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2 Idõszerû témák / Aktuality

2008.9.10.

Pázmány Péter polgármester fogadta a brit nagykövetet

Roberts: az itteni példa követendő

Munkalátogatáson
Dunaszerdahelyen járt augusztus 20-ikán Nagy-Britannia szlovákiai nagykövete.
Michael Robertset a városházán Pázmány Péter polgármester fogadta.
A találkozón a brit diplomata
elsősorban a városban élő roma
kisebbség helyzetéről tájékozódott. A brit nagykövet amiatt érdeklődött a roma kisebbség sorsa iránt, mert a brit
nagykövetség több projektet
készít a felkarolásukra. Ráadásul Nagy-Britanniában is sokan
kerestek közülük munkát. A
pozsonyi nagykövetségen szeretnék megismerni ennek a közösségnek a gondjait és mentalitását. Pázmány Péter elmondta, hogy a város évente
többmillió koronát fordít a roma közösség felkarolására, el-

sősorban a lakáskérdés megoldására. A Karcsai úton szükséglakások épültek a közüzemi
tartozásokat felhalmozóknak.
Ugyanitt a napokban fejeztek
be egy újabb lakóházat, ahol újabb roma családok lesznek elhelyezve. Roberts pozitívan értékelte a városi önkormányzat
ez irányú lépeseit és azokat
példaértékűeknek tartotta. Pázmány szerint azonban hatékony és átfogó országos program nélkül az önkormányzatok
önerőből nem képesek úrrá
lenni ezen a gondon.
A brit diplomata délután a
roma közösség képviselőivel
találkozott, ellátogatott a karcsai úti szükséglakásokhoz.
Felkereste a roma holokaust áldozatainak emlékművét, majd
Plavecký Štvrtokba látogatott,
szintén roma-ügyben.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

mazottak szak- és pedagógiai
képesítésére vonatkozó rendelete értelmében
- vezetői képességek
- személyi előfeltételek
- büntetlen előélet
A szakmai életrajzzal beküldendő jelentkezést (amely tartalmazza a személyi előfeltételeket, az elvégzett speciális
tanulmányokat, a publikációs
tevékenységet és a pályázó által
írt könyvek jegyzékét), a három
hónapnál nem régebbi feddhetetlenségi bizonylat kivonata,
az áttekintést az eddigi szakmai
gyakorlatról és az iskola fejlesztésére vonatkozó koncepció-javaslatot kérjük legkésőbb
2008. október 15-ig beküldeni
az alábbi címre:
Mesto Dunajská Streda,
Mestský úrad, Hlavná 50/ 16
„Výberové konanie, ZŠ
Smetanov háj “
929 01 Dunajská Streda

a Smetana ligeti
Alapiskola
/Dunaszerdahely/
igazgatói tisztségének
betöltésére
Belépés: 2008.11.1.
A pályázaton való részvétel
feltételei:
- szakképesítés: az illető területnek megfelelő tanulmányi
szakon szerzett egyetemi végzettség 2. fokozata az Oktatásügyi Minisztérium 41/ 1996, T.
t. számú, a pedagógiai alkalmazottak szak- és pedagógiai képesítésére vonatkozó rendelete
értelmében
- legalább 5 éves pedagógiai
gyakorlat
- az első szakképesítési vizsgának, vagy az ezt pótló vizsgának az abszolválása az Oktatásügyi Minisztérium 41/ 1996,
T. t. számú, a pedagógiai alkal-

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie

riaditeľa základnej školy
Základná škola
Smetanov háj
Dunajská Streda
s nástupom od 1. 11. 2008
Podmienky účasti výberového konania:
-kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie 2.
stupňa príslušného študijného
odboru v zmysle vyhlášky MŠ
SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a
pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov
-najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
-absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrada
v zmysle vyhlášky MŠ SR č.
41/1996 Z. z. o odbornej a peda-

Britský veľvyslanec u primátora P. Pázmánya

Ocenil pomoc mestskej
samosprávy Rómom
Veľvyslanectvo Veľkej Británie na Slovensku pripravuje mnohé projekty, ktorými
chce prispieť ku zlepšeniu postavenia rómskej menšiny.
Preto podľa veľvyslanca Michaela Robertsa mapujú aktuálnu situáciu a hľadajú riešenia
v rôznych regiónoch Slovenska. Britský diplomat to uviedol počas svojej nedávnej pracovnej návštevy v Dunajskej
Strede, kde sa informoval o aktuálnej situácii tunajšej rómskej komunity.
Po rokovaniach s primátorom mesta Dunajskej Stredy
Péterom Pázmányom britský
diplomat vyjadril spokojnosť,
že mestská samospráva Dunajskej Stredy venuje systematickú pozornosť riešeniu sociálnej a bytovej situácie Rómov.
Na rokovaniach Pázmány informoval britského diplomata
o tom, že mesto za posledné ro-

ky venovalo niekoľko desiatok
miliónov korún z rozpočtu na
vytvorenie sociálnych bytov na
Kračanskej ceste. Tu onedlho
pribudnú aj ďalšie byty nižšieho komfortu pre neplatičov,
ktorí by sa inak stali bezdomovcami. Pázmány však na
stretnutí podotkol, že v tejto
oblasti je nutná aj pomoc štátu,
keďže možnosti samospráv na
riešenie tejto zložitej záležitosti sú nepostačujúce.
Podľa Robertsa mnoho slovenských Rómov pracuje aj vo
Veľkej Británii, preto je pre
veľvyslanectvo užitočné, ak
počas návštev rôznych regiónov spoznávajú mentalitu
Rómov a problémy, ktoré ich
trápia. Robertson svoje dunajskostredské skúsenosti zaradil
medzi pozitívne. Po rokovaniach na radnici sa stretol s
predstaviteľmi Rómov v meste
a navštívil aj pomník rómskeho
holokaustu, ako i sociálne byty.

gogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov
-občianska bezúhonnosť
-riadiace schopnosti
-osobnostné predpoklady
Prihlášky s profesijným životopisom /s uvedením osobnostných predpokladov, špeciálnych
druhov štúdia, publikačnej činnosti, autorstva učebníc/, overeným dokladom o dosiahnutom

stupni vzdelania, s výpisom registra trestov nie starším ako tri
mesiace, prehľadom o doterajšej
praxi spolu s návrhom koncepcie rozvoja školy žiadame zaslať
do 15. októbra 2008 na adresu :
Mesto Dunajská Streda,
Mestský úrad, Hlavná 50/16
" Výberové konanie
ZŠ Smetanov háj."
929 01 Dunajská Streda
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Parkolás / Parkovanie 3

2008.9.10.

A város vezetése kénytelen volt a törvényhez igazítani a parkolási rendeletet és magáncégnek
adta bérbe a parkolószolgálat működtetését

Nem drágul a parkolás – a magáncég nem emelhet árat

Az utóbbi hónapok legtöbbet módosított városi rendelete az a helyi jogszabály
volt, amely a parkolási elveket szabályozza. Legutóbb
júniusban módosította a városi képviselőtestület, előzőleg pedig két alkalommal is,
egyszer ügyészi észrevétel
nyomán. Ennek okairól és a
jelenlegi helyzetről is nyilatkozott lapunknak Pázmány Péter polgármester.
Szokatlan, hogy egy rendeletet ilyen sokszor kelljen módosítani.
Decembertől háromszor volt
az önkormányzati ülésen téma
ez a rendelet. Hozzánk hasonlóan más városokban is gondot
Nem kérdés immár az,
hogy a parkolásért kell-e
vagy sem fizetni. Mert
egyesek erőteljesen sugallták
még nemrég is, hogy
mindenki hányjon erre fittyet
és parkoljon ingyen - bárhoL.
Csakhogy ez óriási parkolási
káoszt idézett volna elő,
főleg a belvárosban. A
parkolási
fejetlenségnek
Végsősoron a lakosság látta
volna kárát, aminek a
megoldása megint a város
vezetésére várt volna.

okozott a tavaly decemberi törvénymódosítás. Eszerint az önkormányzatok nem szedhettek
be tovább helyi adó formájában parkolási illetéket, csak
magáncégek. Mi az utolsó pillanatig igyekeztünk városi kézben megtartani a parkolószolgálat működtetését. Ezért a
parlament döntése után többször is módosítottuk a rendeletünket, amelyben a helyi adót
parkolási bérleti díjra módosítottuk. Emiatt többször is támadták az önkormányzatot,
sőt, a kérdéssel feljelentés nyomán az ügyészség is foglalkozott. Mondhatom, hogy ez
volt az utolsó szög a korábbi
rendelet koporsójába.
A kívülállónak talán kapkodásnak is tűnhetett, hogy a városi tanács rövid időn belül
döntött arról, hogy magáncégnek adja bérbe a parkolószolghálat működtetését. Miért volt ez a sietség?
Az ügyészség hatvan napot
adott arra, hogy a parkolási
helyzetet összhangba hozzuk a
törvénnyel. Ellenkező esetben
a rendeletet az alkotmánybíróság elé utalták volna. Nem láttuk értelmét annak, hogy további rendeletekkel próbálkoz-

zunk. Ezért a plénum döntése
alapján a városi tanács megszavazta a parkolószolgálat bérbeadását.
Ilyen esetben azonban
mindig fennáll a veszélye
annak, hogy a magáncég
felemeli az ára-kat. Kell-e
attól tartani, hogy Dunaszerdahelyen megdrágul a
parkolás?
Elöljáróban elmondhatom,
hogy a lakosság szempontjából
minden marad a régiben. A
szerződésben kikötöttük, hogy
a parkolójegyek és kártyák ára
nem változhat, sőt, a magáncéget köteleztük arra, hogy a
lakosságnak biztosítsa a PRO
DSZ kedvezménykártya nyújtotta előnyöket is. Csak két évre szóló szerződést kötöttünk a
céggel, ezért olyan méltányos a
bérleti díj, amiből fedezni tud-

A szerződéskötés feltétele
volt az, hogy a parkolási díjak ne emelkedjenek. A nemfizetőknek azonban az eddigi
300 koronás bírság helyett a
parkolási díjon kívül még ezer koronás büntetést kell fizetniük. A parkolási szövetkezet az utóbbi hetekben szórólapokon tájékoztatta a lakosságot a részletekről. A
Kocmál Roland vezette cég
továbbra is alkalmazza az
előző parkolószolgálat tagjait.
juk a városi rendőrség működtetésének kiadásait. A szerződés értelmében a parkolórendszert működtető cég a forgalom
húsz százalékát fizeti be a város kasszájába.

Vedenie mesta bolo nútené upraviť VZN o parkovaní a prenajať
prevádzkovanie parkovacej služby súkromnej spoločnosti
horúcou ihlou. Prečo bol
Parkovanie nezdražie nutný tento zhon?
nám dala 60
súkromná firma nezvyšuje ceny dníProkuratúra
na to, aby sme VZN o

V Dunajskej Strede v posledných mesiacoch viackrát
novelizovali mestské nariadenie, ktoré vymedzuje zásady
vyberania parkovného. Naposledy sa tak stalo začiatkom leta. O príčinách týchto
úprav sme sa pýtali primátora mesta, Pétera Pázmánya.
Je neobvyklé, že jedno nariadenie treba toľkokrát upravovať.
Od decembra bolo nariadenie o parkovaní na programe
mestského zastupiteľstva až trikrát. Novela zákona z decembra 2007 spôsobila nemalé problémy aj v ostatných mestách.
Tá zakázala samosprávam vyberanie poplatkov za parkova-

nie vo forme miestnych daní.
Podľa novely zákona takéto
služby môže prevádzkovať len
súkromná firma. My sme sa
snažili do poslednej chvíle udržať parkovací systém v rukách
mesta. Preto sme niekoľkokrát
modifikovali VZN mesta a
miestnu daň sme zmenili na
prenájom. Pre tento krok sa samospráva stala terčom útokov,
po podaní sa touto otázkou zaoberala aj prokuratúra. Bol to
posledným klincom do rakvy
nariadenia o parkovaní.
Niekomu sa môže zdať, že
rýchle rozhodnutie mestskej
rady o prevode prevádzkovania parkovacieho systému na
súkromnú firmu bolo šité

parkovaní zosúladili s platnou
legislatívou. V opačnom
prípade by sa miestne
nariadenie ocitlo na ú-stavnom
súde. Preto po rozhodnutí
pléna mestská rada odhlasovala prenájom parkovacej
služby.
V takýchto prípadoch vždy
hrozí riziko zvýšenia cien súkromnou firmou. Máme sa teda obávať toho, že v Dunajskej
Strede sa budú zvyšovať poplatky za parkovanie?
Z pohľadu obyvateľov mesta
všetko zostáva po starom. V
zmluve sme zakotvili, že ceny
parkovacích lístkov a kariet sa
nemôžu zvýšiť. Ba čo viac, súkromnú firmu sme zaviazali,

aby naďalej poskytla držiteľom
PRO DS kariet výhody. S firmou sme uzavreli zmluvu len
na dva roky, z prenájmu
dokážeme hradiť pre-vádzku
mestskej polície. V súlade so
zmluvou firma zaplatí do
mestskej kasy 20 percent z
obratu.

Podmienkou uzavretia
zmluvy bolo, že parkovné sa
nezvýši. Neplatiči však
budú musieť popri doterajšej
300 korunovej pokute
zaplatiť aj 1000 korunové
penále. Parkovacie družstvo
informovalo
obyvateľov
mesta o najnovších zmenách
vo forme letákov. Firma
vedená
Rolandom
Kocmálom bude naďalej
zamestnávať
členov
predchádzajúcej parkovacej
služby.
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4 Útfelújítások / Rekonštrukcia ciest

10.9.2008

Nagyszabású útfelújítások Nagyszombat megyében

Új az útburkolat a bősi felüljárótól a körforgalomig

Dunaszerdahelyt is érintik a
nagyszombati megyében nyáron megkezdett nagyszabású
útfelújítások. Ezek egyaránt
érintik a megye másod- és harmadosztályú útjait is. A megye vezetése erre a célra az
idén és az elkövetkező két évben egymilliárd koronát for-

dít. A beruházást teljes egészében hitelből fedezik. A hitelfelvételt még tavaly hagyta
jóvá a megyei képviselőtestület.
Városunkban augusztus végén került sor az útburkolat
teljes cseréjére a bősi felüljá-

A körforgalom és a Fő utca aszfaltburkolatának a teljes
felújítására jövőre kerül sor, nyilatkozta lapunknak
Pázmány Péter polgármester, aki egyúttal a nagyszombati
megyei képviselőtestület mellett működő útügyi bizottság
vezetője is. Várható továbbá a sikabonyi úttól a kórházhoz és
Kisudvarnok felé vezető út teljes felújítása is.

„A megyei utak felújítása
három szakaszban történik,
az idén október végéig mintegy 140 kilométernyi útszakasz helyreállítását tervezzük. Júliusban kezdődtek el
az első szakaszban megvalósuló útfelújítások, párhuzamosan szeptember elején
beindultak a második szakaszban tervezett munkála-

tok is, és ha kedvező lesz az
időjárás, akkor a télig be is
fejeződnek. A felújításra váró fennmaradó utakra a jövő
évben kerül sor. 2009 végéig
összesen 440 kilométernyi út
teljes mértékű felújítása történik meg,”-nyilatkozta Tibor Mikuš nagyszombati
megyefőnök.

rónál egészen a Fő utcai körforgalmú kereszteződésig. Már
korábban
megtörtént
az
útburkolat cseréje a vasúti

átjárótól egészen a volt körzeti
hivatal előtti jelzőlámpás
kereszteződésig.

Začala sa generálna rekonštrukcia ciest v trnavskej župe

Oprava cestných povrchov aj v našom meste
Trnavský
samosprávny
kraj začal v lete rekonštruovať cesty II. a III. triedy vo
vlastníctve TTSK. Na tento účel si samosprávny kraj v minulom roku zobral miliardový úver, ktorý odsúhlasilo
zastupiteľstvo trnavskej župy.

Prvá etapa sa začala v júli a
na opravy cestných povrchov
by sa malo preinvestovať okolo 350 miliónov Sk. Dodávateľom prác je víťaz výberového konania spoločnosť Cesty Nitra.
Práce sa začali v polovici

„Rekonštrukcia ciest je naplánovaná na tri etapy, pričom v
prvej sa do konca októbra zrekonštruuje takmer 140 km ciest.
Paralelne začneme aj s prácami druhej etapy v septembri a ak
to dovolia poveternostné podmienky, ukončíme ju ešte do zimy.
Zvyšok vytipovaných ciest sa zrekonštruuje v prvej polovici roka
2009,“ povedal pre DH Péter Pázmány, predseda župnej
komisie, ktorá má na starosti rekonštrukciu ciest v celom kraji.

Samosprávny kraj má v pláne do konca roka 2009
zrekonštruovať takmer 440 km ciest. „Do registra plánu opráv
boli zakomponované aj jednotlivé pripomienky a požiadavky
miestnych samospráv, ako to bolo deklarované v memorande
medzi TTSK a jednotlivými regionálnymi ZMO. Veríme, že aj
vďaka zrenovovaným komunikáciám sa náš kraj stane
atraktívnejším pre turistov zo Slovenska či zo zahraničia,“ dodal
predseda TTSK T. Mikuš.

júla vo všetkých regiónoch
kraja súbežne. Na juhu pri obci Gabčíkovo, na Trnavsku pri
Bielom Kostole a na Záhorí
na cestách medzi Holíčom a
Petrovou Vsou, Dojčom a
Čáčovom a Holíčom a

Skalicou. Najdlhšími úsekmi
v prvej etape budú cesty
spájajúce Dolnú Krupú s
Hornou Krupovu a cesta
medzi Gabčíkovom a obcou
Vrakúň.

dh_szept_10:dh.qxd

2008.09.05.

13:44

Page 5

Tanévnyitó 5

2008.9.10.

Tanévkezdés a városi alapiskolákban és óvodákban

Majdnem annyi a diák és
az óvodás, mint tavaly

Városunk három magyar és
két szlovák tannyelvű alapiskolájában szeptemberben
mintegy 2 600 diák kezdte meg
az új tanévet. Összehasonlításképpen: tavaly 2 619 volt az
alapiskolát látogató tanulók
száma.
Pontos adatok az idei összdiáklétszámről október elején
lesznek, miután a városi tanügyi osztály összesíti az egyes
iskoláról beérkező adatokat.
A pedagógusok egy része az
idei nyarat is munkával töltötte, hiszen a tanévkezdésre elő
kellett készíteniük a júniusban
elfogadott új tanügyi törvényből eredő változásokat. Formai
változást jelent az, hogy a törvény az óvodákat is az iskolahálózatba sorolta be. Az óvodából kimaradó gyerekek tanúsítványt kapnak az óvodalátogatásról. Az egyik leglényegesebb a törvény életbelépéséből eredő változások közül
az, hogy az óvodákban és az iskolákban is csökken az osztáA város kilenc óvodájába
szeptemberig összesen 768
gyereket írattak be, ez kettővel több, mint tavaly. Az
óvodákban jelenleg 80 óvónő foglalkozik a gyerekekkel. Az új oktatásügyi törvény az óvodákban is kisebb gyereklétszámokkal
számol, de kérhetők kivételek. Egy csoportban maximum 20-22 gyerek lehet.

lyokban engedélyezett maximális gyereklétszám - nyilatkozta lapunknak Nagy Éva, a
tanügyi hivatal vezetője.
A város azonban az óvodák
fenntartójaként engedélyezheti
az ennél magasabb osztályonkénti létszámot, de ezt egyeztetni kell az Állami Tanfelügyelettel. A város kilenc
óvodájában egyébként jelenleg
80 óvónő foglalkozik a gyerekekkel.
Az alapiskolákban viszont
megtörténhet, hogy új tanerőkre lesz szükség. A törvény
az alapiskolákban is lecsökkenti az osztályonkénti diáklétszámot. A kevesebb gyerekkel hatékonyabb lehet a foglalkozás, ezt az iskolák várhatóan ki is használják. Ezért
megnövekedhet az osztályok

Az első osztályban a
megengedett
maximális
gyerekszám 22 fő, a 2.- 4.
osztályban 25 gyerek az 5. –
9. osztályban pedig 28 diák.
A mostani tanévtől vezetik
be az Iskolai oktatási
programot, amely alapján a
pedagógusoknak a nyáron
kellett
kidolgozni
az
iskolájukban alkalmazandó
programot. Az alapiskolák
első és ötödik évfolyamában
lesz bevezetve. Mivel nem sok
idő volt az elkészítésére,

megtörténhet, hogy nem
sikerült a legtökéletesebb
programot összeállítani, pedig
erre épülnek majd a következő
évek programjai. Ennek
kidolgozása teljes mértékben
az
iskolák
hatáskörébe
tartozik, nyilatkozta Nagy
Éva.
A napközis klubokban is
kevesebb gyereklétszámot
engedélyez az új törvény. A
megengedett
legnagyobb
létszám legfeljebb 25 gyerek.

száma az egyes évfolyamokban. Ez esetben az újonnan felvett pedagógusok bérét
az állam fedezi.
A városi tanügyi hivatal folyamatosan figyeli a diáklétszámok alakulását az egyes

osztályokban. Nagy Évától
lapunk megtudta, hogy a májusi keltezésű adatokat összevetik a legfrissebb szeptemberi
statisztikákkal, és ebből derül
majd ki, hogy hol történt változás az osztályok számát
illetően.
Az iskolák anyagi helyzete,
tehát az állami támogatás
nagysága az idén is az aktuális
gyereklétszámtól függ. Ha
több a gyerek mint tavaly, több
ún. fejpénzt kap az iskola,
ellenkező esetben kevesebbet.
Az alapiskolák egyébként
számottevő tartozások nélkül
kezdik az új tanévet, a költségvetésükből sikerült majdnem
mindenütt törleszteniük az
épületek működtetésével kapcsolatos kiadásokat. Az állami
költségvetésből leosztott pénzkeretből viszont az idén sem
futja az iskolaépületek állagának a megőrzésére.
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Nový školský rok

Nový školský rok v základných školách a škôlkach v správe mesta

Žiakov a škôlkárov takmer ako vlani
Druhého septembra sa začal nový školský rok takmer
2600 žiakmi v piatich základných školách v správe mesta
(v troch s vyučovacím jazykom maďarským a v dvoch s
vyučovacím jazykom slovenským). Na porovnanie: vlani
to bolo 2619 žiakov v základných školách.
Presné čísla o počtoch žiakov budú začiatkom októbra
po sumarizácii údajov z jednotlivých škôl.
Časť učiteľov trávila aj tohtoročné prázdniny prácou – venovali sa zmenám, ktoré nastali
po prijatí školského zákona z
júna t.r. Museli totiž stihnúť do
septembra vypracovanie nových školských vzdelávacích
programov.
Novinkou zákona je aj to, že
materské školy zaraďuje do
školskej siete. Po ukončení dochádzky v škôlke dostanú škôlkari potvrdenie o návšteve.
Najzávažnejšou zmenou je
zníženie maximálneho počtu
detí v triedach aj v základných
školách aj v škôlkach – povedala pre DH Mgr. Eva Na-

gyová, vedúca oddelenia školstva MsÚ. Mesto však ako
správca týchto zariadení môže
po predbežnej konzultácii s inšpektorátom v škôlkach zvýšiť
tento počet.
V školách však môže nastať
nedostatok pedagógov, nakoľko nový zákon znižuje maximálny počet žiakov v triedach.
Školy pravdepodobne využijú
možnosti zákona, nakoľko v
triedach s menším počtom
žiakov môže byť vyučovací
proces účinnejší. Preto sa môže v jednotlivých ročníkoch
zvýšiť počet tried. Platy novoprijatých pedagógov budú
hradené zo štátnych zdrojov.
Oddelenie školstva mestského úradu priebežne sleduje
vývoj žiakov v jednotlivých
triedach. Ako sme sa od Evy
Nagyovej dozvedeli, údaje z
mája porovnajú s najčerstvejšou štatistikou zo septembra, z tých vyplynie, aké zmeny
nastanú v prípade počtu jednotlivých tried.
Finančná situácia škôl, teda i
výška štátnej dotácie je závislá
od počtu žiakov. Ak je v škole

Do deviatich materských škôlok v správe mesta bolo do
začiatku septembra zapísaných 768 detičiek, teda o dve viac,
ako vlani. V predškolských zariadeniach dohliada na zdravý
vývoj detí spolu 80 pedagógov. Nový školský zákon
maximalizuje počty detí aj v triedach škôlok, ale povoľuje aj
výnimky. V skupine môže byť maximálne 20-22 detí.

Ilustračné foto

viac detí, ako vlani, zdroje budú vyššie, ak je žiakov menej,
zdroje naopak poklesnú. Základné školy začali nový školský rok bez závažnejších pozdĺžností. Z rozpočtu sa podarilo uhradiť pohľadávky súvi-

siace s prevádzkou budov. Prostriedky zo štátnych zdrojov
však na obnovu škôl nestačia.
V prvom ročníku môže byť
v triede maximálne 22 detí, v
2.-4. ročníku 25 detí, v 5.-9.
ročníku nanajvýš 28 žiakov.
Od nového školského roka sa
zavádza Školský vzdelávací
program, na základe ktorého
museli pedagógovia v priebehu leta vypracovať program
v podmienkach svojich škôl.
Ten bude zavedený v prvom a
piatom ročníku základných
škôl. Nakoľko bolo pomerne
málo času na vypracovanie
programu, môže sa stať, že sa
nevypracoval najoptimálnejší
program, hoci ten bude základom pre programy nasledujúcich rokov. Ich vypracovanie spadá v plnej miere do
kompetencie škôl – potvrdila
Eva Nagyová.
Nový zákon reguluje aj počet žiakov v družinových záujmových krúžkoch. Najvyšší povolený počet žiakov v
jednotlivých triedach je 25.

dh_szept_10:dh.qxd

2008.09.05.

13:59

Page 7

Lakásgazdálkodás 7

2008.9.10.

A közös hőgazdálkodás Dunaszerdahelyen még
jelenleg is mintegy egyötödével olcsóbb, mint
az egyéni fűtés

Változások a Southermben

A dunaszerdahelyi lakótömbök döntő többségének a
távfűtését biztosító és a lakáskezelői faladatokat is ellátó Southerm cég a közelmúltban csökkentette az alkalmazottak létszámát. A cég
új igazgatója a negyvenéves
Bock Károly mérnök lett.
A Southerm cégben bekövetkezett változások az új
igazgató szerint a lakáskezelő
részvénytársaság
hatékonyabb működését szolgálják.
Az intézkedések célja a jobb
hatásfokú hőtermelés és hőszállítás biztosítása. Megköszönném mindazoknak az
alkalmazottaknak a munkáját, akiktől az új vezetőség a
Például egy 24 lakásegységből álló lakótömb
lakói, amelynek a fűtése
központilag, tehát távfűtéssel biztosított, évente mintegy 140 ezer koronával
fizetnek kevesebbet (tehát
csaknem 4 647 euróval
évente),
mintha
saját
kazánházat üzemeltetne.

tulajdonviszonyokban
bekövetkezett változások után
kénytelen volt megválni”,
nyilatkozta Bock Károly.
“Arra koncentrálunk a jövőben, hogy a növekvő költségeket ellensúlyozzuk, de
ebből eredően elengedhetetlen a nyújtott szolgáltatások
árának az emelése is”, mondta az új igazgató. Annak
ellenére szükség lesz erre,
hogy a közös hőgazdálkodás
Dunaszerdahelyen még mindig lényegesen olcsóbb, mint
az egyéni, méghozzá mintegy
egyötödével.
Még kedvezőbb lesz a
központi fűtés árfekvése Dunaszerdahelyen azután, hogy
megvalósulnak a Southerm új
cégvezetése által tervezett új
trendek, vagyis sor kerül a
bioüzemanyagok, vagy a
helyi termálforrások kihasználására. Ezeket a lehetőségeket mérlegeli jelenleg a
Southerm új többségi tulajdonosa, a GGE részvénytársaság, és dönt majd az
alternatív energiaforrásokon
alapuló távfűtésre való mielőbbi áttérésről.

Bock Károly, a Southerm
új igazgatója Dunaszerdahelyen él, a Szlovák Műszaki Egyetemen szerzett diplomát. Mostani kinevezéséig a városi termálfürdőt
igazgató részvénytársaság,
a Thermalpark igazgatóhelyettese volt.
Ezeknek a terveknek a
megvalósítása azonban nagyon pénzigényes vállalkozás, de a GGE cégnek
mindehhez megvan a megfelelő pénzügyi háttere. Az
alternatív energiaforrások
tervezett kiaknázását elsősorban az Európai Uniós
pénzforrások lehívásával kívánják megvalósítani.

A SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÓ
ÜGYFELEINEK
SZÁMLAKIVONATA AZ
INTERNETEN

A Szociális Biztosító ingyenes internetes hozzáférést kínál
ügyfeleinek az általa vezetett
személyi számla éves kivonatának megtekintésére, méghozzá a 2004-es évtől kezdődően.
Miként
lehetséges
a
hozzáférés?
Kirendeltségünk megbízott
alkalmazottjai igénylés esetén
kiadják a Grid kártyát, amely
lehetővé teszi a hozzáférést a
Szociális Biztosító honlapján:
www.socpoist.sk Az ügyintézés csak személyesen lehetséges, szükséges a személyazonossági igazolvány, illetve az
útlevél felmutatása.
Mit tartalmaz a kivonat?
Az ön személyes adatait,
továbbá a betegbiztosítás, a
nyugdíjbiztosítás és a munkanélküli biztosítás adatait,
pontosabban:
 a biztosítás keltének dátuma,
 a biztosítás megszűnésének dátuma,
 a biztosítás megszakításának időtartama,
 a biztosított napok száma,
 a kivetési alap összege,
 adatot arról, hogy a
munkaadója a biztosítást
befizette,
 az ön éves kivetési
alapjának aránya az általános
kivetési alaphoz viszonyítva,
 az általános kivetési alap
összegét,
 a törvény által az adott
évre meghatározott aktuális
érték ,amely befolyásolja a
nyugdíj összegét.
Mi a teendő, ha nem
helytállóak az adatok?
Lehetősége van reklamációt
benyújtani írásban vagy személyesen, a Szociális Biztosító központjában, illetve
illetékes fiókjában.
Hol
juthat
további
információkhoz?
További információkat a
Szociális Biztosító illetékes
fiókjának megbízott alkalmazottjai adnak.
A Szociális Biztosító Dunaszerdahelyi fiókjában személyesen vagy a 5910555-ös
telefonszámon állunk rendel-

kezésére.

É
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Spoločné tepelné hospodárstvo v Dunajskej
Strede i teraz sa javí podstatne, priemerne
zhruba o pätinu lacnejšie ako individuálne.

Zmeny v Southerme
Vo firme Southerm, ktorá
dodáva teplo a spravuje
domy v Dunajskej Strede sa
znížil počet zamestnancov.
Novým riaditeľom sa stal
Ing. Karol Bock (40).
Zmeny v spoločnosti Southerm sú podľa jej nového riaditeľa Karola Bocka zamerané najmä na zefektívnenie jej

Nový riaditeľ spoločnosti Southerm
Ing. Karol Bock

fungovania a zhospodárnenie
výroby a rozvodov tepla.
„Tým, ktorí odviedli v minulosti pre Southerm kus
dobrej práce a firma sa s nimi
musela rozlúčiť by som chcel
poďakovať“, uviedol K.
Bock. Nový trend v spoločnosti, zameraný na elimináciu rastúcich nákladov a
tým i zvyšovanie cien poskytovaných služieb však bol
nevyhnutný. A to aj napriek
tomu, že i teraz sa javí spoločné tepelné hospodárstvo v
Dunajskej Strede podstatne:
priemerne zhruba o pätinu,
lacnejšie ako individuálne.
Napríklad obyvatelia centrálne vykurovaného domu s
24 bytmi môžu oproti
kalkulovaným nákladom pri
samostatnej kotolni orientačne ušetriť až okolo 140tisíc Sk (4 647 eur) ročne.
Ešte výhodnejšie bude v
Dunajskej Strede centrálne
vykurovanie po uplatnení
no-vých trendov využitia biopalív, či miestnych termálnych zdrojov. Možnosti relatívne rýchleho vybudovania a

sprevádzkovania takýchto alternatívnych zdrojov v súčasnosti vyberá spoločnosť
GGE, ktorá je s mestom
Dunajská Streda novým
súkromným spoluvlastníkom
Southermu.
Nevyhnutným predpokladom uskutočnenia takýchto
zmien je však patričné finančné zázemie a tým práve
GGE disponuje.

Dunajskostredský rodák
Karol Bock absolvoval
vyso-koškolské
a
rekvalifikačné štúdium na
Slovenskej
tech-nickej
univerzite. Pôsobil na
rôznych pracovných pozíciách, vrátane povereného
riaditeľa a námestníka
riaditeľa v Thermalparku
Dunajská Streda, ako
konštruktér pracoval tiež v
Elektrosvite Nové Zámky a
Slovenských lodeniciach
Komárno.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
KLIENTOM BEZPLATNÝ
INTERNETOVÝ PRÍSTUP
Sociálna poisťovňa ponúka
svojim klientom bezplatný
internetový prístup k zmenovému výpisu individuálneho
účtu poistenca vedeného v Sociálnej poisťovni za obdobie od
roku 2004.
AKO SI ZRIADIŤ PRÍSTUP?
Zamestnanci pobočky Sociálnej poisťovne Vám na požiadanie vydajú Grid kartu,
ktorá Vám umožní cez internetovú stránku www.socpoist.sk
prístup k Vášmu zmenovému
výpisu. K vybaveniu je potrebné pri osobnej návšteve pobočky Sociálnej poisťovne predložiť občiansky preukaz alebo
cestovný pas.
ČO OBSAHUJE ZMENOVÝ VÝPIS?
Okrem, Vašich osobných údajov vedených v Sociálnej
poisťovni údaje o Vašom nemocenskom, dôchodkovom poistení a poistení v nezamestnanosti, a to:
 dátum vzniku poistenia,
 dátum zániku poistenia,
 údaj o období prerušenia
poistenia,

údaj o počte dní poistenia,

údaj o vymeriavacom
základe na platenie poistného
 údaj o tom, či bolo zamestnávateľom odvedené poistné,
 údaj o osobnom mzdovom bode,
 údaj o všeobecnom vymeriavacom základe,
 údaj o aktuálnej dôchodkovej hodnote na príslušný
kalendárny rok, za ktorý sa
informácia podáva.
Čo ak údaje v zmenovom
výpise nezodpovedajú skutočnosti?
Máte možnosť si uplatniť
reklamáciu písomne alebo osobne v Sociálnej poisťovni,
ústredie alebo v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
Kde
získať
ďalšie
informácie?
Ďalšie informácie týkajúce
sa zmenového výpisu Vám poskytnú zamestnanci príslušnej
pobočky Sociálnej poisťovne.
V Sociálnej poisťovni, pobočka
Dunajská Streda osobne v
expozitúre pobočky alebo na
telefónnom čísle: 5910555 .
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Beruházás

9

2009 januárjában beindul a próbaüzem

Félidejénél a sportcsarnok építése
A félidejéhez érkezett az
új városi sportcsarnok építése. Eddig minden az eredeti ütemterv
szerint halad, és a csarnokot a tervek
szerint december végén adják át,
nyilatkozta lapunknak Szelle Erika,
a városi hivatal építészeti osztályának vezetője. A próbaüzemet 2009
januárjára tervezik.
Az új fedett sportcsarnok építése a
húsvéti ünnepek után a városi műjégpálya melletti területen kezdődött
meg. A beruházás kivitelezője az
Eurobuilding cég. A pozsonyi
székhelyű építőipari részvénytársaság nyerte meg a legkedvezőbb
ajánlattal a közbeszerzési közlönyben is meghirdetett nyilvános versenypályázatot. A kivitelező cég
március 14-én vette át az építkezési
területet, és azonnal hozzálátott a
technika idetelepitéséhez. A szerződés értelmében a kivitelező cég
vállalta, hogy december 31-ig megépül a sportcsarnok.
A város idei költségvetésében 47
millió koronát különítettek el az idei
év legjelentősebb beruházására. Az
egész beruházás mintegy 63 millió
koronába kerül.
A város vezetése azután döntött az
új stadion megépülése mellett, hogy
a városi önkormányzat nem tudta
visszaszerezni a régi sportcsranokot
attól a magánszemélytől, akinek még
a kilencvenes években került a
tulajdonába.
A
sportcsarnok
megépítése
Pázmány Péter polgármester választási ígéretei között szerepelt.

Az új létesítmény teljes mértékben megfelel az
európai uniós szabványoknak, tehát mozgássérültek is sportolhatnak benne, nekik
külön zuhanyozórészleget és egyéb szociális helyiségeket is kialakítanak. A csarnokban bárhova akadálymentesen eljuthatnak
majd kerekesszékkel.

Az 1000 négyzetméter alapterületű sportközpont különféle labdajátékok, kézi-, kosár- és röplabda űzésére,
valamint ilyen jellegű versenyek lebonyolítására lesz alkalmas. A csarnokban
500 ülőhely várja a nézőket. Ám szükség szerint mobilis padsorok elhelyezésével rugalmasan akár háromszor ennyi
ülőhely is kialakítható, attól függően,
hogy milyen labdajátékról van szó. Az
új dunaszerdahelyi sportcsarnokban teremfociküzdelmek is lebonyolíthatók
lesznek. Az új csarnok szociális helyiségeit a jégpálya látogatói is használhatják majd.
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Szent István nap Dunaszerdahelyen

„ A z a m a g y a r, a k i v á l l a l j a … ”

Az ünnepi szónok Csáky Pál, az MKP elnöke volt

Augusztus 20-a, államalapító I. István királyunk
1083-ban történt szentté avatásának emlékére máig a magyarság legnagyobb nemzeti
ünnepe. Városunkban az
egyetemes magyar ünnepek,
mint az 1848–49-es forradalom és szabadságharc, az
aradi vértanúk 1849 október
6-i kivégzésnek nemzeti gyásznapja, az 1956-os októberi
magyar forradalom emléknapja és Szent István augusztus 20-i ünnepe hagyományát
az önkormányzat teremtette
meg.
Az idei megemlékezés is a
Szent István téren a Szózat
elhangzásával vette kezdetét. A
Szent István szobornál cserkészek álltak díszőrséget. Elsőként Pázmány Péter, Dunaszerdahely polgármestere enak
elnöke
átnyújtotta
Pázmány Péter polgármesternek a Magyar Művészetért
Díj Kuratóriuma és a Herendi Porcelánmanufaktúra
Zrt. Által 2007-ben alapított
Árpád fejedelem-díjat. Ezt az
elismerést a történelmi Magyarország területén a nemzetépítésben fontos szerepet vállaló intézményeknek és személyeknek adományozza a tekintélyes személyiségekből álló
zsűri, s amelyet 2008-ban Dunaszerdahely Városa is kiérdemelt.
Álljon itt néhány szívhez
szóló mondat Gubcsi Lajos ez
melkedett szólásra, aki a
megjelentek üdvözlése után
többek közt a következő szavakkal méltatta a történelmi
évfordulót:
„Ezer évvel ezelőtti eseményre emlékezünk ma, itt
Dunaszerdahelyen. Ezer évvel
ezelőtt rakta le Szent István a
modern Magyarország alapjait. Létezett már Magyarország
Szent István előtt is, de Szent
István az, aki felismerte a
történelmi küldetését és felvéve
a kereszténységet, lerakta egy
olyan államnak az alapjait,
amelynek köszönhetően itt, a
Kárpát medencében még ma is
majd tizenöt millióan beszéljük

a magyar nyelvet
és őrizzük kultúránkat. Nekünk is
megvan a magunk
feladata. Megvan
a magunk feladata, mert helyettünk a munkát senki nem végzi majd
el. A mi feladatunk
emlékezni, erősíteni történelmi
tudatunkat és erősíteni nemzeti érzésünket.”
Ezt
követően
Gubcsi Lajos, az
Árpád fejedelemdíj Kuratóriumá-

alkalomból mondott beszédéből:
„Tavaly volt ezeregyszáz éve,
hogy elhunyt Árpád fejedelem
és ezeregyszáz éve őrizzük
jelentőségét, erejét és méltóságát a szívünkben. És még
mielőtt elhunyt volna, a győztes
pozsonyi csatában megmutatta
a világnak, hogyan jár az, aki
az akkor formálódó hazát el
akarja pusztítani – messze a
határoktól nyugatra űzte őket.
Ennek emlékére hoztuk létre
mi, a Magyar Művészetért Díj
kuratóriuma és a Herendi
Porcelán Manufaktúra, az
Árpád fejedelem-emlékdíjat.
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Hogy átadjuk azoknak, akik
hordozzák múltunk dicsőségét.”
A 2008-as augusztus 20-i
dunaszerdahelyi Szent Istvánnap ünnepi szónoka Csáky
Pál, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke volt. Nagy ívű
beszédében a történelmi
visszapillantás mellett a korunkra érvényes Szent Istváni
hagyaték és küldetés legfontosabb vonatkozásait Csáky Pál a
következőképpen
foglalta
össze:
„Mi azt akarjuk elmondani
2008. augusztus 20-án itt,
Dunaszerdahelyen is, hogy vállaljuk az üzenetet és tovább
akarjuk vinni a feladatot.
Istiván műve elveszne a
történelemben, ha mi 2008-ban
nem mondanánk azt, hogy

Képriport

ragasz-kodunk ehhez a műhöz,
és tovább akarjuk vinni az életünkben. Úgy, hogy a gyerekeinket magyar iskolába adjuk.
Úgy, hogy nem asszimilálódni
akarunk, hanem magyarként
akarunk megélni. Úgy, hogy
büszkén vállaljuk nyelvünket,
kultúránkat, szülőföldünkhöz
való ragaszkodásunkat. Úgy,
hogy mindenkinek elmondjuk,
hogy mindenkivel békén szeretnénk élni, Ennek a néhány
kelekótya dunaszerdahelyi kezdeményezőnek /Szent István
napján néhány maticás képviselő bejelentette a Szlovák
Délért – Együtt élünk itt
Polgári Társulás megalakítását
– a szerk. megj./ is azt
mondjuk, hogy senki nem akar
itt bántani senkit, és senki nem
akar konfliktust és feszültséget

népek és nemzetek között, mert
István üzenete épp az ellen-

kezője. Épp azt mondja, hogy
mindenkit meg kell tisztelni, aki
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jó szándékú és jóakaratú. Soha
nem mondtuk azt, hogy többek
akarunk lenni bármely más
nemzetnél, de soha nem fogjuk
elfogadni azt, hogy akár egy
milliméterrel is bárki kevesebbnek tartson, mint bármely
más népet. Hogy fogalmazta
meg ebben a helyzetben és erre
a helyzetre Illyés Gyulánk?!
Azt mondta, hogy magyar az,
aki vállalja… Kedves barátaim, ez volt a szentencia ezer
évvel ezelőtt, ötszáz évvel
ezelőtt, ez a szentencia ma, és
ez lesz a szentencia itt Szerdahelyen is, a Csallóközben és
Szlovákia magyarlakta vidékein és mindenütt, ahol magyarok élnek a világon: addig
leszünk és addig lesz jövőnk,
reményünk és esélyünk, ameddig vállaljuk!”
A nagy sikert aratott szónoklat után Csáky Pál az MKP
országos elnöksége nevében
megkoszorúzta a Szent István
szobrot. Koszorút helyezett el a
szobornál az MKP kerületi,

járási valamint városi szervezete,
Dunaszerdahely
Város Önkormányzata, a Pax
Romana Polgári Társulás, a
Pázmáneum Polgári Társulás, a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya
és a dunaszerdahely 10-es
számú Szent György cserkészcsapat.
A dunaszerdahelyi Szent
István napi ünnepség záróakkordjaként az érsekújvári
Felvidéki Rockszínház társulatának tagjai egy csokorra
valót nyújtottak át a közönségnek Koltay Gergely és a
Kormorán együttes legismertebb és legnépszerűbb dalaiból
.
-kgy- (Fotó: DSTV)
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Skúšobná prevádzka je plánovaná na január

Vý s t a v b a n o v e j š p o r t o v e j h a l y
v polčase
Výstavba novej mestskej
športovej haly je približne v
polčase. Zatiaľ všetko prebieha
podľa určeného harmonogramu
a hala by mala byť odovzdaná
koncom decembra, povedala
pre DH vedúca oddelenia výstavby a dopravy na mestskom
úrade Erika Szelle.
Hrubá stavba je už takmer
hotová a v súčasnosti už prebiehajú vnútorné montážne
práce: montujú elektrické vedenie, vodovodné potrubia a
vykurovacie telesá.
V lokalite pri mestskom
umelom klzisku sa po veľkonočných sviatkoch začala výstavba novej mestskej športovej
haly. Stavbu realizuje firma
Eurobuilding. Stavebná firma
so sídlom v Bratislave sa stala
víťazom verejného tendra.
V rozpočte mesta na rok
2008 vyčlenili na výstavbu
športovej haly 47 miliónov
korún. Celkové náklady činia
približne 63 mil. korún.
Nový objekt bude plne zodpovedať prísnym kritériám Európskej únie, budú v ňom totiž
vytvorené podmienky – vrátane sociálnych zariadení – aj pre
vozičkárov-športovcov.
Mesto sa rozhodlo pre výstavbu novej športovej haly s
rozlohou tisíc štvorcových
metrov po tom, čo sa pokúšalo
neúspešne získať starú športovú
halu od majiteľa, ktorý ju nadobudol začiatkom deväťdesiatich rokov.
Výstavba športovej haly patrí
medzi predvolebné sľuby
primátora Pétera Pázmánya.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

KOMÁROMBAN A
NOKIÁBAN
A PWL Kft munkatársakat
keres operátori munkakörbe
Amit kínálunk:
• 475 Ft/órabér (bruttó)
• Fél, illetve 1 év után
garantált, jelentős mértékű
órabéremelés. Fél év után: 540
Ft/óra, 1 év után: 630 Ft/óra

Nový objekt bude
slúžiť najrôznejšim loptovým
hrám, vrátane sálového futbalu.
Bude v nej k dispozícii 500
miest na sedenie, avšak podľa
potrieb
môžu
dočasne
nainštalovať ďalších 500 až
1000 miest na sedenie.
Sociálne zariadenia novej haly
budú môcť využiť aj náštevníci
mestského umelého klziska.

• Műszakpótlékok: 10 %
nappalos, 20% délutános, 50%
éjszakás
• Jelenléti bónusz – 9.000
Ft/hó
• További, ingyenes szolgáltatások:
Napi kétszeri (egy meleg és
egy hideg) étkezés
Munkaruha
Munkába járás (céges

buszjárattal)
Amit kérünk :
• min. 8 általános iskolai
végzettség
• Sikeres teszt
• Erkölcsi bizonyítvány
• Egészségügyi alkalmasság
A munkarendről:
A munkavégzés folytonos, 6
napos ciklusokban, melyből 3

egymást követő nap munkanap,
3 pedig pihenőnap (3 nappalos
műszak - 3 pihenőnap – 3
nappalos műszak – 3 pihenőnap
- 3 éjszakás műszak – 3
pihenőnap – 3 éjszakás műszak
– 3 pihenőnap).
További felvilágosítás a +3634/526 – 852 vagy +36-30/5542715, +36-30/520-8844-es telefonszámokon.
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A Szlovák Délért - Itt Együtt Élünk Társulás majd felkutatja, hol éri a szlovákokat hátrányos megkülönböztetés

Keresik az állítólagos elnyomás bizonyítékait
Érdekes időpontban tartottak sajtótájékoztatót a. Matica slovenská dunaszerdahelyi
székházában: épp a magyar
államünnepen, amikor itt a
városban Szent István napi
ünnepségre készültek. De a
sajtóértekezletet vezető Stanislav Bajaník, a Matica szóvivője lapunk érdeklődésére
cáfolta, hogy épp erre a napra időzítették volna annak be-

jelentését, hogy hamarosan
megalakul a Szlovák Délért Itt Együtt Élünk Társulás,
amelynek székhelye a dunaszerdahelyi Matica-ház lesz.
Állítsa szerint azért esett a
választásuk augusztus 20-ra,
mert ezen a napon van az előestéje annak, hogy a Varsói
Szerződés csapatai 40 éve
megszállták Szlovákiát. Lapunk kérdésére válaszolva cá-

Stanislav Bajaník (középen) elnyomókat keres
Stanislav Bajaník (v strede) hľadá diskrimináciu

folta azt is, hogy a társulás
megalakítása összefüggésben
lenne Robert Fico nemrégi
felhívásával, miszerint a Maticának jobban oda kellene figyelnie a déli országrészre. Mi
már a februári komáromi
összejövetelünkön elhatároztuk ennek az új társulásnak a
megszervezését, állította S.
Bajaník.
Az új társulást az alapítók
érvelése szerint azért kell létrehozni, mert Szlovákia déli
részén folyamatosan hátrányos megkülönböztetésben élnek a szlovákok. Ez az állítólagos diszkrimináció egyaránt
vonatkozik az oktatásügyre, a
kultúrára és az államnyelv
használatára. Toleranciára tö-

Pozitív diszkrimináció
Lapunk utánajárt annak, hogy a városi önkormányzattól
kap-e támogatást a Matica slovenská itteni irodája a
működéséhez. Kiderült, hogy Dunaszerdahely költségvetéséből 2008-ban az MKP-s többségű képviselőtestület 50
ezer koronás támogatást hagyott jóvá a Matica slovenská
részére. Összehasonlításképpen a Csemadok 30 ezer koronás
segítséget kap az idén a várostól.

Matičiari zakladajú nové občianske združenie na obranu svojich záujmov

Na Juhu vraj trvale diskriminujú Slovákov
Dvadsiateho augusta v dunajskostredskom sídle Matice
slovenskej na tlačovej konferencii ohlásili vznik nového
občianskeho združenia Za
slovenský juh – žijeme tu spolu, ktorá má byť zaregistrovaná už v najbližšom čase.
Hlásame princíp vzájomnej
tolerancie, nie však na újmu
slovenských potrieb, skonštatoval hovorca Matice slovenskej Stanislav Bajaník. Uviedol to po prvom pracovnom
stretnutí, na ktorom rokovali o
príprave založenia nového
občianskeho združenia.
Nové združenie, bude sídliť

rekszünk, de nem a szlovák
érdekek rovására, jelentette ki
a sajtóértekezleten Stanislav
Bajaník.
Lapunk kérdésére nem
tudta megmondani, hogy
például a városban lévő
szlovák iskolákat milyen
hátrányos megkülönböztetés
éri. „Ennek feltérképezése lesz
majd a feladata annak az
iskolaügyi szakbizottságnak,
amely a társulás bejegyzése
után kezdi meg munkáját”,
mondta a Matica-vezér. A
bizottságok vizsgálódásaiknak eredményeiről jelentést
tesznek nemcsak a hazai,
hanem nemzetközi fórumoknak is.

Prečo načasovali ohlásenie založenia nového združenia na
deň štátneho sviatku Maďarska, teda na sviatok kráľa Sv.
Štefana- znela naša ďalšia otázka. Je to podľa tvrdenia S.
Bajaníka čistá náhoda, a mimochodom 20. august si vybrali
preto, lebo pripadá na predvečer 40. výročia okupácie vlasti
vojskami Varšavskej zmluvy. Nevysvetlil však prítomným, ako
tieto záležitosti navzájom súvisia. Dodal, že rešpektuje
maďarského panovníka, avšak nebol tu on prvým kráľom.
s Dunajskej Strede. Pre naše že aké konkrétne problémy vinoviny to potvrdil S. Bajaník, dí v mestských slovenských
ktorý potrebu založenia zdru- školách, neuviedol žiadne,
ženia na Žitnom ostrove odô- avšak prízvukoval, že zmapovodnil tým, že podľa neho tu vanie situácie bude úlohou
vytrvalo dochádza k diskri- školskej komisie združenia.
Takisto na našu otázku deminácii tunajších Slovákov v
oblasti štátneho jazyka, škol- mentoval, že by sa pre tento
stva a kultúry. Na našu otázku, krok rozhodli po tom, čo premiér Robert Fico verejne vyzýval Maticu slovenskú na
Pozitívna diskriminácia
zosilnenie svojej prítomnosti
Naše noviny zaujímalo to, či mestská samospráva, v ktorej
na Juhu Slovenska, kde vačposlanci SMK majú prevažnú vačšinu, finančne prispeje na
šinu obyvateľstva tvoria Mačinnosť Matice. Zistili sme zaujímavý fakt: maďarskí poslanci
ďari. Podľa S. Bajaníka o zalona tento rok odsúhlasili podporu pre dunajskostredskú filiálku
žení združenia sa rozhodlo
Matice slovenskej vo výške 50 tisíc korún, zatiaľčo miestna
ešte vo februári v Komárne,
organizácia Csemadoku dostala na podporu svojej činnosti len
Ako uviedol, nové združenie
30 tisíc korún.

Podľa dokumentov prípravného výboru cieľom nového združenia je organizovať občianske iniciatívy
okrem iného na podporu slovenskej kultúry, školstva,
identity,
spolunažívania,
spoločných interetnických
aktivít občiansko citlivých
jazykovo zmiešaných území
SR a poskytovať vláde SR,
NR SR, ďalším štátnym a samosprávnym
orgánom,
štruktúram Európskej únie,
slovenskému zahraničiu, a
širokej verejnosti informácie
o stave a dodržiavania národných a ľudských práv,
medzinárodných dohôd pri
ochrane štátneho jazyka na
jazykovo zmiešaných územiach SR.
nereprezentuje Maticu slovenskú. Kto chce, môže s
nimi spolupracovať z celého
Slovenska, takisto ani členstvo nie je viazané na Južné
Slovensko.
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A szocialista rendszerre fogják a barbár rombolást, holott abban is ugyanaz a
nacionalista hév munkált, mint a mostani névátírogatásban.

Mit ér a szobor, ha magya r?
Egy kisebbségtől sok mindent el lehet venni. El lehet venni például a múltját. Elég egy apró jel, olyan apró, mint a mäkčeň-nek
nevezett lágyítójel, és máris kiderül, hogy az itteni magyarságnak semmi köze Baťánhoz, Balašához, Pázmaňhoz, Zičihez,
Sečénihez, Medňanskýhoz, Madáčhoz és a holtában átkeresztelt többi nagysághoz, egyáltalán senkihez, aki valaha itt, ezen a tájon
hatott, alkotott, gyarapított. Pár lágyítójel elég ahhoz, hogy egy többszázezres etnikumra rá lehessen sütni a gyökértelenség
bélyegét.
G. – , jobbára a politikusok,
Most a személyek vannak sonéha maguk a művészek ambiron. Hosszú évtizedeken át a
cionálják, mind országos, mind
tárgyak voltak, főleg az „átkos
regionális szinten. A magyar
feudalizmus”, az „ezeréves eluralkodókat, történelmi szenyomás” építészeti emlékei.
mélyeket, jelentős művészeket
Azokat kellett eltüntetni szigorú
ábrázoló nagyszámú szobor, a
következetességgel, hogy nyomagyarok Kárpát-medencébe
muk se maradjon. Ma viszont,
jövetelének 1100. évfordulójára
hogy elegendő látnivaló híján a
és más történelmi évfordulókra
Pozsonyba érkező turisták
emelt még nagyobb számú emgyorsan odébbállnak, és másutt
lékoszlop nemcsak az e téren is
költik el a pénzüket, egyre több
elnyert szabadságra utal. Utal
szlovák sírja vissza az elpusza nemzeti tudat rejtett oldalára
tított városrészeket, sőt a Várés a szlovákiai magyar nemalja újraépítését fontolgatják. A
zetiségi csoport ideológusaiszocialista rendszerre fogják a
nak felelősségére is. Néhány
barbár rombolást, holott abban
kivételtől eltekintve (mint pl.
is ugyanaz a nacionalista hév
munkált, mint a mostani névát- Konkrétan mi teszi kevésbé elfogadhatóvá Márai /képünkön/, Jakoby Gyula szobra Kassán)
írogatásban.
Kassák vagy más jeles művész szobrát Jakoby Gyula ezek az emlékművek a szimbolikus
társadalmi exklúzió jelei, vagyis a
Eltüntetni mindent, ami „ide- festőmkűvészénél? (Somogyi Tibor felvétele)
saját környezetből való, nemzegen”. Mert „Szlovákia a szlovákérdezetteinek 57,7 százaléka, akiknek a tiségi alapon és a saját történelmi igazság
kok országa, és ennek így is kell marad„magyar” szóról Malina Hedvig után a alapján történő kiválás jelei, ami ideonia” – ezt vallja a pozsonyi Nyitott Társaleggyakrabban a „Maďari za Dunaj!” lógiailag és politikailag erősen motivált. A
dalom Alapítvány által készített közvészókapcsolat jut az eszükbe. A felmérés kisebbségnek épp ez az etnokulturális ellemény-kutatás 15 éves szlovák megkészítői a jelenlegi kormánykoalíció határolódása az ellenpólusa a többség álmagyarellenes retorikájával magyarázzák tal vallott nemzetállamiságnak. Mindkét
a tinik magyargyűlöletét. Slota magyar ka- koncepció a nemzeti elv eszméjét a polgári
tonai támadással, Fico a magyar nacionalizmussal riogat, és már akadt hazai magyar, aki nyíltan támogatja a két ellenségkép-gyártót. Hushegyi Gábor a História
Revue o dejinách spoločnosti című folyóirat idei 3. számában megjelent eszmefuttatásával gondoskodik arról, hogy azok a
szlovák értelmiségiek is hitelt adjanak a
riogatásoknak, akik még nem dőltek be
Slota és Fico magyarellenes kirohanásainak.
„Pár félművelt politikuson kívül ma már
senki sem ütközik meg azon, hogy a
Szlovák Köztársaság területén élnek nem
szlovák polgárok is, és arányuk meghaladja a tíz százalékot” – fest rózsás képet
a szlovákiai viszonyokról H. G., miközben
az említett felmérés szerint a megkérdezett szlovákok 63,3 százaléka
elvárja, hogy a magyarok a nyilvánosság
előtt kizárólag szlovákul szólaljanak meg.
Az optimista helyzetképet csupán egyetlen
sötét színfolt rontja: természetesen az is a
hazai magyarok hibájából, ők ugyanis
eléggé el nem ítélhető módon emlékVajknak van mit keresnie Vajkán – de
műveket állítgatnak. „A kegyeletnek ezt a
másutt is. Például Tardoskedden
formáját anakronizmusnak tartom – írja H.
48-as emlékmű városunkban
(Somogyi Tibor felvétele)
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fölé, és egyben a lehetséges társadalmi
inklúzió fölé rendeli. Míg a többségi társadalomnál ennek az exklúziónak csupán
jelképes vetületei vannak, a kisebbség esetében ez lehet az első impulzus a tudatos
kiváláshoz, amelynek komoly társadalmi
következménye lehet, pl. a lakosság jelentős csoportjának a modernizációs
szakadékba zuhanása a társadalmi
kommunikációra való hajlandóság és
képesség hiánya miatt.”

A szimbólum szimbolikus vetületei – Hurban zsolnai emlékműve

Bihari János dunaszerdahelyi mellszobrát
nem politikusok vagy művészek „ambicionálták”. Szép példája egy helyi összefogásnak: roma muzsikusok kezdeményezésére, magyarok és szlovákok támogatásával született.

A fiatal korosztály gyűlölködő indulatait
feltérképező és az eredménytől némileg
sokkolt szakemberek ismerik a gyógymódot: ez nem más, mint az iskolai tantárgyként oktatandó toleranciára nevelés.
Velük ellentétben H. G.-nak fogalma sincs,
mi a tolerancia. Mert ha tudná, nem ítélné
el a többségitől eltérő történelmi tapasztalat, a másként megélt múlt manifesztálódásait, a magyar kisebbség állította
szobrokat, az emlékezés helyeit, a
hagyomány laboratóriumait, ahogy Pierre
Nora nevezi az emlékműveket. A
tolerancia, amely sosem lehet egyoldalú,
hanem csakis kölcsönös, a mássággal
szembeni türelmet jelenti. Az a hang, amely a másságot a többségtől való elhatárolódással, szeparálódási szándékkal
azonosítja, az intolerancia hisztérikus
hangja. A tolerancia nem követeli a más-

A roma holokauszt emlékművét roma kezdeményezésre romák vitelezték ki és állították a
magyar többségű Dunaszerdahelyen, többek között a város támogatásával.

ság, mint holmi szégyellni való bűn rejtegetését, a kollektív emlékezet kikapcsolását, a többséggel való azonosulás eredményezte önfeladást. Thomas Jefferson
már 1801-ben tudta: „Csak a különbözés
korlátlan szabadságának szavatolása mellett képzelhető el egy demokratikus állam
boldogulása.”
H. G. számára egyszerűbb simán kijelenteni, hogy a többségi társadalomnál
nem érezni a kisebbségnél tapasztalható
szoborállítási lázt, mint a kérdést alaposan
körbejárva feltárni a jelenség okait. Mert
ok nem egy van, és bár szobrokról van szó,
egyik sem esztétikai. Így viszont a szlovák
História olvasóiban csak az marad meg,
hogy még a magyar értelmiségi is veszélyforrásnak tartja a hazai magyarok emlékműveit.
Lehet helytálló H. G. megállapítása,
hogy a magyarok már életükben a saját
skanzenüket, emlékművüket építik, de hiteles és meggyőző csak akkor lenne, ha
megírná az okát is. Lehet, hogy csak azért
teszik, mert a vesztüket érzik. Többek
között azért, mert a H. G. által oly eredményesnek festett társadalmi integrációt
nem kíséri a politikai; a szlovák állam a
magyarjait csak egyénileg, és nem mint
kulturális és politikai közösséget hajlandó
integrálni. Meg azért, mert sorozatban tapasztalják, amit már sok komoly elemző is
felismert: a többségelvű képviseleti demokrácia önmagában nem képes megfelelő védelmet nyújtani a kisebbségeknek,
amelyek a többségi nyomás következtében
nyelvükkel, kultúrájukkal együtt marginalizálódnak, majd fokozatosan felszívódnak.
Erről és a kivédési stratégiákról megfelelő szinten a honi magyar médiákban
sem volt szakmai vita, nem még egy
szlovák lap nyilvánossága előtt. Mert ez,
ugye, nem könnyű, még kevésbé hálás
téma. Marad az emlékműállítgatás.
Vojtek Katalin

dh_szept_10:dh.qxd

2008.09.05.

13:54

Page 16

16 Sport / Šport

2008. 9.10.

Nagy Sándor 1923–2008

Nehéz szavakba foglalni a
hálás utókor köszönetét, ha egy
olyan nagyszerű sportembertől
búcsúzunk, akinek a neve elválaszthatatlanul összefort a
DAC százéves történetével, a
háború utáni dunaszerdahelyi
labdarúgás sikereivel. Mi, a
későbbi generációk képviselői,
akik csak hírből, mások elmondása alapján, régi dokumentumokból és a helyi labdarúgásról szóló könyvből ismerhetjük
meg az ő munkásságát, életútját, igazából fel sem tudjuk fogni a város sportjáért, a futbalért, a fiatal utánpótlás neveléséért elvégzett tetteinek jelentőségét.
Ő már életében legenda lett.
A Stiri becenév, amely a mezén
viselt 4-es számról ragadt rá örökre, fogalom volt Dunaszerdahelyen. Olyannyira, hogy sokan csak ezen a néven ismerték, s ennek a névnek hallatán
nem egy helyen megnyílt az ajtó és az emberek szíve. Fogalommá lett, mert Nagy Sándor
a háború után 12 évig volt a 4-

es DAC-mez viselője és az
együttes csapatkapitánya egy
olyan gárdában, amely a 40-es
évek végétől ismét a régi fényébe állította a dunaszerdahelyi
futballt. Amilyen fáradhatatlan, elnyűhetetlen volt a pályán, ugyanolyan lelkesedéssel
szorgoskodott szeretett klubja
körül a későbbiekben is. A
DAC annyira a szívéhez nőtt,
hogy tanult szakmájával is segítette. Nagy Sándor ugyanis
az 1950-es évek elején nagy
részt vállalt a mai futballstadion kialakításában. Mindmáig ugyanazon a helyen van.

De az ifjúsági csapatok neveléséből is kivette a részét. A
sok fáradozás gyümölcse a 60as években érett be, amikor az
ún. divízióig, vagyis a
csehszlovák labdarúgás harmadik vonaláig szárnyalt a dunaszerdahelyi csapat. Az akkoriban Jednota név alatt futó
klubot addig ismeretlen magasságokba azok a saját nevelésű játékosok repítették, akik
közül sokan Nagy Sándor keze
alatt formálódtak a helyi
ifiben.
A valaha remek szerdahelyi

futballisták, akik immár a
mennyei futballpályán kergetik
kedvenc játékszerüket, most újabb erősítést kaptak. Mi pedig
ismét szegényebbek lettünk egy
legendával. Ám soha nem feledjük mindazt, amit a városért, a sportért, a dunaszerdahelyi futballért tett. A városi
önkormányzat, a városi sportbizottság, a DAC futballklub és
a sírját körülálló, egykori játékostársai és neveltjei nevében
is mondhatjuk, hogy emlékét
örökre megőrizzük.
-kgy-

A DAC 1954-es csapata

Álló sor balról: Misik László (Enom), Magyarics István (Pacek), Kósa Tibor
(Musti), Szabó László (Tésztás), Bubeník István (Bubus),Tóth Vince
Középső sor: Hodossy Árpád (Petic), Rajtik Milan, Nagy Sándor (Stiri),
Alsó sor: Csiba István (Filces), Pogány Árpád (Cogi), Csejtey Miklós

Olimpiai bajnok városunkból Olympijský víťaz z D. Stredy
Egy Dunaszerdahelyen született fiatalember is
kivette a részét a pekingi nyári olimpia egyik
magyar aranyérméből. Gergely Istvánról, a férfi
vízilabda válogatott kapusáról van szó, aki 1976.
augusztus 20-án városunkban látta meg a
napvilágot. Már négy éve is olimpiai bajnok lett, de
akkor még csak epizódszerep jutott neki. Most
viszont főszereplővé lépett elő, hiszen több
mérkőzésen is lehetőséget kapott. Az elődöntőben
6:3-as montenegrói vezetésnél cserélte be őt
Kemény Dénes szövetségi kapitány, és nagyszerűen
védett, oroszlánrészt vállalva ezzel a 11:9-es
győzelemben. Az USA elleni kezdő volt, ekkor
viszont nem ment olyan jól a védés, és Szécsi Zoltán állt be a
helyére. A 14:10-es siker után következett a legmeghatóbb
pillanat, amikor Gergely István és 12 társa a dobogó tetején állva
hallgatta a Himnuszt. A klasszisok sorát felvonultató magyar
vízilabda-válogatott sorozatban harmadszor lett olimpiai bajnok.
(pll)

Aj rodák Dunajskej Stredy sa podielal na úspechu
maďarského vodnopólového tímu na tohtoročnej
pekinskej olympiáde. István Gergely, brankár
maďarského tímu sa totiž narodil 20. augusta 1976
v našom meste. Olimpijským víťazom sa stal
prvýkrát už pred štyrmi rokmi v Aténach, vtedy
však zohral iba vedľajsiu úlohu ako náhradný
brankár. V Pekingu ale dostal príležitosť na
viacerých zápasoch, a v kľúčovom semifinále proti
Čiernej Hore kapitán Dénes Kemény ho poslal do
vody pri nepriaznivom stave 3:6. Gergely chytal
vynikajúco, a mal leví podiel na víťazstve
maďarského tímu (11:9). Proti Spojeným štátom vo
finále olympijského turnaja chytal už od začiatku zápasu, ale nebol
vo forme, a vystriedal ho prvý brankár tímu, tiež veľmi skúsený
Zoltán Szécsi. Po výhre 14:10 Gergely spolu s celým tímom
vypočul na najvyššom stupni maďarskú hymnu. Maďarské
vodnopólové mužstvo dosiahol historický úspech, keďže vyhral v
sérii tretí olympijský titul. (pll)
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Német edző a DAC kispadján a horvát Djuricsics helyett

Lorant: Az összeállításról én döntök!
Horvát után német származású edző irányítja augusztus 28-tól a DAC Corgoň
ligás futballcsapatát. Werner
Lorant aznap egyezett meg a
DAC vezérkarával és erre a
bajnoki idényre szerződött el
Dunaszerdahelyre.
A horvát Milan Djuricsicsot
váltja fel a DAC kispadján, aki
a dunaszerdahelyi futballklub
iráni tulajdonosával a csapatösszeállítás miatti állítólagos
vitája után az 5. forduló előtt
távozott a csapattól. Werner
Lorant korábban olyan neves
kluboknál edzősködött, mint a
1860 München, a Borussia
Dortmund, a Hannover, a Saarbrücken vagy a török Fenerbahce csapata.
Werner Lorant bemutatkozó
sajtóértekezletén elmondta:
azért is vállalta el a felkínált
edzői posztot, mert megnézte a
DAC meccsét a kassaiak ellen
és nagy hatással volt rá a hazai
meccsen a stadionban és a
nézőtéren uralkodó remek légkör. Ezen a mérkőzésen a DAC
egyébként 2:1-re nyert, de a
játékot sok bírálat érte.

Antal Barnabás, Khashayar Mohseni és Werner Lorant
Loránt újságírói kérdésre
válaszolva elmondta, lehet
ugyan vitatkozni arról, hogy
milyen összeállításban szerepeljen a csapat, de jogot formál
arra, hogy a végső szót ő
mondja ki, hiszen győzelem és
vereség esetén is övé a felelősség.

Werner Lorant lapunk érdeklődésére cáfolta azokat a Dunaszerdahelyen terjedő híreket,
hogy a néhai Aranycsapat legendás középhátvédjének, Lóránt Gyulának a rokona lenne.
„A nevem magyaros hangzású,
de a szüleim németek”, mondta
Werner Lorant. /p/

Legutóbbi három bajnoki
mérkőzésén 5 pontot szerzett a
DAC, és ezzel a tabella 5.
helyét foglalja el.
Rózsahegyen 1:0-ra vezettek
a dunaszerdahelyiek, a vendéglátók fordítottak, de Leonard
Kweuke a 90. percben pontot
mentett. A kameruni gólzsák a
következő fordulóban, a besztercebányaiak elleni hazai
meccsen is eredményes volt,
míg a horvát Dragičevič megszerezte első bajnoki gólját. A
lelkes DAC-tábor kitartó buzdításával szinte belehajszolta
kedvenceit a győzelembe.
A szurkolással Máriatölgyesen sem volt gond, a 200 fős
drukkerhad hazai környezetet
teremtett. A DAC már 2:0-ra is
vezetett, ám nem sokkal a találkozó vége előtt jött egy rövidzárlat, és a Dubnica három
perc leforgása alatt egyenlített.
Legutóbbi eredmények
5. forduló: RužomberokDAC 2:2 (2:1)
6. forduló: DAC-B. Bystrica
2:1 (1:1)
7. forduló: Dubnica-DAC
2:2 (0:1)

CORGOŇ LIGA
A DAC HÁTRALEVŐ BAJNOKI
MÉRKŐZÉSEI (2008/2009 -ŐSZ)
/ ZÁPASY FK DAC DUNAJSKÁ
STREDA (JESEŇ 2008/2009)

8. forduló/kolo (szeptember 13.): Prešov–DAC
9. forduló/kolo (szeptember 19.): DAC–Z. Moravce
10. forduló /kolo (szeptember 27.): Artmedia–DAC
11. forduló/kolo (október
3.): DAC–Žilina
12. forduló/kolo (október
17.): DAC–Nitra
13. forduló/kolo (október
25.): Trnava–DAC
14. forduló/kolo (október
31.): DAC–Slovan
15. forduló/kolo (november 8.): Košice–DAC
16. forduló/kolo (november 14.): DAC–Ružomberok
17. forduló/kolo (november 22.): B. Bystrica–DAC
18. forduló /kolo (november 28.): DAC–Dubnica

Nemec Lorant je trénerom D. Stredy do konca sezóny
Novým trénerom futbalového klubu FK
DAC 1904 Dunajská Streda je od 28. augusta
59-ročný nemecký odborník Werner Lorant.
Iránsky prezident a spolumajiteľ klubu Khashayar Mohseni oficiálne potvrdil uzavretie
kontraktu s novým koučom do konca sezóny
2008/2009.
Chorvát Milan Djuričič totiž tesne pred majstrovským zápasom v Ružomberku abdikoval,
nakoľko tvrdil, že sa mu prezident Mohseni
snažil diktovať zostavu.
"Nechajme už túto nafúknutú novinársku
bublinu. Pána Djuričiča sme sa ako spolumajitelia - a ja navyše aj ako prezident klubu - len
opýtali, prečo sú na lavičke dvaja olympijskí
reprezentanti Kamerunu. Nikto mu nič nediktoval - a pán Djuričič reagoval tým, že odstúpil
z funkcie. Teraz však je tu nový tréner Werner
Lorant, ktorého poznajú takmer na celom svete,
jeho obrovské skúsenosti a úspechy určite pomôžu aj DAC-u," pokračoval šéf dunajskostredských futbalistov Mohseni.
Lorant na poste hlavného trénera žltomodrých začal svoje účinkovanie na lavičke už v
poslednú augustovú sobotu v Dubnici. "Prvé

dojmy mám veľmi
dobré. Videl som posledný ligový duel, páčila sa mi aj atmosféra, divácka kulisa.
Mužstvo DAC vyhralo 2:1, je určite perspektívne, ale musí na
sebe tvrdo pracovať,
aby bolo stále lepšie
a lepšie," povedal
Lorant na margo prvých dojmov, ktoré
za týždeň v Dunajskej Strede získal.
"Presadzujem ofenzívnu hru, ale so zabezpečenou obranou. Samozrejme, že sú dôležité aj
výsledky, ale určite ak diváci uvidia, že mužstvo
vydalo zo seba maximum, tak aj po prípadných
prehrách mu zatlieskajú. Vyžadujem od hráčov
v prvom rade disciplínu, ale chcem, aby mali
takisto aj radosť z hry," vysvetlil erudovaný
nemecký kouč svoj pohľad na športové výkony
multinárodného tímu, ktorý súčasnosti hrá v
dresoch FK DAC.

dh_szept_10:dh.qxd

2008.09.05.

13:34

Page 18

18 Olvasói verseny / Èitate¾ská súaž

Nem babra megy a játék!

Augusztus 20-i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Dunaszerdahelyen milyen
intézményekben végzett az Entity Kft. lakberendezési és tervezési
munkálatokat? Soroljon fel legalább hármat. A helyesen
válaszolók közül három kisorsolt olvasónk a cég díját nyeri. Az első
díj egy 3 000 korona értékű szőnyeg, a második és harmadik díj pedig ingyenes lakberendezési tanácsadás. A nyertesek a részletek
megbeszélése céljából jelentkezzenek a 0903/458-378-as, vagy a
031/552-69-07 telefonszámon.
Nyerteseink: Szarka Erzsébet, Újfalu 2225/35, Bazsó Attila, Barátság tér 2170/23, Hribova Anna, Malom u. 309/13. Szíveskedjenek bemutatni a személyazonossági igazolványukat.
Új kérdésünk így hangzik: Milyen kedvező hatásai vannak a méregtelenítésnek, amelyet a Bartók Béla sétányon a szépségápolással és egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadásra szakosodott központ útmutatásai alapján végezhetnek el az érdeklődők? Három helyes választ beküldő olvasónk egyszeri ingyenes
arcápolást és tanácsadást nyer.
Válaszaikat legkésőbb szeptember 15-ig küldjék be szerkesztőségünk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján, de lehet emailben is a press@dunstreda.sk címre.

Reklám / reklama

2008.9.10.

Poradenské centrum krásy a zdravia –kde
nie je potrebné vytláčanie vyrážok

Komplexná starostlivosť o pleť a zdravú výživu

Chceli by ste využiť pomoc a dobré rady odborníka, ktorý by Vám
poradil, ako sa môžete denne v domácich podmienkach vhodne
starať o svoju pleť? Navyše takým spôsobom, že môžete zabudnúť na
bolestivé vytláčanie vyrážok, a predsa vaša pleť bude čistá a hebká.
Vážené dámy a vážení páni! Ak Vaša odpoveď je kladná, nič Vám
neostáva, než vyhľadať Poradenské centrum zdravia, výživy a krásy
na Korze Bélu Bartóka, ktoré od roku 2005 pomohlo dobrými radami
a prípravkami mnohým svojim klientom. Záujemcovia si tu môžu
osvojiť fortiele šetrnej starostlivosti o pleť. „Tvár nenaparujeme,
póry, vyrážky nevytláčame, pracujeme sterilne a ošetrením tváre
nespôsobujeme jazvičky na pokožke. Nepoužívame mechanický
spôsob čistenia tváre, pozitívne výsledky ošetrenia predsa sú očividné
už po dvadsiatich minútach“- vysvetľuje Sylvia Nagyová, vedúca
poradenského centra.
Nie sú to žiadne kúzla a čary, iba výsledok pozitívnych účinkov
prípravkov firmy Herbalife. Unikátne výrobky tejto firmy, ktorá už
27 rokov úspešne pôsobí v 66-ich krajinách sveta, sú založené na
čisto bylinnom prírodnom základe. Neobsahujú žiadne parfémy,
farbivá a iné prídavné látky. „Procedúra, ktorá trvá necelých 30
minút, pokožku zbavuje jedovatých látok, prebúdza bunky a umožňuje
prenikanie účinných látok hlboko do kože. Po ukončení ošetrenia
prichádza na rad poradenstvo: podľa typu pleti poradíme každému,
Nejde o babku!
ako sa má o ňu starať“ – hovorí pani Sylvia. Pravidelná aplikácia
Výhercovia čitateľskej súťaže z 20. augusta pleťovej vody na čistenie a tonizáciu, denného krému a pleťovej
masky na hĺbkové čistenie nahradí ošetrenie v kozmetickom salóne.
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili
Tieto prípravky sa dajú kúpiť priamo v poradenskom centre.
nasledovné otázky: V ktorých dunajskostredských spoločnostiach
a inštitúciách realizovala spoločnosť Entity s.r.o. architektonické
Stav pleti závisí od mnohých faktorov. Poradenstvo zahrňuje aj
práce? Vymenujte aspoň tri.
túto oblasť, vrátane detoxikácie organizmu. Výskumy potvrdzujú, že
v našich orgánoch sa ukladajú toxické látky spôsobujúce neskôr
Z čitateľov, ktorí poslali správne odpovede, sme vyžrebovali
rôzne choroby. Trvá tri mesiace, kým sa tieto škodlivé látky vďaka
troch, z nich jedna vyhráva koberec v hodnote 3 tisíc korún, druhá
detoxikačnej kúre vyplavia z nášho tela. Produkt napomáhajúci tento
a tretia cena je bezplatné architektonické poradenstvo.
očistný proces taktiež dostanete v poradenskom centre. „Pre každého
Vyhrávajú: Erzsébet Szarka, Nová Ves 2225/35, Attila Bazsó,
klienta zostavujeme individuálny program, podľa toho, aké zdravotné
nám. Priateľstva 2170/23, Anna Hribova, Mlynská 309/13. Výherproblémy má. Ponúkame aj čaje, ktoré majú vynikajúce detoxikačné
covia nech kontaktujú nasledovné telef. čísla firmy Entity:
účinky“ – hovorí pani Sylvia.
0903/458-378, alebo 031/552-69-07, aby dohodli termín stretnutia.
Po vnútornej očiste sa dostavia pozitívne zmeny: zlepší sa celkový
Treba sa legitimizovať s OP.
fyzický i psychický stav človeka, má hlbší spánok, krajšiu pleť.
Nová otázka znie: Aké blahodarné účinky má detoxikačná kúra,
Tí, ktorí by chceli vyktorú ponúka poradenské centrum krásy a zdravia na Korze B.
skúšať blahodarné účinBartóka?
ky centrom ponúkaných
Odpovede zašlite najneskôr do 15. septembra na adresu redakcie,
produktov a procedúr,
alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu, prípadne pošlite enech zavolajú na číslo
mailom: press@dunstreda.sk.
0918-404-526. Adresa:
Korzo Bélu Bartóka
Szépségápolás – amikor nincs szükség
789/3.
a pattanások kinyomkodására
renddel és az életmóddal.
Az érdeklődőket ezzel
Bőrápolási tanácsadás –kezeléssel egybekötve
kapcsolatos tanácsokkal
Elfogadnák Önök egy hozzáértő szakem- köszönhető. Ezek a
is ellátják, beleértve a
ber segítségét ahhoz, hogy otthoni körülmé- Herbalife cég termékei, amelyek immár 27 szervezet méregtelenítését is. Minimálisan
nyek között hogyan ápolják megfelelően az éve a világ hatvanhat országában ismertek. három hónapos folyamat, amíg a szervezetből
arcbőrüket? Méghozzá olymódon, hogy kiik- Ezek nem tartalmaznak parfümanyagot, kiürülnek a lerakódott mérgező anyagok.
tathatják a kozmetikai szalonokban kelle- színezéket és egyéb mesterséges adalékokat. Olyan tápanyagokat ajánlanak, amelyek eltánem
egész
félórás
kezeléssel volítják a lerakódott szennyeződést. Ezek a
metlen, sőt olykor fájdalmas arctisztítási „A
méregtelenítjük az arcbőrt, és így a sejtekbe készítmények is beszerezhetők a tanácsadó
procedúrát.
Kedves Hölgyek és Urak! Ha a válaszuk i- hatékonyabban bejut a tápanyag. Majd a központban.
gen, akkor nincs más teendőjük, minthogy kezelés végén minden kliensünknek személyre
„Mindenkinek egyénileg állítjuk össze a
felkeressék a Bartók Béla sétányon a szépség- szabott otthoni arcápolási tanácsokkal programot, panaszai szerint.” – magyarázza
ápolással és egészséges életmóddal kapcso- szolgálunk”-magyarázza az eljárás lényegét a Nagy Szilvia.
latos tanácsadásra szakosodott, harmadik éve szakember. Az arclemosó, a tonizáló arcvíz, a
A méregtelenítési kúra után szembetűnőek
működő központot. „Nem gőzöljük az arc- nappali krém és a mélytisztító maszk a kedvező változások: javul az ember közérrendszeres
otthoni
használata
helyettesíti
a
bőrt, nem nyomkodjuk ki a mitesszereket, patzete, jobb a kondíciója, mélyebb, egészsétanásokat, sterilen dolgozunk, nem okozunk kozmetikai szalonbeli arcápolást és kezelést.
gesebb lesz az alvása, s mindez a bőrnek is jót
A klienseikről adatlapot vezetnek, és hó- tesz. Aki kedvet kapott, hogy a felsoroltakat
sérülést, heget a bőrön. Tehát nincs mechanikus kezelés, mégis húsz perc után már lát- napról-hónapra rendszeresen figyelik a bőr kipróbálja, az alábbi telefonszámon egyezható a pozitív eredmény” – mondja a tanácsa- javulását. A bőr otthoni kezelésére szolgáló tethet időpontot: 0918 – 404-526. A tanácsadó központ vezetője, Nagy Szilvia. Ez nem termékek a tanácsadó központban beszerez- dóközpont címe: Bartók Béla sétány, 789/3.
varázslat, nem fikció, hanem az arcra felvitt hetők.
/az egykori parasztháznak nevezett bordó
növényi eredetű sajátos készítményeknek
A bőr állapota szorosan összefügg az ét- épület harmadik emeletén/.

dh_szept_10:dh.qxd

2008.09.05.

2008.9.10.

15:01

Page 19

Programok / Krónika 19

Programy / Kronika

Krónika

XXVIII. CSALLÓKÖZI VÁSÁR - ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK

NOVORODENCI/SZÜLETÉSEK
Varga Petra
Pálos Flórián
Csicsayová Sophie Sylvia
Lukovics Zalán
Kosár Kristóf
Potásch Zsófia
Oriskó Tamás
Sebők Dávid
Gál Adam
Nagy Dániel
Winkler Frigyes Máté
Gaál Krisztián
Almásiová Dóra
Fitos Réka
Novorodencom prajeme dobré zdravie! Az újszülötteknek
jó egészséget kívánunk!

2008. SZEPTEMBER 18-21. / 18.-21. SEPTEMBRA 2008
A Városi Szabadidőparkban /v mestskom parku oddychu
2008. szeptember 18. (csütörtök) / 18. september 2008 (štvrtok):
10.45: Kultúrműsor / Kultúrny program
11.00: A Csallóközi Vásár ünnepélyes megnyitója / Slávnostné
otvorenie Žitnoostrovského jarmoku
16.00 – 19.00: A Csemadok Alistáli Alapszervezetének
összeállítása, Nótacsokor – A Magyar nóta és Cigányzene Kedvelők
Klubjának énekesei, Kísér Mezei Ernő és if. Mezei Ernő / Program
oblastného zväz Csemadok - Dolný Štál, „Nótacsokor“ – speváci
klubu milovníkov maďarských ľudových piesní a cigánskej
hudby,
Vystúpia: Ernő Mezei a Ernő Mezei mladší
20.00: Poór Péter koncert / koncert Poór Péter
21.00 – 22.30: Utcabál / Pouličná zábava
2008. szeptember 19. (péntek) / 19. september 2008 (piatok ):
16. 00 -19. 00: Mentálisan sérültek I. fesztiválja , Főnix mazsorett
csoport, Ekecsi Népdalkör, Szipőcs József ifjú labdazsonglőr
bemutatója, Tiszta Forrás Népdalkör Dunaszerdahelyről, Csallóközi
Néptáncegyüttes, Hajdú Hajnalka hastáncos műsora / I. festival
mentálne postihnutých, Skupina mažoretiek Főnix z Okoča ,
vystúpenie ľudového súboru z Okoča, vystúpenie Jozefa Szipőcsa,
mladého žongléra s futbalovou loptou, vystúpenie ľudového súboru
„Tiszta Forrás” – Čistý prameň z Dunajskej Stredy , vystúpenie
Žitnoostrovského ľudovo-tanečného súboru, Vystúpenie brušnej
tanečnice Hajnalky Hajdú
20. 00: Ki mit tud döntősök fellépése / Vystúpenie finalistov súťaže
„Kto čo vie”
21. 00: – 22.30: Utcabál/ pouličná zábava
2008. szeptember 20. (szombat) / 20. september 2008 (sobota):
16.00 – 19.00: Lelkes Simona zenés műsora , Nótaműsor a Bihari
János zenekarral, prímás Banyák István, énekesek Ürögi Banyák
Éva, Kollár Katalin és Derzsi György,, Molnár Ágnes musical
műsora / Hudobno-zábavný program herečky Simony Lelkesovej,
Kútik ľudových piesní v podaní skupiny Jánosa Bihariho, prímáš –
Štefan Banyák, speváci Ürögi Banyáková Eva, Katalin Kollárová a
Juraj Derzsi, Muzikálový program Ágneši Molnárovej
20.00: Rúzsa Magdi koncert / koncert Magdy Rúzsa
21.00 – 1.30: Utcabál / pouličná zábava
Minden nap kézműves foglalkozások valamint 21.30 - tól
utcabál / Každý deň prezentácia remeselníckych povolaní a od
21.30 hod. aj pouličná zábava.

ZOMRELI / ELHALÁLOZÁSOK
Pőtheová Rozália /1933/
Chodás Dušan /1968/
Pantleon Oto / 1932/
Kuklišová Śtefánia / 1935/
Németh Rudolf / 1958/
Buček Vincent / 1928/
Hodosiová Anna / 1913/
Christofinis Magda / 1954/
Véghová Margita / 1929/
Nech odpoèívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!

ZOSOBÁŠILI SA /
HÁ ZAS SÁG KÖ TÉ SEK
Slezák Štefan –
Nagyová Katarína
Major Imrich –
Szigliová Zuzana
Kósa Imrich –
Mgr. Bölcs Szilvia
Szabó Štefan –
Nagyová Melinda
Brožek Ivan –
Rajtíková Martina
Kántor Jozef –
Olléová Vladimíra
Horváth Ladislav –
Nagyová Ildikó
Mgr. Horváth Blažej –
Mgr. Chocholová Denisa
Halasi Zoltán –
Mgr. Beata Banáková
Pócs Ján –
Judita Eleková
Ladislav Bertók –
Bc. Janka Bžiská
Oláh Árpád – Renáta Čejteiová
Fegyveres Gabriel –
Popluhárová Bernarda
Ing. Dobóczky Gejza –
Mgr. Hideghétyová Mária
Ve¾a šastia a lásky v spoloènom živote! Sok szerencsét és
boldogságot a közös úton!

A VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MŰSORA
S Z E PTE M B E R
9.13.–17.00 ó.: „Nem élhetek muzsikaszó nélkül“
Nánássy Lajos nótaénekes 30 éves pályafutásának jubileumi műsora
9.27.– 9.30 ó.: TÖRŐDJÖN TÖBBET EGÉSZSÉGÉVEL!
Egészségfesztivál a VMK és a KAMARÁTI PT közös szervezésében
VIII. CSALLÓKÖZ GYÜMÖLCSE - PLODY žITNéHO OSTROVA

A nevezett kiállítás értékelő-díjkiosztó ünnepségére 2008. szeptember 18án (csütörtökön) 17.00 órakor kerül sor, az AGROFEST 2008 Csallóközi
mezőgazdasági kiállítás keretében a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Középiskola (DSZ) színháztermében.
Slávnostné vyhodnotenie uvedenej výstavy sa uskutoční v rámci
žitnoostrovskej poľnohospodárskej výstavy AGROFEST 2008, dňa 18.
septembra o 17.00 hodine, v divadelnej sále poľnohospodárskej školy v
DS.

DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK  Dvojtýždenník mestského úradu
 Šéfredaktorka: Erzsébet P. Vonyik  Foto: Kanovits Gábor  Adresa
redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 50.  Tel: 590 3946  e-mail:
press@dunstreda.sk  Internet: www.dunstreda.sk  Grafická príprava: PG
 Tlaèiareò: Valeur s.r.o, Dunajská Streda Expedícia: MSÚ  Povolené
pod èíslom: 1/1994  www.dunstreda.sk  Nepredajné

A DSZTV mûsora: 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, výnimkou technickej prestávky.

KIÁLLÍTÁS
Az ART-MA Galéria tisztelettel meghívja Önt Godány
Sándor kiállítására, amely
megtekinthető szeptember 20ig. Nyitva tartás: hétfőtől
péntekig 12.00-17.00 között,
szombaton 9.00-12.00 között.
Galéria ART-MA Vás pozýva na výstavu Alexandra
Godánya. Výstava potrvá do 20
septembra, otváracia doba:
pondelok-piatok 12.00-17.00
hod., sobota 9.00-12.00

Csallóközi Múzeum
A múzeumban továbbra is
megtekinthető Torockó titkai
(Forgó Géza fotói) és Galamb
József, a Ford T modell tervezőjének életútját bemutató kiállítások egészen 2008. október 8-ig.
Szkukálek Lajos képzőművész tárlata 2008. szeptember
11-én (csütörtökön) 17.00
órakor nyílik meg ünnepélyesen a kiállítási teremben.
50 éves megbízható, becsületes
hölgy vagyok. Vállalom 1
gyermek felügyeletét. jobb módú családnál, megfelelő havi fizetésért. Több éves gyakorlatom van. Tel: 0907/ 021-092.
Kaszálást. fakivágást,
területek kitisztítását vállaljuk.
Tel: 0903/ 369-234. Emailcim: frigula@panelnet.sk
Beton, panel és tégla vágását,
vésését és bontását vállaljuk.
Tel: 0908/ 459-155.
Email: frigula@panelnet.sk
Eladó megkímélt, rozsdaálló
(nerez) gáztűzhely, valamint
páraelszívó (digestor) és hűtő. Ár
megegyezés szerint. Tel:
09081666605

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK  A városi hivatal lapja  Megjelenik
kéthetente  Fõszerkesztõ: P. Vonyik Erzsébet  Fotók: Kanovits Gábor
 A szerkesztõség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Fõ utca 50.  Tel: 590 3946
 e-mail: press@dunstreda.sk  Internet: www.dunstreda.sk  Nyomdai elõkészítés: PG  Nyomda: Valeur Kft., Dunaszerdahely  Lapterjesztés: Városi
Hivatal  Engedélyszám: 1/1994  www.dunstreda.sk  Ingyenpéldány
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Képriport / Elõzetes

Emlékezetes koncertet adott a Barangoló
"Adjon az Isten szerencsét" címen adott
emlékezetes koncertet a győri Barangoló
együttes két tagja, Nagy Anikó (ének, gitár,
vers) és Kulcsár Béla (harmonika, ének) a
Vermes villában. A Dunaszerdahelyi Nyár
kulturális rendezvénysorozata keretében megvalósult zenei eseményen Nagy Frigyes alpolgármester köszöntötte a művész-házaspárt és
az egybegyűlteket.
A műsor első részében magyar költők megzenésített verseit tolmácsolták nagy művészi
átéléssel, gitár és harmonika kíséret mellett,
időnként a közönséget is bevonva az éneklésbe. Ezt követően Kulcsár Béla virtuóz harmonikajátékával ragadtatta szűnni nem akaró
vastapsra a hallgatóságot. Repertoárja a
klasszikus daraboktól kezdve a dallamos
sanzonokon át a népszerű műdalig terjedt.

A Barangoló együttes 2000-ben alakult és a
Kárpát-medencében élő magyarság szellemiségének megőrzését tűzte ki célul. Fennállása óta emlékezetes irodalmi esteket tartottak Nagy László, Kormos István, József
Attila és más magyar költők műveiből. Műsorokat adtak a magyar történelem nagy évfordulóinak tiszteletére, a Rákóczi-szabadságharc emlékére és más ünnepek alkalmából.
Nemkülönben muzsikáltak és verseltek a borról és a szerelemről.
A Barangoló együttes másik két tagja,
Heller Csilla (vers, ének) és Mészáros Márton (vers, ütőhangszer) ezúttal hiányzott a formációból, reméljük, a jövőben lesz még alkalom, hogy láthassuk és hallhasuk őket is
Dunaszerdahelyen.
-kgy-

A Dunaszerdahelyi Hírnök
következõ számából
Z nadchádzajúceho èísla

K
öltségvetés-félidőben /
Rozpočet v polčase

Nyárbúcsúztató képekben - rozlúčka s letom v obrázkoch

T

anévkezdés - adatok
tükrében / Aktuálne počty
žiakov

Pékség, grill és díjmentes házhozszállítás - pekáreň, gril a bezplatný rozvoz tovaru

Új Tesco -áruház nyílt Dunaszerdahelyen
V Dunajskej Strede otvorili nové Tesco

Hosszú sort alkottak szeptember 21-én reggel nyolc órakor az újonnan megnyílt
dunaszerdahelyi Tesco hypermarket első látogatói.
Prví návštevníci tvorili dlhý rad pred novootvoreným hypermarketom Tesco v
Dunajskej Strede, vo štvrtok 21. augusta 2008 o 8. hodine .

A
z esketőterem új
köntösben/ Sobášna sieň v
novom šate

D

AC - aktuális / DAC aktuality

