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Pályázati felhívás

Výberové konanie

Dunaszerdahely város polgár−
mestere pályázatot hirdet a
Dunaszerdahelyi Városi Hiva−
tal Építészeti és Közlekedés−
ügyi Szakosztálya osztályveze−
tői tisztségének betöltésére az
alábbi feltételek mellett:
– A belépés feltételezett idő−
pontja: 2007. július 8.
– Fizetési feltételek: az ér−
vényben lévő 553/2003 Tt. szá−
mú törvény értelmében
– Meghatározatlan időre szóló
munkaviszony három hónapos
próbaidővel.
Szakképesítési feltételek: II.
fokozatú egyetemi végzettség −
építészeti szakirány, legalább öt−
éves szakmai gyakorlat.
Egyéb kritériumok és felté−
telek: jogképesség, a magyar ny−
elv ismerete, a szóban forgó
szakterületre vonatkozó jogsza−
bályok ismerete, jó menedzseri
képességek és személyiségi fel−
tételek, feddhetetlenség.
A szükséges okiratok jegyzéke:
írásos kérvény (beleértve a pályá−
zó arra vonatkozó beleegyezését,
hogy a pályázati eljárás során fel−
dolgozzák a személyi adatait), az
egyetemi diploma másolata, a to−
vábbi szakmai képesítést tanusító
egyéb okiratok fénymásolata, rö−
vid strukturált szakmai életrajz,
rövid áttekintés az eddigi szakmai
pályafutásról, a munkatevékeny−
ségek rövid leírását is beleértve,
három hónapnál nem régebbi
feddhetetlenségi bizonyítvány.
Az írásbeli kérvény és a továb−
bi szükséges eredeti okiratok va−
gy a hitelesített másolatok leadá−
sának legkésőbbi időpontja
2007. május 18. (a döntő a postai
bélyegzőn szereplő dátum). A
pályázatokat az alábbi címre
postázzák az érdeklődők:
Mesto Dunajská Streda
Mestský úrad, Hlavná 50.
929 01 Dunajská Streda
A borítékon ne mulasszák el
feltüntetni:: "Výberové konanie
MsÚ"
További
tájékoztatás
a
031/59039 44−es telefonszámon.
Kelt Dunaszerdahelyen, 2007.
4. 25−én
Pázmány Péter polgármester

Primátor Mesta Dunajská Streda
vyhlasuje výberové konanie na
funkciu vedúceho oddelenia vý−
stavby a dopravy mesta
Dunajská Streda Mestského ú−
radu v Dunajskej Strede za na−
sledovných podmienok :
Predpokladaný nástup : 8. júla
2007
Plat: podľa zákona č. 553/2003
Z.z. v platnom znení
Pracovný pomer na dobu ne−
určitú s 3−mesačnou skúšobnou
dobu
Kvalifikačné predpoklady :
vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa − odbor stavebníctvo, mi−
nimálne 5 rokov odbornej práce.
Ďalšie kritériá a požiadavky:
úplná spôsobilosť na právne úko−
ny, znalosť maďarského jazyka,
legislatívne znalosti v príslušnej
oblasti, dobré manažérske a o−
sobnostné predpoklady, občian−
ska bezúhonnosť.
Zoznam požadovaných dokla−
dov: písomná žiadosť /obsahu−
júca aj súhlas uchádzača so spra−
covaním osobných údajov počas
výberového konania/ kópia vy−
sokoškolského diplomu, kópia
dokladov o prípadnom ďalšom
vzdelávaní, stručný profesijný
štruktúrovaný životopis, prehľad
o doterajšej praxi so stručným
popisom pracovných činností,
odpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace .
Dátum podania písomnej žia−
dosti spolu s požadovanými ori−
ginálnymi alebo úradne overený−
mi dokladmi : najneskôr dňa 18.
mája 2007. /rozhodujúce je dá−
tum podania na poštovej pečiat−
ke/ na adresu: Mesto Dunajská
Streda, Mestský úrad Hlavná
50/16, 929 01 Dunajská Streda.
Obálku je potrebné označiť
"Výberové konanie MsÚ". Ďal−
šie informácie: na tel.č. 031/590
39 44 .
V Dunajskej Strede, 25.4.
2007.
Ing. Péter P á z m á n y,
primátor mesta

Az idei enyhe tél miatt jóval kevesebb kátyú keletkezett, mint ál−
talában. A kisebb kátyúk többségét a városban már rögtön a tél
végén befoltozták. Az Ádor, a Štúr és a Tábor utcák a vízveze−
tékcsövek cseréje után kapnak új aszfaltburkolatot.

TISZTELT OLVASÓINK,
pontosan egy éve annak, hogy lapunk első alkalommal kopogtatott be
Önökhöz színes köntösben. A visszajelzések azt igazolják, hogy a von−
zóbb külső elnyerte tetszésüket. Azonban nemcsak küllemét, hanem
tartalmát tekintve is szeretnénk még színesebb, változatosabb lapot
eljuttatni kéthetente, tehát minden második szerdán az Önök postalá−
dájába. Nem kis utat tettünk meg azóta, hogy a kilencvenes évek vé−
gén még csak negyedévente megjelenő kiadvány immár kéthetente 16
oldalon megjelenő lappá alakult át és egy évben huszonkét ízben ko−
pogtat be Önökhöz. Kis létszámú szerkesztőségünk lehetőségei
ugyanakkor végesek, ezért fogadjuk szívesen olvasóink beszámolóit,
leveleit, lapunkban közölt témákkal kapcsolatos észrevételeit, illetve
egyes rendezvényekre figyelmeztető felhívásait. A Dunaszerdahelyi
Hírnök hasábjain azonban kizárólag a teljes névvel aláírt és címmel
ellátott levelekkel foglalkozunk, így tartjuk korrektnek, a névtelen le−
veleket nem áll módunkban figyelembe venni.
A Szerkesztőség

VÁŽENÍ ČITATELIA,
Je tomu práve rok, čo sa k Vám dostáva farebný Dunajskostredský
hlásnik. Ohlasy z Vašej strany boli veľmi pozitívne. Nesnažíme sa ale
len vizuálne meniť, zlepšovať DH, ale aj po obsahovej stránke chce−
me doručiť každú druhú stredu do vašich poštových schránok pes−
trejšie noviny s najnovšími informáciami. Kým naše noviny ako tla−
čový orgán mestskej samosprávy vychádzali na prelome tisícročia v
čiernobielom prevedení a len štvrťročne, dnes Vás informujeme na 16
stranách v dvojtýždenných intervaloch na farebných stránkach DH.
Možnosti nášho malého redakčného tímu sú obmedzené, preto sme
radi, ak nás informujete o udalostiach vo vašom okolí, reagujete na
témy rozoberané v našich novinách. Anomymnými dopismi a reakci−
ami sa však nezaoberáme.
Redakcia

FELHÍVÁS
A városi hivatal építésügyi szakosztálya felhívja az Ádor, a
Štúr és a Tábor utcában lakók figyelmét, hogy ezekben az ut−
cákban rövidesen sor kerül az utcai vízvezetékcsövek cseré−
jére, ami együtt jár az útburkolat felbontásával. Aki a közel−
jövőben az említett utcákban új vízbekötést vagy ilyen jelle−
gű módosítást szándékozik kérvényezni, mielőbb konzultál−
ja meg a városi hivatal illetékes szakosztályával, hogy az út−
burkolat felbontásával egyidejűleg ezekre a munkálatokra is
sor kerülhessen. A későbbiekben az új útburkolat megbontá−
sát a hivatal öt évig nem engedélyezi.

VÝZVA
Oddelenie výstavby a dopravy oznamuje obyvateľom ulíc Á−
dorová, Štúrová a Táborská, že v týchto uliciach sa začne vý−
mena vodovodného potrubia. Kto v spomenutej lokalite plá−
nuje v dohľadnej budúcnosti realizovať novú vodovodnú prí−
pojku, alebo výmenu súčasnej prípojky, nech záležitosť kon−
zultuje na príslušnom oddelení mestského úradu, aby sa tieto
práce mohli realizovať súbežne. Mestský úrad po dobu 5 ro−
kov neodsúhlasí rozkopávky na novom povrchu cestnej ko−
munikácie.
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Az állandó lakhelyű és rendes adófizető polgárok várhatóan már májustól
igényelhetik a kártyát, júniustól pedig már használhatják

Többfajta kedvezményt nyújt a PRO DS kártya
A tervek szerint májustól már igényelhetik és júniustól
használhatják a különböző kedvezményekre feljogosító
PRO DS kártyákat a dunaszerdahelyi állandó lakhelyű vá−
rosbeliek, akik eleget tesznek azoknak a feltételeknek, amely
mellett a kártya kiadható. Hogy ez megtörténhessen, az
szükséges, hogy a városi képviselőtestület, amely lapzártánk
után ülésezett, hogz megvitassa és elfogadja a kártya beve−
zetésével kapcsolatos rendszabályokat.
Az alábbiakban ismertetjük
azt a javaslatot, amelyet a vá−
rosi képviselőtestület vitat
meg április 26−i ülésén. A
képviselők esetleges módosí−
tó javaslatairól lapunk követ−
kező számában tájékoztatjuk
olvasóinkat.
Mi a célja a PRO DS kár−
tya bevezetésének?
A kártya bevezetésével a
város vezetése az állandó
lakhelyre bejelentkezett la−
kosokat arra kívánja ösztö−
nözni, hogy teljesítsék a vá−
rossal szembeni adó− és ille−
tékfizetési kötelezettségei−
ket. Azokat pedig, akik nin−
csenek állandó lakhelyre be−
jelentkezve, de itt élnek, arra
motiválni, hogy Dunaszerda−
helyt válasszák állandó lak−
helyükké.

PRO DSZ −
kártya

Ki kérheti a PRO DS kár−
tya kiadását?
Olyan személy, aki már be−
töltötte 18. életévét és a tava−
lyi év végéig nincsen a város−
sal szemben adó− és illetéktar−
tozása, továbbá ha városi bér−
lakás tulajdonosa, akkor nincs
lakbértartozása, valamint nem
folyik kihágás jogcímén eljá−
rás ellene a építészeti vagy az
utakra vonatkozó törvény ér−
telmében.
Hogyan kell kérelmezni a
kártya kiadását
A kártyát írásban kell kérel−
mezni a városi hivatalban az
erre a célra készült forma−
nyomtatványon. A kérelme−
zőnek be kell mutatnia a sze−
mélyazonossági igazolványát.
A kártya az illető év január
15−től a következő év január

Megéri kiváltani a PRO DSZ kártyát!
PRO DSZ kártyával

Nélküle

Műjégpálya

Felnőttek 60 Sk
Gyerekek 30 Sk

100/140 Sk
50/70 Sk
(hétközben/hétvégén)

Termálfürdő

Felnőttek 100 Sk
180 Sk / 220 Sk
Gyermekek és
140/160sk
nyugdíjasok 70 Sk (hétközben/hétvégén)

VMK − színházi
előadások

I. osztályú 210 Sk
II. osztályú 180 Sk

Klubhelyiség
alkalmi bérlete
a VMK−ban*

100 m2
az első 4 órára:
1200 Sk

230 Sk
200 Sk

2000 Sk

* minden további megkezdett órára 5 korona/négyzetm. Ha az igénylő
belépőjegyes rendezvényt szervez, akkor a díj 100 százalékkal emelhető

Parkolás

éves: 2000 Sk
1/4 éves: 500 Sk

Az adózott parkolási éves: ingyenes
övezetben lakóknak 1/4 éves: −//−
A DAC mérkőzései

40 Sk

15−ig érvényes. Az idei évre
szóló kártyák június 1−től
lesznek kiadva. A városi hiva−
talnak ezzel az ügyintézéssel

5000 Sk
1500 Sk
200 Sk
60 Sk
60 Sk

megbízott alkalmazottja szer−
zi be a kérelmezőnek a szük−
séges igazolásokat arról, hogy
nincsenek tartozásai a város−
sal szemben.
Milyen adatok lesznek
feltüntetve a kártyán?
A város címere mellett a
kártya nyilvántartási száma, a
kérelmező neve, illetve a há−
zastárs neve, a vele egy ház−
tartásban élő kiskorú gyerme−
kek neve, a kérelmező címe és
a kártya érvényességi ideje. A
kártya nem ruházható át és
csak a személyazonossági iga−
zolvánnyal együtt érvényes, és
egy szervezetben egy napon
csak egyszer érvényesíthető.
Mennyibe kerül a kártya
kiváltása?
A kártya kiadása ingyenes,
kivéve azt az esetet, ha a há−
zaspár mindkét tagja kérelme−
zi. Ez esetben a második kár−
tya kiadásáért 150 koronát
kell fizetni.
(Lapunk következő számában
részletesen ismertetjük a PRO
DS kártyára vonatkozó elvek
végleges változatát.)
−pve−
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4 Karta Pro DS

Obyvatelia mesta s trvalým pobytom, ktorí nemajú pozdĺžnosti voči mestu, už od
mája môžu požiadať o kartu, a od júna využívať jej výhody

Karta PRO DS prináša mnohé zľavy
Pravdepodobne už od mája môžu žiadať, od júna využívať vý−
hody PRO DS karty tí obyvatelia Dunajskej Stredy, ktorí ma−
jú trvalý pobyt v meste a nemajú pozdĺžnosti voči mestu. 26.
apríla zasadá mestské zastupiteľstvo, ktoré má na programe
hlasovanie o podmienkach získania tejto karty.
V ďalšom vyberáme z návrhu,
ktorý bol predložený mestské−
mu zastupiteľstvu.
Čo je cieľom PRO DS kar−
ty?
Vedenie mesta chce motivo−
vať občanov mesta s trvalým
pobytom v Dunajskej Strede
k tomu, aby si riadne plnili da−
ňové a odvodové povinnosti
voči mestu. Ostatných nepri−
hlásených chce motivovať
k tomu, aby sa rozhodli pre tr−
valý pobyt v Dunajskej
Strede.
Kto môže žiadať vydanie
DS−karty?
Osoba, ktorá už zavŕšila 18.
rok života a nemá daňové a−
poplatkové pozdĺžnosti voči
mestu. Ďalej ak býva v obec−
nom nájomnom byte, a nemá
nedoplatky na nájomnom, nie
je voči nej vedené priestupko−
vé konanie podľa stavebného
alebo cestného zákona.
Ako možno požiadať o PRO

DS kartu? Karta sa vydáva na
základe písomnej žiadosti, for−
mulár žiadosti sa vydáva
v mestskom úrade. Žiadateľ
musí preukázať svoju totožnosť
občianskym preukazom. Karta
je platná od 15. januára daného
roka do konca kalendárneho ro−
ka. Tohtoročné karty budú plat−
né od 1 júna do konca decem−
bra. Poverený pracovník mest−
ského úradu zaobstará pre žia−
dateľa potrebné potvrdenia
o tom, že daná osoba skutočne
nemá pozdĺžnosti voči mestu.
Aké údaje budú uvedené na
karte?
Pri erbe mesta bude uvedené
evidenčné číslo karty, ďalej na
karte bude meno žiadateľa,
meno jeho manžela (manžel−
ky), mená neplnoletých detí,
adresa žiadateľa, platnosť kar−
ty. Karta je neprenosná, je
platná len s občianskym pre−
ukazom. Karta je v jednej or−
ganizácii v daný deň využiteľ−
ná len raz

Zľavy, ktoré poskytuje PRO DS karta
S PRO DS kartou

bez PRO DS

Vstupenka
na umelú
ľadovú plochu

Dospelí 60 Sk
deti 30 Sk

100/140 Sk
50/70 Sk
(cez týždeň/víkend)

Vstupenka
na termálne
kúpalisko

dospelí 100 Sk
deti a dôchod−
covia 70 Sk

180 Sk / 220 Sk
140/160sk
(cez týždeň/víkend)

Vstupenka
na predstavenia
v MsKS

predstavenia
I. triedy 210 Sk
I. triedy 180 Sk

230 Sk
200 Sk

Príležitostný
100 m2
prenájom
na prvé 4 hodiny:
klubových miestností 1200 Sk
Parkovacia karta

ročná: 2000 Sk
štvrťročná: 500 Sk

Parkovacia karta pre ročná: zadarmo
obyv. v zóne so zda− štvrťročná:
ňovaným parkovaním zadarmo
Vstupenka
na fut.zápas DAC−u

jednotne 40 Sk

Koľko stojí vydanie PRO DS
karty? Karta sa vystavuje za−
darmo, s výnimkou prípadov,
keď o ňu žiadajú obaja manže−
lia. Za vydanie druhej karty sa

PRO DS −
karta

2000 Sk
5000 Sk
1500 Sk
200 Sk
60 Sk
60 Sk

platí 150 korún. (V nasledujú−
com vydaní DH uverejníme
definitívne znenie zásad vydá−
vania kariet PRO DS schvále−
né mestským zastupiteľstvom.)
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Óvodai beíratkozások
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Ankét

Elégedett−e az elő−
zetes beíratkozási
eredményekkel?

Beíratkozási mérleg a város óvodáiban:
Végleges gyermeklétszám csak szeptemberben

Sok szülő még mindig inkább
a belvárosi óvodákat választja
Városunk kilenc óvodájába ez idáig 210 kisgyermeket írat−
tak be. Ez azonban még nem végleges adat, hiszen szep−
temberig még bárki beírathatja csemetéjét az óvodák vala−
melyikébe. A végleges gyermeklétszámot csak szeptember−
ben tudják meg pontosan az óvodák.

Az óvodai beíratkozások előzetes eredményei
(Beíratott gyermekek száma 2007. március 31−ig)
Erzsébet téri magyar és szlovák nevelési nyelvű óvoda
Jesenský utcai szlovák nevelési nyelvű óvoda
Komenský utcai magyar és szlovák nevelési nyelvű óvoda
Barátság téri magyar és szlovák nevelési nyelvű óvoda
Halpiac téri magyar és szlovák nevelési nyelvű óvoda
Október utcai magyar nevelési nyelvű óvoda
Széchenyi utcai magyar és szlovák nevelési nyelvű óvoda
Rózsaligeti magyar és szlovák nevelési nyelvű óvoda
SzNF téri magyar és szlovák nevelési nyelvű óvoda
Összesen

26
34
20
28
43
15
10
14
20

210 újonnan beíratott gyermek

Az előzetes adatok hasonlí−
tanak az elmúlt évekéhez.
Mint azt Pőcz Ildikó, a Váro−
si Hivatal tanügyi osztályának
óvodákért felelős szakdolgo−
zója lapunknak elmondta,
a tapasztalatok azt mutatják,
hogy az eddig beíratottak
mintegy 90 %− a szeptember−
től be is lép az óvodába. Elő−
fordulnak olyan esetek is,
amikor a szülő meggondolja
magát és más óvodát választ,
vagy egyáltalán nem adja
óvodába a gyermekét.
Az óvodák kihasználtsága
most Dunaszerdahelyen telje−
sen optimális a gyermeklétszá−
mot illetően. Átlagosan 20–21
gyermek van osztályonként,
amelyekben két óvónő tanít
váltott műszakokban.
„Tavaly szeptemberben 192
kisgyermek lépte át először az
óvoda kapuit. Az előzetes be−
íratási adatokat tekintve az i−
dén is hasonló lesz a végleges
létszám. Meglepő, de sok szü−
lő még mindig a városköz−
pontban található óvodákat
részesíti előnyben. Az ottani
óvodák hamarabb telnek meg,
mint a külső kerületekben lé−
vőek, holott ugyanazt a szín−
vonalat biztosítják a gyerme−
keknek“ – mondta Pőcz Ildi−
kó.
− and −

Németh Éva
(Komenský u.
óvoda): Óvo−
dánk a belvá−
rosban találha−
tó. A beíratást
illetően elége−
dettek lehetünk,
mert az óvoda jó hírneve és han−
gulata mindig megfogja a szülő−
ket. Négy osztállyal működünk.
Most húsz jelentkezési ív érke−
zett, ami azért általában a
későbbiekben gyarapodik. Van−
nak szülők, akik később eszmél−
nek.
Manczall Júlia
(Széchenyi u.
óvoda): Elége−
dett
vagyok.
Általában min−
dig ennyi gyer−
meket íratnak
be ide, de szep−
temberig minden évben még pár
gyermekkel feltöltődünk. Óvo−
dánk most lesz 25 éves. Jó érzés
látni, hogy azok a szülők, akik
valamikor gyermekként az óvo−
dánkat látogatták, most ide írat−
ják be gyermekeiket.
Navrátil Beáta
(Rózsaligeti
óvoda): Elége−
dett vagyok a
beíratkozási
eredményekkel.
Óvodánkban
három osztály
van,
mind−
egyikbe vegyes korcsoportú
gyermekek járnak. Eddig még
minden évben fel tudtuk tölteni
az osztályokat, ezzel sosincs
gond. Ha többletjelentkezésünk
van, akkor a gyermeket beajánl−
juk más óvodákba, ahol keve−
sebb a jelentkező.
Varga Mária
(Halpiac téri
óvoda): A be−
íratkozást illető−
en nagyon meg
vagyok eléged−
ve. Lényegében
az óvoda kapa−
citását teljes mértékben kihasz−
náljuk. Hét osztállyal műkö−
dünk, még három üres helyünk
van. Amennyiben többletjelent−
kezés alakul ki, a szülőknek más
óvodát ajánlunk fel.
(and)

6 Zápisy do MŠ

Anketa
Ste spokojná s predbežnými
výsledkami zápisov?
Éva
Németh
(MŠ
na
Komenského ulici) – Naša MŠ sa
nachádza v centre mesta. Sme
spokojní, veď vďaka dobrému me−
nu škôlky a dobrej atmosfére v nej
nemáme problémy s počtom detí.
Prevádzkujeme štyri triedy.
Doteraz sme zaevidovali dvadsať
prihlášok, ale niektorí rodičia sa
rozhodujú na poslednú chvíľu.
Júlia Manczall (MŠ na
Széchenyiho ulici) – Som spo−
kojná. Zvyčajne k nám zapisujú
takýto počet detí. Máme tri triedy
zmiešaných vekových kategórií,
zatiaľ sa nám darí s ich dopĺňa−
ním. Naša škôlka funguje už 25.
rok. Je príjemné vedieť a vidieť, že
niekdajší naši škôlkári nosia svoje
ratolesti práve do našej MŠ.
Beáta Navrátil (Ružový háj) –
Som spokojná, máme tri triedy
zmiešaných vekových kategórií.
Zatiaľ sme nemali problémy s do−
pĺňaním počtu detí. V prípade
nadmerného počtu detí vždy od−
poručíme rodičom škôlku, v kto−
rej sú ešte kapacitné rezervy.
Mária Varga (MŠ na Rybnom
námestí) – Som veľmi spokojná,
plne využívame kapacitu našej
MŠ. Máme sedem tried, už máme
len 3 voľné miesta.
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Konečné počty zapísaných detí budú až v septembri

Zatiaľ 210 nových škôlkárov
Do deviatich materských škôl
v našom meste bolo zatiaľ za−
písaných 210 detí. Toto číslo
však nie je konečné, nakoľko
zápisy sú až do septembra.
Na základe predbežných ú−
dajov možno konštatovať, že
trend zápisov je podobný, ako
bol vlani. Ako odborná refe−
rentka mestského úradu
Ildikó Pőcz pre DH povedala,
zvyčajne 90 percent zapísa−

ných detí v septembri aj na−
stúpi do vybranej MŠ. Občas
sa však stáva, že sa rodičia na
poslednú chvíľu rozhodnú pre
inú škôlku, alebo deti vôbec
nedajú do predškolského za−
riadenia.
Kapacitné využitie mater−
ských škôl v Dunajskej Strede
v súčasnosti plne zodpovedá
počtu detí v meste. Priemerne
je v triedach 20–21 škôlkárov,

o ktoré sa starajú dve učiteľky.
„Vlani nastúpilo do škôlok
192 nových detí, predpokla−
dáme, že situácia bude tento
rok obdobná. Je zvláštne, že
niektorí rodičia ešte stále u−
prednostňujú škôlky v centre
mesta, hoci MŠ v jednotlivých
mestských častiach ponúkajú
výchovu a starostlivosť o deti
na tej istej úrovni“ – konšta−
tovala Ildikó Pőcz.

Predbežné údaje o zápisoch (Stav k 31. marcu 2007)
MŠ s výchovným jazykom slovenským a maďarským na Alžbetinskom námestí
MŠ s výchovným jazykom slovenským na Jesenkého ulici
MŠ s výchovným jazykom slovenským a maďarským na Komenského ulici
MŠ s výchovným jazykom slovenským a maďarským na Námestí priateľstva
MŠ s výchovným jazykom slovenským a maďarským na Rybnom námestí
MŠ s výchovným jazykom maďarským na Októbrovej ulici
MŠ s výchovným jazykom slovenským a maďarským na Széchenyiho ulici
MŠ s výchovným jazykom slovenským a maďarským v Ružovom háji
MŠ s výchovným jazykom slovenským a maďarským na Námestí SNP
Spolu zapísaných detí

26 detí
34 detí
20 detí
28 detí
43 detí
15 detí
10 detí
14 detí
20 detí
210 detí
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Városi rendelet a 2007. január 1−je után állami dotáció révén
beszerzett városi tulajdonú bérlakások bérbe adásának feltételeiről
Dunaszerdahely város képviselő−
testülete az Állami Lakásfejleszté−
si Alapról rendelkező 2003/ 607.
Tt. számú törvény rendelkezései−
vel és a későbbi módosításaival,
továbbá az SZK Építésügyi és Ré−
giófejlesztési Minisztériumának a
lakásfejlesztés céljaira fordítandó
dotációk nyújtását szabályozó,
2006. december 7−án elfogadott,
2006/ V−1. sz. rendeletével össz−
hangban, valamint a községekről
szóló 1990/ 369. Tt. számú tör−
vény 6. paragrafusával és későbbi
módosításaival is összhangban az
alábbi 2007/4. számú általánosan
kötelező érvényű rendelet hagyta
jóvá a 2007. január 1. után állami
dotáció révén beszerzett városi tu−
lajdonú bérlakások bérbe adásá−
nak feltételeiről:

bérbe adó köteles rögzíteni a bér−
lő jogosultságát a lakásbérleti
szerződés újbóli megkötésére, a
szóbanforgó bérleti szerződésben
lévő feltételek betartása mellett,
ha nem folyamodik kérelemmel
bérleti szerződés megkötésére i−
ránt olyan természetes személy,
aki eleget tesz ezen ÁKÉR 1. be−
kezdése 3. paragrafusa feltételei−
nek, olyan bérlővel köt bérleti
szerződést, aki nem tesz eleget az
a) pontban foglaltaknak, méghoz−
zá egy évnél nem hosszabb idő−
szakra.

1. §
1. Ez az általánosan kötelező ér−
vényű városi rendelet (ÁKÉR) sza−
bályozza azoknak a Duna−
szerdahely város tulajdonát képező
bérlakásoknak a bérbe adási feltét−
eleit, amelyekhez 2007. január 1−je
után
jutott
a
város
a
Lakhatásfejlesztési program kere−
tében nyújtott állami dotáció révén.
2. Az 1. bekezdés értelmében
beszerzett bérlakások nem adha−
tók el, sem egyenként, sem az e−
gész lakótömb harminc éven át (
szóval: harminc)az egész lakó−
tömbre, illetve az egyes lakásokra
kiadott kollaudációs végzéstől
számítva.
2. § − A lakások használatának
módja
1) A lakások csak bérlemény−
ként használhatók.
2) A lakások csak természetes
személyeknek adhatók bérbe (a
továbbiakban csak "bérlő") az eb−
ben az ÁKÉR−ben megszabott fel−
tételek mellett.
3) Dunaszerdahely városa −
mint a lakások bérbe adója − a
bérlőkkel a Polgári Törvénykönyv
685. paragrafusa értelmében köt
bérleti szerződést.
4) A bérleti szerződést mindig
meghatározott időtartamra kötik
meg, legfeljebb azonban három
évre attól a naptól számítva, hogy
a bérleti szerződést aláírták.
5) Ha a lakást olyan bérlőnek
adják bérbe, aki egészségkároso−
dott, a lakásbérlet megállapodott
időtartama nem lehet több tíz év−
nél, és ez az időszak a bérleti
szerződés aláírásának napjától
számítódik.
6) A bérleti szerződésben a

7) A bérleti szerződés a bérlő−
vel ismételten megköthető, ha:
a) a bérlő legkésőbb a bérleti
szerződés lejárta előtt két hónap−
pal kérelmezi a bérlőtől a bérleti
szerződés ismételt megkötését
b) a bérlőnek és a vele egy ház−
tartásban élőknek nincs saját la−
kásuk.
c) A bérlőnek Dunaszerdahely
városa területén van az állandó
lakhelye.
d) Változatlanul eleget tesz
azoknak a feltételeknek, amelye−
ket a bérlők számára ez a rendelet
előír.
e) A bérbe adó szempontjából
nincs ok a bérleti szerződés fel−
mondására a Polgári Törvény−
könyv 711. paragrafusának 1. be−
kezdése alapján.
8) A lakás bérbe adója a bérleti
szerződés újbóli megkötésének
feltételeit ezen ÁKÉR 2. paragrafu−
sának 7. pontja szellemében az is−
mételt szerződéskötés aláírásának
dátumához kötődően vizsgálja.
Abban az esetben, ha a bérlő nem
tudja igazolni a szóban forgó
ÁKÉR 2. paragrafusa 7. pontjába
foglalt feltételek teljesülését, a
bérbe adó nem köti meg vele újra
a bérleti szerződést.
3. § − A lakás bérlője
1) A lakásbérleti szerződés

csak olyan bérlővel köthető meg,
aki lehet:
a) természetes személy, akinek
a havi jövedelme, valamint a vele
lakó személyek jövedelme, akik−
nek a jövedelmét közösen bírálják
el sajátos előírás alapján, nem
magasabb, mint a bérlő és a kö−
zösen elbírálandó személyek elő−
ző év december 31−én érvényes
létminimumának a háromszoro−
sa. A havi jövedelem kiszámításá−
nál az előző naptári évi jövedel−
met veszik alapul és ezt elosztják
azoknak a hónapoknak a számá−
val, amennyi hónapig az illető ezt
a juttatást kapta (a továbbiakban
csak létminimum)
b) fiatal család, ilyennek az a
család tekintendő, amelyben a
bérleti szerződés aláírásának idő−
pontjában a házastársak közül
legalább az egyik 35 évnél fiata−
labb és eleget tesz az a) pontba
foglaltaknak.
2) Ha ezen ÁKÉR . 2. pontjának
3. paragrafusában meghatározott
bérlő nem kérte a bérleti szerződés
megkötését, a bérleti szerződés
más bérlővel is megköthető, ha az
eleget tesz egyébként a községi
bérlakások bérlői számára meg−
szabott feltételeknek, ez esetben
azonban a bérbeadás időtartama
nem lehet hosszabb egy évnél.
3) A bérleti szerződés a bérlővel
ismételten csak abban az esetben
köthető meg ezen ÁKÉR 3. para−
grafusának 3. pontja értelmében,
ha újra teljesülnek az ezen ÁKÉR 3.
k paragrafusának 2. pontjában
megszabott feltételek.
4) A lakáshasználatra vonatko−
zó bérleti szerződés megkötése e−
lőtt a bérlő köteles a bérbeadónak
dokumentálni , hogy eleget tesz
azoknak a feltételeknek, amelyek
mellett az illető polgárral megköt−
hető a bérleti szerződés eme
ÁKÉR értelmében.
5) A bérlő köteles lehetővé ten−
ni, hogy a minisztérium, az illeté−
kes kerületi építésügyi hivatal, va−
gy más ellenőrző szervek alkal−
mazottja bejuthasson a lakásba a
lakás műszaki állapotának ellen−
őrzése céljából, ezt a kötelezettsé−
get be kell építeni a bérleti szerző−
désbe is.
6) Az 1. bekezdés rendelkezé−
seire nem kell tekintettel lenni ab−
ban az esetben, ha
a) a kérvényező súlyosan
egészségkárosult természetes
személynek adja bérbe a lakást
és az állapotáról sajátos igazolása
is van, ugyanakkor az egészség−
károsult személy havi jövedelme
nem több, mint a létminimum
négyszerese.

c) a kérvényező olyan termé−
szetes személynek adja bérbe a
lakást, aki társadalmi, gazdasági
és szociális lát el a településnek,
legfőképpen oktatásügyi, kulturá−
lis, egészségügyi és biztonsági
területen, vagy olyan természetes
személynek, aki külön előírások
alapján való jogosultság értelmé−
ben visszakapta a bérlakást,
ugyanakkor az ilyen lakások szá−
ma nem lehet több, mint a laká−
sok 10 százaléka, de legalább egy
ilyen lakás,
vagy
c) a kérvényező olyan termé−
szetes személynek adja ki a la−
kást, aki részére a lakhatás bizto−
sítása összefügg új munkahelyek
kialakításával a város területén, a
lakás beszerzése pedig összefügg
fontos beruházás kivitelezésével,
viszont a bérbe adott lakások leg−
feljebb az összes lakás 40 száza−
lékát alkothatják.
4. § − A lakbér
1) A bérlő a lakás használatáért
lakbért köteles fizetni, továbbá a
bérleti szerződésben megszabott
módon és határidőkben köteles
téríteni a lakáshasználattal járó
szolgáltatások díját.
2) Az éves bérleti díj nagyságát
megállapodás rögzíti, ennek
nagysága legkevesebb az üzemvi−
teli kiadásokat, a karbantartást és
a javításokat szolgáló alap képzé−
sére fordítandó indokolt költsé−
gek1,5 százaléka.
3) A bérleti díj fizetésének biz−
tosítására és a lakás esetleges
megrongálásával
összefüggő
költségek fedezésére a bérbe adó
pénzügyi fedezetet kérhet, ez
azonban nem haladhatja meg az
éves össz−bérleti díj nagyságát. A
pénzügyi fedezet letétbe helyezé−
sének határideje legkorábban a
bérleti szerződés aláírása előtt
egy hónappal kérhető.
4) A lakáshasználattal össze−
függő szolgáltatások árának a ki−
számításánál az érvényes árelő−
írásokból kell kiindulni.
5. §
Kihirdetés és hatályba lépés
1) Ez az ÁKÉR a város hirdető−
tábláján történő kifüggesztés
napjától számított 15. napon lép
életbe.
2) Ezt az ÁKÉR−t a városi képvi−
selőtestület 2007. február 27−én
megtartott ülésén hagyta jóvá.
Dunaszerdahely, 2007.2.27.
Pázmány Péter mérnök
polgármester
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Veľkolepé investície pri Galantskej ceste
Najdynamickejšie a najviditeľnejšie sa rozvíjajúca časť
nášho mesta sa nachádza v pásme pri Galantskej ceste.
Samospráva Dunajskej Stredy už viac ako pred dvoma
rokmi, vo februári 2005 odsúhlasila návrh, na základe kto−
rého oblasť, ktorá dovtedy slúžila prevažne na poľnohospo−
dárske účely, sa v budúcnosti premení na mestskú časť, v
ktorej budú obytné domy, polyfunkčné budovy a inštitú−
cieposkytujúce služby. Plán rozvoja mesta, ktorý bol
schválený v októbri 2005, už počíta s touto perspektívou.

Päť nákupných
centier
Kaufland a Hypernova sú
už niekoľko rokov v prevádz−
ke. V súčasnosti už prebiehajú
stavebné práce na obchodno−
zábavnom centre MAX, ktorý
má byť dostavaný a uvedený
do prevádzky o päť mesiacov
/viď. článok v 5. čísle DH/.
Komplex obchodných domov
sa má v budúcnosti rozšíriť
o Elektrodom Nay a Family
Cente. Ba čo viac, aj firma

Mountfield, ktorá sa špeciali−
zuje na záhradkársku a poľno−
hospodársku techniku avizova−
la, že mieni postaviť predajňu
v našom meste.

Infraštruktúra
Spomenuté plány stavajú
mesto pred obrovské úlohy
rozvoja infraštruktúry a inži−
nierskych sietí. Už o niekoľko
týždňov sa ukončí vlani zapo−
čatá stavba novej infraštuktúry
pri Hypernove, v rámci ktorej
sa vybudovali cesty, ulice,

rozšírilo sa elektrické vedenie,
realizovala sa plynofikácia
a verejné osvetlenie. Na tieto
práce mesto vyčlenilo na tento
rok 17 mil. Sk. Cesty v tejto
lokalite budú v realizácii stavi−
teľa obchodno−zábavného cen−
tra MAX napojené na mestskú
komunikáciu novým kruho−
vým objazdom, ktorý bude
prepojený aj na sídlisko Sever.

Rodinné domy
a park
Po dostavbe novej infraštruk−
túry sa za Hypernovou postaví
38 rodinných a 8 obytných do−
mov. Pre obyvateľov tejto mest−
skej časti bude k dispozícii aj
nová autobusová zastávka, ako
aj nové parkovacie plochy.
V pláne rozvoja mesta sa kladie
veľký dôraz aj na mestskú ze−
leň. V novej mestskej časti sa
vybuduje aj menší park.

Napriek rozmachu a rapíd−
nej výstavbe sa charakter
Dunajskej Stredy nemení, na−
ďalej ostáva mestom poľno−
hospodárskeho charakteru.
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A belvároson kívül is gyors ütemben épülnek az új szolgáltató és szórakozó létesítmények

Látványos építkezések a város peremén
Városunknak jelenleg a legdinamikusabban és egyben leg−
látványosabban fejlődő része a Galántai út melletti övezet.
Dunaszerdahely önkormányzata több mint két évvel ez−
előtt, 2005 februári ülésén jóváhagyta, hogy a korábban
mezőgazdasági célokat szolgáló terület a jövőben városi tí−
pusú övezetté alakul, ahol lakóházak, valamint többfunk−
ciós üzleti és szolgáltató létesítmények egyaránt megtalál−
hatók lesznek majd. A 2005 októberében elfogadott városi
területfejlesztési terv szintén ezt a perspektívát vetíti előre.

Öt üzletközpont
A városnak ezen a részén a
Kaufland és a Hypernova
üzletközpontok már évek óta
várják a vásárlókat. Erőtelje−
sen folynak az öt hónap múlva
átadásra kerülő MAX (lásd ez
évi 5. számunkat) építkezési
munkálatai is. Ezekhez társul

várhatóan már hamarosan a
Nay elektroáruház és a
Family Center bevásárlóköz−
pont. A kertészeti és mező−

gazdasági kellékeket árusító
Mountfield is már jelezte, ho−
gy Dunaszerdahelyen is lete−
lepedne.

Közművesítés
A fent említett nagyszabású
építkezések természetesen na−
gy kihívást jelentenek a város

közúthálózatának fejlesztése
és közművesítése szempontjá−
ból is. Már csak néhány hét és
a galántai út mellett befejező−

dik a még tavaly megkezdett
közművesítés, amely során u−
tak, utcák épültek, lefektették
a gáz− és villanyvezetékeket
és fejlesztették a közvilágítást
is. Az idei évre a városi költ−
ségvetésben ezekre a munká−
latokra 17 millió koronás tétel
szerepel. Az itt felépült utakat
nyár végén a MAX üzletköz−
pontot építő vállalat egy újabb
körforgalommal kapcsolja be
a város közlekedési vérkerin−
gésébe – összekötve ezzel
egyúttal a Kelet−lakóteleppel
is.

Családi−övezet és
park épül
Az utak máe elkészültek a családi
ház−övezetnél

A közművesítést követően
38 családi és nyolc sorházból
álló lakóövezet épül a város

keleti részén. Az itt lakók a
városi tömegközlekedést is
igénybe vehetik, számukra űj
autóbuszmegálló épül, a gép−
kocsival közlekedők részére
pedig
újabb
parkolók.
Dunaszerdahely városfejlesz−
tési tervében nagy hangsúlyt
kapott az is, hogy a moderni−
zációval és az infrastruktúra
fejlesztésével lépést tartson a
zöldövezetek létrehozása is.
Így lesz ez a város új családi
lakóházövezete esetében is, a−
hol városi beruházással egy
kisebb park is létesül majd.
Az újonnan létesült utcák ne−
veiről még tavaly döntött az
önkormányzat.
A folyamatos modernizáció
és építkezés során Dunaszer−
dahelynek azonban továbbra
is megmarad a jellegzetes, kis
mezővárosi hangulata. (no)

25.4.2007
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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda

O podmienkach prenajímania nájomných bytov vo vlastníctve
mesta obstaraných poskytnutím štátnej dotácie po 1.1.2007
Mestské zastupiteľstvo Dunajská
Streda v súlade so zákonom. č.
607/2003 Z. z. o Štátnom fonde
rozvoja bývania v znení neskor−
ších
predpisov,
Výnosom
Ministerstva výstavby a regionál−
neho rozvoja SR č. V−1/2006 zo
dňa 7. decembra 2006, o poskyto−
vaní dotácií na rozvoj bývania,
ako aj v súlade s § 6 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriade−
ní v znení neskorších prepisov,
vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Dunajská Streda
č. 4/2007 o podmienkach prenají−
mania nájomných bytov vo vlast−
níctve mesta obstaraných poskyt−
nutím štátnej dotácie po 1.1.2007
§1
1. Toto všeobecne záväzné na−
riadenia mesta (ďalej len "VZN")
upravuje podmienky prenajíma−
nia nájomných bytov vo vlast−
níctve Mesta Dunajská Streda,
ktoré boli obstarané poskytnutím
štátnej dotácie v rámci Programu
rozvoja bývania po 1.1.2007.
2.Jednotlivé nájomné byty ob−
starané podľa ods. 1 sa nemôžu
odpredať, a to ani jednotlivo, ani
celý obytný dom 30 rokov (slo−
vom: tridsať rokov) od vydania
právoplatného kolaudačného roz−
hodnutia na obytný dom a byty.

VZN, uzatvorí nájomnú zmluvu s
nájomcom, ktorý nespľňa pod−
mienku podľa písm. a), a to na do−
bu, ktorá neprevýši jeden rok.
5. Nájomnú zmluvu možno s
nájomcom opätovne dohodnúť ak:
a) Nájomca požiadal prenají−
mateľa o opätovné uzatvorenie
nájomnej zmluvy najneskôr dva
mesiace pred uplynutím dohod−
nutej doby nájmu.
b) Nájomca a osoby, ktoré s
ním žijú v spoločnej domácnosti
nemajú vlastný byt.
c) Nájomca má trvalý pobyt
na území mesta Dunajská Streda.
d) Naďalej spĺňa podmienky
nájomcu určené v tomto VZN.
e) Nie je dôvod na vypoveda−
nie nájmu bytu zo strany prenají−

a osoby, ktorých príjmy sa posu−
dzujú spoločne; pritom mesačný
príjem sa vypočíta z príjmu za
predchádzajúci kalendárny rok
ako podiel tohto príjmu a prí−
slušného počtu mesiacov, počas
ktorých sa príjem poberal (ďalej
len "životné minimum") alebo
b) mladá rodina . pričom za
mladú rodinu sa považuje rodi−
na, v ktorej aspoň jeden z man−
želov ku dňu podpísania nájom−
nej zmluvy je mladší ako 35 ro−
kov veku a spľňa podmienku
príjmu podľa bodu a)
2. Ak občan uvedený v § 3 bod
2. tohto VZN nepožiadal o uza−
tvorenie nájomnej zmluvy, možno
nájomnú zmluvu uzatvoriť s iným
žiadateľom, ktorý inak spĺňa pod−

§ 4 − Nájomné

§ 2 − Spôsob užívania bytov
1. Byty je možné užívať len v
rámci nájomného vzťahu.
2. Byty je možné prenechávať
do nájmu len fyzickým osobám
(ďalej len "nájomca") za podmie−
nok určených týmto VZN.
1. Mesto Dunajská Streda − ako
prenajímateľ bytu − uzatvorí s ná−
jomcom nájomnú zmluvu podľa
§ 685 Občianskeho zákonníka.
2. Nájomná zmluva sa uzatvá−
ra vždy na dobu určitú:, najviac
na tri roky počítajúc dňom uza−
tvorenia nájomnej zmluvy.
3. Ak sa byt prenecháva do náj−
mu nájomcovi, ktorým je občan
so zdravotným postihnutím, do−
hodnutá doba nájmu nesmie pre−
výšiť 10 rokov počítajúc dňom u−
zatvorenia nájomnej zmluvy.
4. V nájomnej zmluve je prena−
jímateľ povinný zakotviť právo
nájomcu na opakované uzat−vore−
nie nájomnej zmluvy na nájom
bytu pri dodržaní podmienok uve−
dených v nájomnej zmluve, a ak
nepožiadala o uzavretie nájomnej
zmluvy fyzická osoba, ktorá spľňa
podmienku podľa § 3 ods.1 tohto

6.Ustanovenie odseku 1 sa ne−
použije, ak
a) žiadateľ prenajme byt fyzic−
kej osobe, ktorá je občanom s
ťažkým zdravotným postihnutím
uvedeným v osobitnom predpise
a ktorej mesačný príjem nepre−
vyšuje štvornásobok životného
minima,
b) žiadateľ prenajme byt fyzic−
kej osobe, ktorá zabezpečuje
spoločenské, ekonomické a soci−
álne potreby obce, najmä škol−
ské, kultúrne, zdravotnícke a
bezpečnostné alebo fyzickej oso−
be užívajúcej nájomný byt vráte−
ný oprávnenej osobe podľa oso−
bitných predpisov, pričom však
podiel takto prenajatých bytov
nemôže presiahnuť 10 % bytov,
najmenej však 1 byt, alebo
c) žiadateľ prenajme byt fyzic−
kej osobe, ktorej ubytovanie sú−
visí s vytváraním nových pracov−
ných miest v území a obstaranie
bytov súvisí s realizáciou vý−
znamnej investície, pričom však
podiel takto prenajatých bytov
nemôže presiahnuť 40 % bytov.

mateľa podľa § 711 ods. 1
Občianskeho zákonníka.
6. Splnenie podmienok pre o−
pätovné uzatvorenie nájomnej
zmluvy podľa § 2 bod 7. tohto
VZN skúma prenajímateľ bytu ku
dňu opakovaného uzatvorenia ná−
jomnej zmluvy. V prípade, že ná−
jomca nepreukáže splnenie pod−
mienok podľa § 2 bod 7. tohto
VZN, prenajímateľ s ním opätov−
ne nájomnú zmluvu neuzatvorí.
§ 3 − Nájomca bytu
1. Nájomná zmluva na užíva−
nie bytu môže byť uzatvorená len
s nájomcom , ktorým môže byť :
a) fyzická osoba, ktorej me−
sačný príjem a mesačný príjem
osôb s ňou bývajúcich, ktorých
príjmy sa posudzujú spoločne
podľa osobitného predpisu, ne−
prevyšuje trojnásobok životného
minima platného k 31. decembru
predchádzajúceho kalendárneho
roka vypočítaného pre nájomcu

mienky stanovené týmto VZN pre
nájomcu bytu v obytnom dome; v
takomto prípade však dohodnutá
doba nájmu nesmie presiahnuť je−
den rok, počítajúc dňom uzatvore−
nia nájomnej zmluvy.
3.Nájomnú zmluvu s nájom−
com podľa § 3 bod 3. VZN mož−
no opätovne uzatvoriť len vtedy,
ak sú opätovne splnené pod−
mienky podľa § 3 bod 2. tohto
VZN.
4.Pred uzatvorením nájomnej
zmluvy na užívane bytu je ná−
jomca povinný prenajímateľovi
zdokumentovať splnenie pod−
mienok, za ktorých je možné
podľa tohto VZN s občanom u−
zatvoriť nájomnú zmluvu
5.Nájomca je povinný umožniť
vstup do bytov zamestnancom
ministerstva, príslušného kraj−
ského stavebného úradu a iných
kontrolných orgánov s cieľom
výkonu kontroly technického sta−
vu bytu a tento záväzok premiet−
ne aj do nájomnej zmluvy.

1. Za užívanie bytu je nájomca
povinný platiť nájomné a cenu
služieb poskytovaných s užíva−
ním bytu v lehotách a spôsobom
dojednaných v nájomnej zmluve.
2. Cena ročného nájomného sa
určí dohodou, najmenej vo výške
1,5 % z oprávnených nákladov
na tvorbu fondu prevádzky, ú−
držby a opráv.
3. Pre zabezpečenie splácania
nájomného a nákladov za prí−
padné poškodenie bytu prenají−
mateľ môže žiadať finančnú zá−
bezpeku, ktorá však nesmie pre−
siahnuť ročné nájomné, pričom
lehota na zloženie finančnej zá−
bezpeky nemôže byť dlhšia ako
30 kalendárnych dní pred podpí−
saním nájomnej zmluvy.
4. Pri výpočte ceny služieb po−
skytovaných s užívaním bytu sa
postupuje podľa platných ceno−
vých predpisov.
§ 5 – Vyhlásenie a účinnosť
1. Toto VZN nadobúda účinnosť
pätnástym dňom odo dňa jeho vy−
vesenia na úradnej tabuli mesta.
2. Toto VZN bolo schválené
Mestským zastupiteľstvom v Du−
najskej Strede, dňa 27.2. 2007.
Ing. Pázmány Péter
primátor mesta
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IV. KÁRPÁT−MEDENCEI
ÖSSZMAGYAR DIÁKBAJNOKSÁG

Jövőre már jön az atlétika és
egyetemisták is indulhatnak

A Kicsi hang duó a VMK−ban

Két nap − négy koncert
A Költészet Hete alkalmából négy alkalommal is koncerte−
zett a Kicsi hang verséneklő együttes a Városi Művelődési Köz−
pontban. Az április 12− i esti ingyenes nyitókoncert rendhagyó
módon a kultúrház aulájában a kisszínpadról szólt, teltház előtt.
Másnap délelőtt az együttes sorozatban három koncertet a−
dott, a város és néhány környékbeli település alapiskolásainak.
Az együttes frontemberei, Menyhárt József (Dodi) és Bor−
bély Katalin (Katica) akárcsak tavaly ilyenkor, idén is fergete−
ges sikert arattak. Megzenésített verseikkel ezúttal is lekötötték
mind az alsó−, mind pedig a felső−tagozatos diákok figyelmét.
Dodi minden szám előtt kis bevezetőt is mondott, miről is fog
szólni az elkövetkező szám. Mondanivalójába olykor némi hu−
mort is beleszőtt, az ifjú közönség jókat derült. A koncert végén
a diákok vastapssal jutalmazták a remek előadást.
Az együttes két CD − vel büszkélkedhet (Egyszerű ez, Ki vi−
szi át?). A koncerteken jórészt az ezeken a lemezeken található
számok voltak hallhatóak, de már új számok is szerepeltek a re−
pertoárban.
A Kicsi hang duó működésének támogatására a dunaszerda−
helyi önkormányzat az idén hatvanezer koronát különített el a
városi költségvetésből.
− and −

Negyedik évfolyamába lép a Kárpát−medencei Összmagyar
Nemzeti Diákbajnokság. A középiskolások versenyei az idén is
négy sportágban − labdarúgás, kézilabda, asztalitenisz, sakk
–zajlanak.
A szervezők jövőre
az eddigi sportágak − Nevezni valamennyi sportág küz−
labdarúgás, kézilabda, delmeire április 25−ig lehet Ibolya
asztalitenisz, sakk − Olivér felvidéki főszervezőnél az
mellett atlétikával (60, alábbi elérhetőségeken − cím: Ko−
100, 800 és 1500 m−es dály Zoltán Magyar Tanítási
futás, magasugrás és Nyelvű Alapiskola, Komenský ut−
távolugrás) bővítik a ca 1, 929 01 Dunaszerdahely, tele−
programot. 2008−tól fon/fax: 031/552 2432, e−mail: ibo−
az alap−és középisko− lya@zsmkomds.edu.sk.
lások mellett a felső−
fokú intézményeket is bekapcsolják a rendezvénysorozatba. En−
nek érdekében Kű Lajos főszervező felveszi a kapcsolatot a ko−
máromi Selye János Egyetemmel. „Úgy gondoltuk, jöjjenek az
egyetemisták és a főiskolások, hiszen ők is részei a magyar nem−
zetnek. Kíváncsian várom, mekkora lesz az érdeklődés részük−
ről. Ami az anyagiakat illeti, jelenleg 16−18 szponzorunk van.
Három sikeres rendezésen vagyunk túl, valamit már letettünk az
asztalra, ennek köszönhetően könnyebb támogatókat találni“ −
mondta Kű Lajos.
A diákbajnokság ünnepélyes megnyitója a tervek szerint má−
jus 2−án lesz, a helyszín még nem ismert. Ekkor kezdődnek el a
június 13−ig tartó labdarúgó−selejtezők. Az egyes régiókból to−
vábbjutó csapatok június 23−július 1. között Magyarországon
mérkőznek meg, a döntő július első napján ezúttal is a Ferenc−
város Üllői úti stadionjában lesz. A kézilabda, az asztalitenisz
és a sakk selejtezői szeptember és október folyamán zajlanak le,
a döntő november végén lesz Bükön.
Az alapiskolások versenyébe az 1992. január 1. után, míg a
középiskolások versenyébe az 1988 január 1. után születettek
kapcsolódhatnak be. A labdarúgócsapatok 18−as keretében 3
nem magyar nemzetiségű vagy nem magyar iskolába járó játé−
kos szerepelhet. (pve)

Felnyitották a templom alatti kriptát
Régészek és szakemberek jelenlétében néhány napra felnyitották a Szent György temp−
lom alatti kriptát, ahova bizonyosan a híres Kondé de Pókateleki család tagjait helyez−
ték örök nyugalomra. Ezt bizonyítják az 1740–1770−es évekből származó feliratok a ko−
porsókon. A feltárást nehezíti, hogy a háromkamrás, téglafalú, gótikus stílusban kiala−
kított kripta mindössze 140 cm
magas. Feltételezések szerint több
koporsóréteg lehet egymásra te−
metve, alul vannak a legrégebbi−
ek. Legutóbb a hetvenes években
a templom márványkövezetének
lerakása idején nyitották fel
a kriptát, erről azonban egyetlen
feljegyzés sem készült. A több év−
százados temetkezési helyre an−
nak köszönhetően bukkantak rá,
hogy az oltárhoz vezető lépcsőnél
átépítési munkálatok folytak.
(and)
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ZENEI NAPOK
Április 20−án: Nyitóest a Mű−
vészeti Alapiskola koncerttermé−
ben. Fellép: Binder Károly buda−
pesti születésű zeneszerző, zon−
goraművész, a jazz nagymestere.
Április 23−án a Református
templomban: a pozsonyi női ka−
marazenekar Elena Šarayová−
Kováčová vezénylésével és Jela
Špitková szólistával.
Április 25−én a Művészeti
Alapiskola
koncerttermében:
Szokolay Balázs zongoraművész.
Május 2−án: a Bécsi Zenemű−
vészeti Főiskola növendékei a
Szent György templomban.
Május 4−én, (VMK, 18 ó.):
Talamba magyarországi ütős e−
gyüttes előadása.
Május 7.: A pozsonyi Harmonia
Seraphica− fiatal művészek társu−
lásának felellépése.
Május 9−én Szepesi Bence,
Puskás Levente, Tószegi Bernát
és Horváth Marcell által alakított
Budapest Saxophone Quartet a
Református templomban.
Május 10−én: Záróest a Művé−
szeti Alapiskola koncerttermében.
Hamar Péter hegedűművész, Ha−
mar Gabriella zongoraművész,
Ján Slávik gordonkaművész.

XVI. Dunajskostredské

hudobné dni
Úvodný koncert sa konal 20.
apríla, vo veľkej sále umeleckej
školy vystúpi veľmajster jazzu,
klavirista a hudobný skladateľ,
Károly Binder.
23. apríla vystúpil v kostole re−
formovanej cirkvi ženský bratis−
lavský komorný orchester pod
taktovkou Eleny Šárayovej−Ková−
čovej.
25. apríla bude vo veľkej sále
umeleckej školy klavírny recitál
Balázsa Szokolayho.
2. mája – Koncert študentov
viedenskej Akadémie muzických
umení v kostole Sv. Juraja.
4. mája – Skupina Talamba
(MsKS z Maďarska)
Mladí bratislavskí umelci zo sú−
boru Harmonia Seraphica vystú−
pia 7. mája (Kostol. Sv. Juraja).
9. mája vystúpi v kostole refor−
movanej
cirkvi
Budapest
Saxophone Quartet v zložení
Bence Szepesi, Levente Puskás,
Bernát Tószegi a Marcell
Horváth. Orchester mal niekoľko
úspešných vystúpení na Sicílii,
v Japonsku a Kanade.
Záverečný koncert sa koná 10.
mája v koncertnej sále umeleckej
školy – husľový virtuóz Péter
Hamar, klavírna umelkyňa Gab−
riela Hamar, a výborný violon−
čelista Ján Slávik.
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A harsány színekben pompázó művészfotók és a kisplasztikák
sajátos hangulatot teremtettek az Art Ma galériában

A Grand Canyontól a szégyenlős székig

Ivan Čaniga alkotása
Érdekes művészpáros mu−
tatkozott be a április 11−én a
dunaszerdahelyi Art Ma
magángalériában:
Szu−
nyogh László tatabányai
magyar szobrász és Ivan
Čaniga pozsonyi szlovák fo−
tóművész, aki reklámfotó−
zással foglalkozik.
A falakon szemkápráztató szí−
nekben tobzódó nagyméretű
fotók, a teremben pedig kőrbe−
körbe aprócska, csaknem kéz−
be vehető méretű szobrok so−
kasága. Ez a látvány fogadta
azokat a művészetkedvelő ér−
deklődőket, akik eljöttek Szu−
nyogh László szobrász és Ivan
Čaniga reklámfotóművész ki−
állításának a megnyitójára a
Bacsák utcai kiállítóterembe.
Mindkét művész már állított ki
a galériában, mégpedig Szu−
nyogh 2002−ben, Čaniga pedig
az Erato tárlat keretében 2005−
ben.
A mostani tárlat sajátos
hangulatot árasztott, erre utalt
ünnepi tárlatnyitójában az
Ivan Čaniga képeit méltató
Marian Pauer is.
Megkapó varázsa és sajátos
hangulata van a képek és a
kisplasztikák együttes megje−
lenítésének. Hiszen a falakon
függő fotók tulajdonképpen
fénnyel festett képek, mert a
fénnyel való játék Ivan Čani−
ga fotóművészetének a lénye−
ge. Ezt érezzük akkor is, ami−
kor a Grand Canyont nem
szokványos módon ábrázoló
filmkocka előtt állunk, vagy a
narancssárga különböző ár−
nyalatait felvonultató kon−

centrikus körök tömkelegét
csodáljuk, de sorolhatnám a
többi bemutatott remek alko−
tást is. Míg Čaniga elképzel−
hetetlenül gazdag harsány
színskálával lepett meg, addig
Szunyogh László szobrai a
szigorúan kemény geometriai
elemek és a lágy hullámok
mesteri ötvözésével nyűgöz−
ték le a szemlélődőt. Mint az
immár harminc éves alkotói
múltra visszatekintő

Szunyogh eddigi pályáját
röviden méltató Lóska Lajos
művészettörténész is kiemel−
te, a szinte kézbe vezető mé−
retű szobrocskák sokszor gro−
teszkségükkel is felhívják ma−
gukra a figyelmet. Elmondha−
tó ez a például a Szégyenlős
szék figuráról is, amely rend−
szerint mosolyt csalt az arcok−
ra. A vasúti kocsikról készült
sorozatnál időztek a tárlatláto−
gatók leginkább. Főleg a téma
egyedi tálalása hökkentett
meg, hiszen a művész belülről
ábrázolja a kupékat, a szem−
lélődő kitekinthetett belőlük
és megvillant előtte az elsuha−
nó táj. De látható volt itt még
érdekes Önarckép fintorral,
valamint a japán fametszetek
kétségtelen hatására utaló kis−
plasztikák egész sora is.
A sok izgalmas művészfotót
és kisplasztikát április 21−ig te−
kinthették meg az érdeklődők
Lipcsey György Munkácsy−dí−
jas szobrászművész Bacsák ut−
cai Art Ma galériában.
–v−

Szunyogh László śzobra
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Az érdeklődők a városi kempo−klubban megtanulhatják az önvédelem fortélyait

Kempo – a tökéletes önvédelem (2.)
A Dunaszerdahelyi Hírnök hasábjain sorozatot indítottunk a
városunkban működő, amatőr sportklubokról és sportszerve−
zetekről, hogy a nyilvánosság és a sportbarátok jobban meg−
ismerhessék történetüket, tevékenységüket és eredményeiket.
A sort a legfiatalabbnak számító kempo klubbal kezdjük, a−
mely akárcsak a többi klub, a városi önkormányzat anyagi
támogatásával működik.
Dunaszerdahelyen 2002−ben
alakult meg a városi kempo
klub, amely azóta sikert siker−
re halmoz

A dunaszerdahelyi
kempo
sikertörténete
Dunaszerdahelyen 2002 szep−
temberében nyitotta meg
Szayka Róbert az első kempo−
klubot.
Heti egy edzéssel kezdték,
majd kettőre növelték az
edzések számát. A következő
évben pedig már gyermekek
részére is beindítottak két e−
dzést. Az edzéseket a fiatalok
részére minden szerdán tartják
17 órától 18 óráig, míg pén−
teken 17 órától 19 óráig a
Mezögazdasági és Élelmiszer−
ipari Középiskola tornatermé−
ben. Felnőttek részére pedig
szerdánként a Mezőgazdasági
és Élelmiszer−ipari Középis−
kola tornatermében 16 órától
19 óráig, pénteken pedig a
Kodály Zoltán AI tornatermé−
ben 19 órától fél kilencig.
Szayka Róbert munkáját segí−
ti a két kempo instruktor is,
Bajnóczi Roland és Pócs Ildi−
kó személyében.
A Dunaszerdahelyi Kempo
Klub ismert és eredményes
versenyzői: Pócs Ildikó, Né−
meth Dóra, Soóky Tibor, Kal−
már Zoltán, Lelkes Tamás,
Bajnóczi Roland, Pónya Nor−
bert, Sill Zoltán, Végh Attila,
Károlyi Viktor, Németh Tibor,
Bábics Balázs, Horváth Béla.
A 2004−es németországi
Betzdorfban megrendezett
Kempo Európa Bajnoksá−
gon a dunaszerdahelyiek a
következő eredményeket ér−
ték el: Pócs Ildikó pusztake−
zes formagyakorlatban arany−
érem (a szlovák válogatott

egyetlen aranya), Lelkes
Tamás pusztakezes full−
contactban ezüstérem,
Soóky Tibor light−con−
tactban
bronzérem,
Bartha Tamás light−con−
tactban bronzérem.
A svájci Genfben
megszervezett 2005−ös
világbajnokságon:
Soóky Tibor light−con−
tactban aranyérem, Hor−
váth Béla light−contact−
ban aranyérem, kesztyűs
full−contactban bronz−
érem, Bartha Tamás
kesztyűs full−contactban
bronzérem, Bábics Ba−
lázs
light−contactban
bronzérem.
Komáromban, a 2006−
os Európa Bajnokságon: Kal−
már Zoltán pusztakezes full−
contactban aranyérem, light−
contactban aranyérem, kesz−
tyűs full−contactban ezüst−
érem.
Pónya Norbert−pusztakezes
full−contact
küzdelemben
aranyérem, light−contactban
ezüstérem, kesztyűs full−con−
tactban bronzérem, Végh Atti−
la pusztakezes full−contactban
aranyérem, Soóky Tibor light−
contactban aranyérem, Pócs
Ildikó light−contactban ezüst−

érem, Károlyi Viktor light−
contactban ezüstérem, Németh
Tibor light−contactban bronz−
érem, pusztakezes önvédelem−
ben bronzérem, Bajnóczi Ro−
land kesztyűs full−contactban
bronzérem, Sill Zoltán kesz−
tyűs full−contactban bronz−

érem, light−contactban bronz−
érem.
A költségeket önerőből, il−
letve támogatásokból fedezik.
Támogatóik voltak a 2006−os
Kempo Európa Bajnokságra:
Dunaszerdahely Város Ön−
kormányzata, Komárom Vá−
ros Önkormányzata, Szalai
Lajos, Pónya Norbert, Bonos
Kft., Kalmár Zoltán – Kalmár
Trans, Alu−Flex Kft., TM –
Stav Kft., Inteco s.r.o. Kft.,
Tonex Kft., Csirkefogó,
Vamax Kft., Európa Hotel.

Legutóbbi versenyükön, az
5. Juhász Ferenc Emlékver−
seny – Nyílt Nemzetközi
Kempo Bajnokságon 2007. ja−
nuár 27–28−án Budapesten
csapatversenyben az összesí−
tett eredmények alapján több
mint 35 csapatból a szlovákiai
(ami tulajdonképpen azonos a
felvidékivel) kempo és karate
válogatott az előkelő második
helyezést érte el. A bajnokok
dunaszerdahelyi tagjainak név−
sora: Marák Róbert 1 bronz
light−contactban, Károlyi Vik−
tor 4. hely light−contactban,
Pócs ldikó 1 arany formagya−
korlat, 1 arany önvédelem, 1
ezüst light−contact, Végh Atti−
la 1 arany chikare, 1 arany
pusztakezes
full−contact,
Misicsák Zoltán 1 arany kesz−
tyűs full−contact, Szayka Ró−
bert 1 arany önvédelem, 1
ezüst formagyakorlat, Bajnó−
czi Roland 1 arany light−con−
tact, 1 bronz, Sill Zoltán 1
ezüst, 1 bronz kesztyűs full−
contact küzdelem. Felkészítő
edző: Szayka Róbert.
További versenyzési lehető−
ségek, rangosabb nemzetközi
bajnokságok
Meghívókat kapnak a
Kempo EB−re, Kempo VB−re,
nemzetközi kempo és más stí−
lusokban megrendezett nem−
zetközi bajnokságokra.
2007−ben készülnek a Bu−
dapesti Kempo Világbajnok−
ságra, továbbá a Bicske Kupá−
ra és még 3 szlovákiai ver−
senyre,
melyekből
egy
Dunaszerdehelyen lesz meg−
rendezve.
(kgy)
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Nem babra megy a játék!

Reklám / reklama
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Ka−Dekor grafikai és reklámstúdió

Április 11−i versenyünk megfejtői Cégtábláktól az érettségi tablókig
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Melyik céggel műkö−
dik együtt 2002− től az MBK Plast Kft.?
A helyes válasz: A német KBE céggel.
A helyes választ beküldők között háromszor 500Sk− t sorsol−
tunk ki, amit az MBK Plast Kft ajánlott fel a szerencsés nyerte−
seknek.
Nyerteseink: Rabina Erzsébet (Halpiac tér 331/4), Csóka
Edit (Újfalu 2217/3), Bachorec Erzsébet (Halpiac tér 336/17).
Nyerteseinknek gratulálunk!
A szerencsés nyertesek jelentkezzenek az MBK Plast Kft.
székhelyén (Pódafai út 7), ahol személyi igazolvány felmutatá−
sa ellenében átvehetik nyereményeiket.
Új feladványunk: Soroljon fel három tevékenységet, ame−
lyekkel a Ka− Dekor grafikai és reklámstúdió foglalkozik!
A helyes választ beküldők között három nyertest sorsolunk
ki, akik a cégtulajdonos Pirovits Kati−grafikusnő által festett
egy−egy bekeretezett képet nyernek.
Válaszaikat legkésőbb május 2− ig küldjék be szerkesztősé−
günk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján.

Nejde o babku!

Výhercovia čitateľskej súťaže z 11. apríla
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili na−
sledovnú otázku: S ktorou firmou spolupracuje MBK Plast
od roku 2002?
Správna odpoveď: S nemeckou firmou KBE.
Z čitateľov, ktorí nám poslali správne odpovede, sme vyloso−
vali troch šťastlivcov, ktorí vyhrali po 500,− Sk, čo venuje vý−
hercom MBK Plast sro.
Výhercovia: Erzsébet Rabina (Rybný trh 331/4), Edit
Csóka (Nová Ves 2217/3), Erzsébet Bahorec (Rybný trh
336/17)
Výhercom blahoželáme.
Šťastní výhercovia sa majú hlásiť v sídle firmy MBK Plast
sro. (Povodská cesta 7), kde na základe občianského preukazu
môžu prevziať výhru.
Nová otázka znie: Vymenujte tri činnosti grafického a re−
klamného štúdia Ka − Dekor!
Z čitateľov, ktorí nám pošlú správne odpovede, vylosujeme
troch šťastlivcov, ktorí vyhrajú maľbu od grafičky Kati
Pirovits.
Odpovede zašlite najneskôr do 2. mája na adresu redakcie, a−
lebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu.
LEVÉLVÁLTÁS
Tisztelt Városháza!
A környékbeli kisgyerekes lakók nevében kérem, hogy te−
gyék rendbe a Rózsa−ligeti lakótelep közepén lévő játszóteret:
csinálják meg a kötél mászókát, és főként hozzanak friss ho−
mokot a homokozóba.
Köszönjük!
Vajda Barnabás
Tisztelt Vajda Barnabás,
kérésüknek eleget teszünk. A játszótér felújítását megren−
deltük. Most a keleti lakótelepen végzünk játszótér−felújítást.
Utána kerül sor a Rózsa−ligetre.
Varga László
Tisztelt Városháza!
Köszönjük a gyors és érdembeli választ. A gyerekek nevé−
ben mondhatom, örömmel várjuk a múltkori felújítás után
(amikor megcsinálták a hintákat) a mászóka felújítását és a
friss homokot.
Üdvözlettel, Vajda Barnabás

A dunaszerdahelyi Ka–Dekor grafika és reklámstúdió már a kilenc−
venes évek elejétől áll az ügyfelek rendelkezésére. A cég fő profilja
a grafikai tervezés és kivitelezés, valamint reklámok készítése. A stú−
dió eddigi munkái referenciaként szolgálnak városunkban, illetve
szerte a környéken. Cégek illetve magánszemélyek igényei szerint
megtervezi, és ha kell kivitelezi a kívánt grafikai elemeket a névjegy−
kártyáktól a prospektusokon át egészen a billboardokig. A stúdió vál−
lalja többek között cégtáblák, információs− és neontáblák, üveg− és
kirakatdekorációk és érettségi tablók készítését is. Nem egy végzős
osztály igényelte, hogy tablóját kézzel festett változatban készítse el
a stúdió.
A Ka− dekor több éve együttműködik a helyi és a környékbeli tele−
pülések közintézményeivel, boltokkal, illetve vállalatokkal. Sok ne−
ves cég logója (cégembléma) a stúdió „kezemunkáját” dícséri.
A stúdió vezetője Pirovits Kati egyébként kedvtelésből maga is
készít rajzokat, festményeket. Már gyermekkorától hódol a képzőmű−
vészet ezen ágának, legközelebb az akvarellkészítés áll hozzá Sok
festménye egyes dunaszerdahelyi középület belső díszítőeleme, szá−
mos pedig díjként, illetve szponzori ajándékként szerepelt különféle
kulturális rendezvényeken.
„ Együttműködő partnereinkkel továbbra is a legfőbb célunk olyan
személyre, illetve vállalkozásra szabott szolgáltatás nyújtása, amely
látványban, minőségben és egyediségben teljes mértékben megfelel a
Tisztelt Ügyfeleink elvárásainak”− nyilatkozta lapunknak a stúdió ve−
zetője.
− and −

Grafické a reklamné štúdio KA−DEKOR

Od firemných tabúl po maturitné tablá
Grafické a reklamné štúdio KA−DEKOR bolo sprevádzkované za−
čiatkom deväťdesiatych rokov. Hlavným profilom firmy je grafická
príprava a realizácia ako aj vyhotovovanie reklám. Firma má dob−
ré referencie v našom meste ale aj v jeho okolí.
V závislosti od požiadaviek zadávateľov, projektuje a realizuje gra−
fické prvky počnúc vizitkami cez prospekty až po veľkoplošné re−
klamné plochy. Vyhotovuje aj firemné tabule, informatívne a neóno−
vé tabule, sklenené a výkladné dekorácie, prípadne i maturitné tablá.
Roky spolupracuje s firmami, obchodmi a inštitúciami v meste a v o−
kolí, pripravuje pre ne logá, firemné emblémy. Aj mnohé maľované,
heraldikmi uznané erby na obecných domoch v regióne Žitného os−
trova ako aj informatívne tabule v obciach sú tiež dielom tohto gra−
fického štúdia.
Vedúca štúdia, Kati Pirovits holduje výtvarnému umeniu od det−
stva. I dnes rada kreslí, maľuje, najradšej však má akvarely. Jej obra−
zy zdobia i steny rôznych inštitúcií v Dunajskej Strede. „Našim cie−
ľom je, poskytnú klientom také služby, ktoré vzhľadom, kvalitou a u−
nikátnosťou v plnej miere zodpovedajú očakávaniam objednávate−
ľov“ – hovorí vedúca štúdia.

2007.4.25.

Programok 15

Programy

Krónika

A VMK programjából

Novorodenci/Születések

 Április 26. – 9.30 ó.: Nyilvános árverés – General Factoring –
Bratislava
 Április 27. – 9.00 ó.: a Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű
Gimnázium színjátszó csoportjának előadása

Csicsay Bence
Kozmér Zoé
Kozmér Zalán
Sárközi Vojtech
Szőcs Rebeka
Vida Dominika
Novorodencom prajeme dob−
ré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
Dudás Silvester (1912)
Horváthová Eva (1962)
Johancsik Tibor (1957)
Haizerová Aurélia (1936)
Juhászová Katarína (1955)
Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!
ZOSOBÁŠILI SA /
HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Soós Zoltán –
Erika Kovácsová
Veľa šťastia a lásky
v spoločnom živote! /
Sok szerencsét és
boldogságot a közös úton!

Kortárs Magyar Galéria
 Vermes villa: Április
24. – június 2.: Németh
Ilona Munkácsy – díjas fes−
tőművész kiállítása.

ŠPORT
Futbalový turnaj na počesť
10. výročia úmrtia Paed. Dr.
Medgyesa Jozefa. − Dňa 8.
mája (9 h.): futbalový turnaj
žiakov (ročník 1993) na ume−
lej tráve za účasti: DAC, FC
Komárno, ŠMK Senec, FC
Győr, Spartak Trnava.
Pred finálovým zápasom sa
uskutoční stretnutie senio−
rov DAC a Spartak Trnava.

Hirdetés − Inzercia
 Eladó 3 szobás ház, 12 áras kerttel
Ekecsen. Tel.: 0908 746 057
 Győr melleti munkahelyre gyakor−
lattal rendelkező asztalosokat, faipari
technikusokat,faipari mérnököket ke−
resünk azonnali belépéssel. Tel:0918
423306, 0036/ 70/ 603 8540
 Predám 1 izbový prerobený byt v
DS−Nová Ves. Byt je v OV, 36m2.
Cena: 970 000 Sk. Tel.: 0915 169 982
 Bőrproblémái vannak? Próbálja ki
a Holt− tenger jótékony hatását. Tel:
0905 425 267, 0910 542 395

DUNASZERDAHELYI TAVASZ
 Április 28.: MUN−DUS 2007 − Nemzetközi Borverseny – OR−
DO EQUESTRIS VINI EUROPAE, a városi önkormányzat, a BA−
REX kft. és a VMK közös rendezésében
10.00 – 20.00 ó.: Nyilvános borkóstolás a VMK előtti téren
14.00 – 15.00 ó.: Eredményhirdetés, díjkiosztás
15.00 – 17.00 ó.: Kultúrműsorok a VMK előtti téren
 Április 29.: MUN−DUS 2007 – Nemzetközi Borverseny
10.00 – 20.00 ó.: Nyilvános borkóstolás a VMK előtti téren
14.30 – 16.00 ó.: LEGATFEST – ORDO EQUESTRIS VINI EU−
ROPAE – Új borlovagok avatása a dunaszerdahelyi római katolikus
templomban
16.00 – 17.00 ó.: Kultúrműsorok a VMK előtti téren
 Április 30.: DUNASZERDAHELYI BÚCSÚ (Szabadidőpark)
a város önkormányzata, a VMK és a Szabadidőközpont közös rende−
zésében
– 10.30 ó.: Az új Sportcsarnok alapkövének letétele
– 11.00 ó.: Focitorna
– 16.00 ó.: Játszóház, kézműves−foglalkozások
– 18.00 ó.: Operettek, nóták, musicalok (Tóth Szilvia, Kosár Sza−
bolcs, Kollár Katalin, Dóka Zsuzsa, Kosáry Judit és Bősi Szabó
László előadásában)
20.00 – 02.00 ó.: Utcabál, 21.00 ó.: Sztárvendég: KEFÍR
Tüzijáték
***
 Május 1. – 10.00 ó.: CSALÁDI SPORTNAP (Szabadidőpark),
ügyességi versenyek, kézműves−foglalkozások, Körhinták, vásári att−
rakciók).
– 15.00 ó.: ERŐS EMBEREK bemutatkozása
– 17.00 ó.: Amatőr együttesek koncertje
 Május 4. – 18.00 ó.: XVI. Dunaszerdahelyi Zenei Napok a
Talamba Ütőegyüttes (Gödöllő) fellépése a VMK előtti téren
 Május 15. – 17.00 ó.: BESZÉLJÜNK RÓLA! / Daganatos be−
tegségek a harmadik évezredben, előadó : MUDr. Csóka Tibor, kli−
nikai onkológus.

Szabadidőközpont (CVČ)
(Bartók Béla sétány 1191/16, Telefon: 552 25 74)
 Május 1.: Családi sportnap (Szabadidőpark) − 9,00 ó.
 Május 2.: Atlétika járási bajnokság 5.−6. évf. részére
(Jilemnicky u. AI), 9,00 ó.
 Május 3.: Atletika járási bajnokság 7.−9. évf. részére
(Jilemnicky u. AI − 9,00 ó.)
– Kidobó járási bajnokság 1.−2. évf. részére (Vámbéry Ármin AI −
9,00 ó.)
– Kerámiai tevékenység, 14,00 ó.
 Május 4.: Kidobó járási bajnokság 3.−4. évf. részére (Vámbéry
Ármin AI − 9,00 ó.)
 Május 9.: Archimediáda járási fordulója (9,00 ó.)
– Kispályás foci járási bajnoksága 5.−6. évf. részére (a műfüves pá−
lyán − 9,00 ó.)
 Május 10.: Kerámiai tevékenység (Stacionar, 10,00 ó.)
– Kerámiai tevékenység (14,00 ó.)
– Kispályás foci járási bajnoksága 7.−9. évf. részére (a műfüves
pályá − 9,00 ó.)
 Május 11.: Kispályás foci járási bajnoksága lányok részére (a
műfüves pályán − 9,00 ó.)
– Anyák napja (ZPMP − 13,00 ó.)

DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK  Dvojtýždenník mestského úradu
 Šéfredaktorka: Erzsébet P. Vonyik  Redaktori: László Andrássy, Nor−
bert Oriskó 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: Bici−Data  Tlačiareň:
Valeur s.r.o, Dunajská Streda Expedícia: MSÚ  Povolené pod číslom:
1/1994  www.dunstreda.sk  Nepredajné

Fotopályázat

Fényképek Duna−
szerdahelyről 2007
Dunaszerdahely város önkor−
mányzata 2007−ben ismét fény−
képpályázatot hirdet. Az immár
harmadik évfolyam meghirdetésé−
vel a város vezetése azt tartotta
szem előtt, hogy a városi fénykép−
archívum újabb színvonalas fény−
képanyaggal gyarapodjon . A váro−
si önkormányzatnak eltökélt szán−
déka, hogy az elkövetkező nemze−
dékeknek gazdag fényképanyaggal
dokumentálja a város folyamatos
fejlődését és arculatának válto−
zásait, az itt élő emberek életminő−
ségének szüntelen javulását .
A pályázat idei, harmadik évfo−
lyamára a következő témakörök−
ben küldhetők be munkák:
1. Az utca embere kritikus
szemmel
2. Utcák, terek, épületek, mű−
emlékek
3. Természeti szépségek, a
négy évszak
A fényképek méretei: 20x30 és
30x40 cm.
Az első két kategóriában a zsű−
ri a válogatásnál csak olyan pálya−
munkákat vesz figyelembe, ame−
lyek a város életét, épületeit, kör−
nyezetét örökítik meg, vagy egy−
értelműen és beazonosithatóan
Dunaszerdahelyhez kötődnek. A
zsűri kizárólag olyan pályamun−
kákat vesz figyelembe, amelyek
eddig sehol sem voltak publi−
kálva! A polgármester díja kizáró−
lag az első két kategóriába tartozó
képek alkotójának ítélhető oda.
A hagyományos módon ké−
szült fényképfelvételek mellett
várjuk az elvontabb, új technikai
eljárással készült fotókat is.
***
A pályázatra beküldött alkotásokat
szakmai zsűri bírálja el. A beérkezett
munkákból a két legrangosabb mű−
vet díjazzák. A polgármester külön−
díja 10 000 Sk, a zsűri fődíja 5 000
Sk. A sikeres pályázónak a kiállításra
kerülő fotók után anyagköltség címén
darabonként 200 koronát megtérítenek.
(Ezt az összeget a kiállítás megnyitóján
kapja kézhez a pályázó/ A fotókhoz kér−
jük csatolni a negatívot, vagy a fényké−
pet lemezen.) A pályamunkák 2007.
október közepéig adhatók le a Ver−
mes villában székelő Kortárs Magyar
Galériában személyesen, vagy pos−
tázhatók az alábbi címre: Kortárs Ma−
gyar Galéria, Szabó Gyula utca 304/2,
92901 Dunajská Streda. (Nyitva tar−
tás keddtől szombatig 10−tól 17 órá−
ig) Részletesebb tájékoztatás a 031 /
5529384−es számon.
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Képzőművészeti Spektrum
2007 és AMFO− diafoto

Jubileumi kiállítás

Ülésezett a képviselő−

testület / Zasadnutie
mestského zastupiteľstva

Tizedik alkalommal került sor a Képzőművészeti Spektrum című kiállí−
tásra a Nagyszombati Kerület Önkormányzata, a Csallóközi
Népművelési Központ és a Csallóközi Múzeum szervezésében.
A X. Képzőművészeti Spekt−
rum és AMFO−diafoto című
kiállításra 46 alkotó küldte
el munkáit, ami szám szerint
186 beérkezett munkát je−
lent.
A kiállítást Jana Svet−
lovská a Csallóközi Népmű−
velési Központ igazgatónője
nyitotta meg. Ezután Bohu−
mír Bachratý, a szakmai
zsűri elnöke, valamint Nagy
Kornélia a tárlat rendezője
üdvözölte a megjelent kiállí−
tókat és vendégeket.
Bemutatásra kerülnek a ke−
rületi versenyen résztvevő
nem hivatásos képzőművé−
szek munkái és a járási fény−
képversenyen résztvevő alko−
tások. A kiállításon a festmé−
nyek dominálnak, de meg−
csodálhatóak kameraképek,
tájképek, figurális alkotások
és csendéletek is. Az alkotók
jórészt saját környezetükből
merítettek ihletet, de műveik

Tárlatnyitó a Vermes

villában / Výstava vo
Vermesovej vile

olykor saját érzelmeiket is ki−
fejezik.
Dunaszerdahelyről Kuky
Anna (képzőművészeti vég−
zettségű 15− 25 év közötti
korcsoport), MUDr. Feld−
már Viera és Godó Ernő
(képzőművészeti végzettség
nélküli 25 év feletti korcso−
port) volt díjazott.
A rendezvény védnöke

Tibor Mikuš, a Nagyszom−
bati Kerületi Önkormányzat
elnöke. Az általa felajánlott
fődíjat a nagyfödémesi Ján
Melíšek nyerte.
Az amatőr képzőművészek
és fotósok munkáiból álló ki−
állítást május 11−ig tekintheti
meg a nagyközönség a
Csallóközi Múzeum kiállító−
termében.
− and −

a kézi−
Bemutatkozik
labda−klub

XVI. Dunaszerdahe−

lyi Zenei Napok /
XVI. Dunajskostredské
Godó Ernő, Kuky Anna és Feldmár Viera dunaszerdahelyi díjazottak egy−egy alkotása

hudobné dni.

