörtökön 18.00−kor.
Folyamatos ismétlés, kivéve a
technikai szüneteket.
Relácie DSTV: Správy
*
Magazín − Nové Správy a
Magazín každý štvrtok o 18.00.
Nepretržité opakovanie, výnim−
kou technickej prestávky.

KIÁLLÍTÁS
KORTÁRS MAGYAR GA−
LÉRIA
A Válogatás a szlovákiai ma−
gyar képzőművészek alko−
tásaiból
– gyűjte−
ményes
kiállítás
megnyi−
t ó j a
2008. ja−
nuár 25−
én (pén−
teken) 17:00 órákor lesz. A
kiállítást megnyitja: PhDr.
Bohumír Bachratý CSc.
művészettörténész (Pozsony).
A kiállítás február 22−ig te−
kinthető meg. Információk:
0918 607 307; Szabó Gyula u.
304/2, Vermes villa
CSALLÓKÖZI MÚZEUM
Almási Róbert festőművész
tárlata a múzeum kiállítási he−
lyiségében. 2008. február 25−
ig tekinthető meg.

Hirdetés
 Gyermekfelügyeletet vál−
lalok, 0−7 éves korig, 4 év ta−
pasztalattal rendelkezem. 0908
464 180
 Ötvenéves hölgy vagyok,
kiadó
szobát
keresek.
Becsületes, megbízható vagyok.
Havonta fizetek. Tel: 0904/148−
556.
 Eladó 10−es kézi húsdaráló,
jó állapotban. Tel: 551−5754.
 Beton, vagy panel vágását,
vésését és bontását vállaljuk.
Tel: 0908/459−155, 0903/ 36 92
34..

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK  A városi hivatal lapja  Megjelenik
kéthetente  Főszerkesztő: P. Vonyik Erzsébet  Szerkesztő: Oriskó Nor−
bert  Fotók: Kanovits Gábor  A szerkesztőség címe: 929 01
Dunaszerdahely, Fő utca 50.  Tel: 590 3946  e−mail: press@dunstreda.sk 
Internet: www.dunstreda.sk  Nyomdai előkészítés: Bici−Data  Nyomda:
Valeur Kft., Dunaszerdahely  Lapterjesztés: Városi Hivatal  Engedélyszám:
1/1994  www.dunstreda.sk  Ingyenpéldány
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Képriport / Előzetes
A Dunaszerdahelyi Hírnök
következő számából
Z nadchádzajúceho čísla

a Vermes
 Tárlatnyitó
villában

Üzemel a városi jégpálya
Nyitvatartás:

Hétfő–csütörtök, vasárnap: 10–18 óra
Péntek–szombat: 10–20 óra

Jegyárak
Gyermekek 15 éves korig
100,− Sk / 2 óra
Gyermekek 15 éves korig PRO DS kártyával 30,− Sk / 2 óra
Felnőttek
150,− Sk/ 2 óra
Felnőttek PRO DS kártyával
60,− Sk/ 2 óra
Iskolák
60,− Sk/ 2 óra
Alap− és középiskolások pedagógus kíséretében 30,− Sk/ 2 óra
délelőtt (munkanapokon)
Kísérő (szülő)
10,− Sk/ 2 óra
Jégkorongozás bérlete
3.000,− Sk/ 1 óra

Élményfürdő testkö−

zelből − Reportáž z
wellness−centra

Umelá ľadová plocha je v prevádzke
Otváracie hodiny. Pondelok−štvrtok, nedeľa: 10−18. hod.
Piatok−sobota: 10−20. hod.
Sadzby vstupného:
Deti do 15 rokov
100,− Sk / 2 hodiny
Deti do 15 rokov s kartou PRO DS
30,− Sk / 2 hodiny
Dospelí
150,− Sk/ 2 hodiny
Dospelí s kartou PRO DS
60,− Sk/ 2 hodiny
Školy
60,− Sk/ 2 hodiny
ZŠ a stredné školy v sprievode pedagóga30,− Sk/ 2 hodiny
v dopoludňajších hodinách (pracovné dni)
Sprievod (rodič)
10,− Sk/ 2 hodiny
Prenájom ľad. plochy na hokej
3.000,− Sk/ 1 hodinu

prog−
 Drogellenes
ram

az euró / Euro
Jön
prichádza

