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Hulkó Gábor az MTA tagja
A Magyar Tudományos Akadémia 177.
közgyűlése a háromévenként esedékes tag−
felvétel keretében a Felvidékről Dusza Já−
nost és városunk polgárát, Hulkó Gábor pro−
fesszort a rendszer− és irányításelmélet szak−
területen végzett munkája elismeréseként
választotta tagjai közé. Így a korábbi tag
Bauer Győzővel együtt már három szlováki−
ai magyar tagja van a patinás intézetnek.

Marczell Mihály tiszteletére
A fasizmus felett aratott győzelem emléknapja alkalmából
Dunaszerdahelyen is megkoszorúzták a világháborúban elesett
hősöknek állított emlékművet.

A DAC a legfelső osztályba lép?
Megtörténhet, hogy a DAC annak ellenére, hogy jelenleg a szlo−
vák I. labdarúgóligában kieső helyen áll, egy osztállyal előbbre
lép, azaz a legmagasabb osztályba, a Corgon ligába. Ez úgy tör−
ténhet meg, ha eredményesek lesznek a DAC és az FC Senec
között folytatott tárgyalások a klub jövőjét illetően. Ezt az infor−
mációt több lap is megszellőztette már. A klub vezetői azonban
egyelőre még nem adtak hivatalos tájékoztatást egy esetleges
tranzakcióról, de annak lehetőségét nem is cáfolták.

RÖVIDEN
 A sikabonyi temető halottasházát
teljesen felújították. Az új hűtőberen−
dezésekre, festésre, ablakfestésre, a te−
tő kijavítására, valamint a szociális
helyiségek teljes felújítására 170 000
koronát fordított a városi önkormány−
zat.
 A Tesco üzletlánc a közeljövő−
ben hipermarketet telepít Duna−
szerdahelyre. A városból Komárom
fele kivezető út mentén az egyik autó−
szalon mellett e célra már megvett egy
területet a helyi zsidó hitközségtől.
 Ismeretlen tettes lovasította meg a
a Keleti lakótelep játszóterének egyik
csúszdáját, 6000 korona kárt okozva
ezzel a városnak. (al, pa)

A Pázmáneum Társulás Kiss Róbert dunaszerdahelyi lelkia−
tyával közösen elhatározta, hogy emléktáblát készített és avat
fel Marczell Mihály tiszteletére. A budapesti Központi Szemi−
nárium rektorának, Bíró László püspök atyának a buzdítására a
terv a közelmúltban megvalósult. Az emléktábla felszentelésé−
re április 27− én került sor. Az ünnepi szentmisét Dr. Bábel Ba−
lázs kalocsai érsek tartotta. A szentmise után az érsek, majd

Új címen
a városi
rendőrség
A városi rendőrség a
volt járási hivatal épüle−
téből elköltözött a köze−
li Perfects székházba ( a
volt pártház). A városi
rendőrség az Erzsébet
tér 1203. sz. alatt talál−
ható az épület földszint−
jén a udvarrészben, amit
tábla is jelez. A követ−
kező telefonszámokon
érhető el: 159, 551−51−
91, 0918−607−370.

A városháza bejáratánál

Nonstop infopult

(Foto: ON)

Emléktábla a templom falán

Május elején helyezték üzem−
be a városháza bejáratánál azt
az információs pultot, amely−
ről az internetkapcsolat segít−
ségével nonstop kikereshetők
a legkülönbözőbb közérdekű
információk.
***
Pri vchode radnice začiatkom
mája bol uvedený do prevádz−
ky nonstop infopult, po−
mocou ktorého záujemcovia
si môžu vyhľadať dôležité in−
formácie z internetu.

Karaffa János és Kiss Róbert atyák leleplezték a Szent
György− templom falán elhelyezett emléktáblát. Ezután az egy−
házközösség tagjai, a Pázmáneum Társulás képviselői és
a Marczell család magyarországi tagjai koszorúzták meg az em−
léktáblát.
Marczell
Mihály a XX.
század egyik
legnagyobb
magyar kato−
likus nevelője
Dunaszer−
dahelyen szü−
letett 1883.
augusztus
12−én. Esz−
tergomi fő−
egyházme−
gyés áldozó−
pap, pápai
kamarás, tiszteletbeli kanonok, prelátus, 1948−tól apostoli pro−
tonotárius. Egyetemi tanár, rektor, papnevelő, egyházi író,
szerkesztő, cenzor, hitszónok. Tevékeny életét követően 1962.
december 6−án hunyt el Budapesten.
− and −
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Az Egyházkarcsa mellett tervezett akkumulátorgyár ügyében a
polgármester környezeti hatástanulmány elkészítését szorgalmazza

Pázmány Péter levele a környezetvédelmi miniszternek

Aggodalom az ivóvízkészletek miatt
Dunaszerdahely kifogásolja,hogy kihagyták a véleményezési folyamatból
Az utóbbi hetekben a szlovák és a magyar sajtó egyaránt
foglalkozott az Egyházkarcsa mellett tervezett akkumu−
látorgyár kérdésével. Ezekből a cikkekből kiderült, hogy
egy Linzben székelő osztrák cég a szóban forgó település
mellett létesülő ipari parkban építené fel legújabb akku−
mulátorgyárát. Az építkezés a tervek szerint most nyá−
ron elkezdődne és jövőre már át is adnák. Az első évben
hárommillió darab autóakkumulátor gyártását tervezik,
majd a termelés a későbbiekben megduplázódna.
A környezetvédelmi miniszté−
rium a beruházás megvalósulá−
sát megelőző engedélyeztetési
és véleményezési folyamatban
a törvény értelmében kikérte
több intézmény véleményét,
ám az Egyházkarcsával szom−
szédos kataszterű Duna−
szerdahely önkormányzatát ki−
hagyták. A megszólított intéz−
mények megfogalmazták állás−
pontjukat és egyedül a Duna−
szerdahelyi Körzeti Környezet−
védelmi Hivatal találta környe−
zeti szempontból aggályosnak
a tervezett üzem megépítését a
csallóközi ivóvízforrások tő−
szomszédságában. Ezt egyéb−
ként a minisztérium 2006. már−
cius 31−i keltezésű dokumentu−
ma is elismeri, mert megálla−
pítja: Egyedül a Dunaszer−
dahelyi Körzeti Környezetvé−
delmi Hivatal szorgalmazza
írásos állásfoglalásában a ja−
vasolt tevékenység elbírálását
a törvény értelmében azzal az
indoklással, hogy a tervezett
tevékenység (vagyis az akku−
mulátorgyár – a szerk. megj.)
közelében védett ivóvízforrások
találhatók, a tevékenység pedig
veszélyes jellegű és nincs össz−
hangban az egyházkarcsai ipa−
ri parkban létesülő beruházás
eredetileg elbírált jellegével,
amelyben csak túlsúlyban élel−

miszeripari jellegű logisztika
elhelyezését tervezték.” Az
idézett minisztériumi anyag lé−
nyegében zöldet ad az ólmot és
vegyi anyagokat nagy mennyi−
ségben feldolgozó leendő gyár
építésének, hiszen megállapít−
ja, hogy a beruházás megvaló−
sítása előtt nem kell elvégezni
környezeti hatástanulmányt.
Dunaszerdahely város veze−
tése az említett sajtóhírek nyo−
mán elhangzott képviselői in−
terpelláció kapcsán kezdett fog−
lalkozni a kérdéssel. Pázmány
Péter, miután szakértők bevo−
násával áttekintette és elemezte
a kialakult helyzetet, úgy dön−
tött, hogy levélben fordul a kör−
nyezetvédelmi miniszterhez. A
polgármester május 5−én kelte−
zett, Jaroslav Izáknak címzett
levelében nehezményezte, ho−
gy Dunaszerdahely városát
nem vonták be a véleményezé−
si folyamatba, holott a törvény
értelmében az érintett térségben
fekvő településként a tárcának
az előzetes véleményeztetésben
meg kellett volna szólítania a
dunaszerdahelyi önkormányza−
tot is.
Pázmány levelében környe−
zeti hatástanulmány elrendelé−
sét szorgalmazza, hiszen mint
levelében írja, „az akkumulá−
torgyártás környezeti szem−

Az önkormányzat mellett működő építészeti és környezetvédelmi bizott−
ság elnöke, Molnár Zoltán a birtokába került dokumentumok alapján szá−
mításokat végzett és ezek alapján aggályosnak tartja a tervezett beruhá−
zást. Számításai szerint évente 49 millió kilogramm ólmot dolgoznának
fel, amit több mint 10 millió liter kénsavval vegyítenének. Ráadásul tart a
várható környezetszennyezéstől is, amely nemcsak az ivóvízforrásokra,
hanem a légkörre is kiterjedhetne, hiszen az ólmot a csallóközi gyárban
alakítanák át poralakúvá, tehát itt őrölnék meg. „Ha a terv megvalósul,
akkor olyan helyzet áll elő, hogy a malmok a Csallóközben nem búzát, ha−
nem ólmot fognak őrölni, nyilatkozta lapunknak. a városi képviselő.

pontból olyan igényes techno−
lógiai eljárás, amelynek során
ólmot tartalmazó galvanikus
üledékek keletkeznek és nagy−
mennyiségű kénsavat is fel−
használnak.” A levél arra is fi−
gyelmeztet, hogy a tervezett
beruházási tevékenység nincs
összhangban az egyházkarcsai
ipari parkban eredetileg elbírált
beruházási szándékkal, ahol
csak túlsúlyban élelmiszeripari
jellegű árucikkek logisztikai
bázisával számoltak. Pázmány
éppen ezért rámutat arra is, ho−
gy „ az említett térségben mint−
egy 200 méteres távolságban
élelmiszer−nagyraktár épül, és
az 1996−100/ 1981. sz. mező−
gazdasági és környezetvédelmi
minisztériumi rendelet értelmé−
ben élelmiszeripari létesítmé−
nyek védelmi övezetében nem
helyezhetők el szennyező forrá−
sok, márpedig feltételezzük, ho−
gy az ólom negatív hatással
lesz az élelmiszerraktárra és
következésképpen a lakosság
egészségi állapotára is”.
A levél utal az Európai Uni−
óban érvényes irányelvre
(Regulation on Hasardous
Substances), amely egyebek
között tiltja az ólom felhaszná−
lását, leszámítva az elkerülhe−
tetlen eseteket. A polgármester
szerint a határokon átívelő ha−
tások kockázatát is figyelembe
kell venni. Végül a levél fel−
hívja a figyelmet arra, hogy a
döntésnél a környezetvédelmi
minisztérium mellőzte a
Dunaszerdahelyi Körzeti Kör−
nyezetvédelmi Hivatal aggá−
lyait és nem rendelt el környe−
zeti hatástanulmányt.
A fent kivonatosan ismerte−
tett indokok alapján városunk
polgármestere leszögezi, hogy
feltétlenül szükséges a környe−
zeti hatástanulmány elrendelée
még az beruházás megkezdése
előtt. A további fejlemények−
ről tájékoztatjuk olvasóinkat
és várjuk a témával kapcsola−
tos észrevételeiket is, de csak a
névvel és címmel ellátott véle−
ményeket van módunkban fi−
gyelembe venni.

KÉPVISELŐI
INTERPELLÁCIÓKBÓL
A városi képviselőtestület leg−
utóbbi élésen az alábbi képvise−
lői interpellációk hangzottak el:
Hulkó Gábor (MKP): Felhívta a
figyelmet az Egyházkarcsa katasz−
terében tervezett akkumulátor−
gyár feltételezhetően környezet−
szennyező működésére, amely a
légkört és az országos szempont−
ból is fontos ivóvízkincset veszé−
lyeztetheti, ebből kifolyólag nega−
tív hatással lehet Dunaszer−
dahelyre is. A képviselő szorgal−
mazta, hogy a polgármester for−
duljon a környezetvédelmi mi−
nisztériumhoz és levélben hívja
fel a figyelmet a várható környe−
zetvédelmi kockázatokra. A pol−
gármester válaszában utalt arra,
hogy a véleményezés során a
szaktárca nem kérte ki a városi
önkormányzat véleményét, ezért
is tartja indokoltnak, hogy utóla−
gosan hívja fel a minisztérium
figyelmét a határokon is átnyúló
káros hatásokkal járó beruházás
régiónkba való telepítésével já−
ró várható veszélyekre.
Hajdú Zoltán (független): szerint
a dunaszerdahelyi ipari park kiépü−
lése kapcsán megnövekszik a vasúti
teherszállítás, ezért fontosnak tarta−
ná egy hangszigetelt fal megépítését
a bősi felüljáróig, indítványozta to−
vábbá a gépjármű−teherforgalom ki−
zárását közlekedési táblák kihelye−
zésével. A polgármester felkérte az
illetékes szakosztályt, hogy a gond
megoldását egyeztesse a vasút
vezetőségével.
Bugár György (MKP): nehez−
ményezte, hogy a Max szórakozó−
központ építése miatt megnöve−
kedett a teherforgalom a Keleti la−
kótelepen. Érdeklődött afelől, ho−
gy a nyugdijasklub tagjai kapnak−
e kedvezményes belépőt a termál−
fürdőbe. A polgármester vála−
szában elmondta, hogy a szóra−
kozóközpont építési munkálatai
a befejezésükhöz közelednek, az
átadás után a forgalom is vis−
szaáll a régi mederbe. A kedvez−
ményes belépők ügyét megold−
ja a PRO DS kártya, amely már
igényelhető.
Érsek Rudolf (független): Az
általa vezetett Szent György ének−
karnak kért támogatást a városi
költségvetésből. Megjegyezte, az
erre vonatkozó kérelmet beadták a
városi hivatalban. A polgármester
válaszában elmondta, a bead−
vány azután érkezett, hogy a vá−
rosi költségvetést jóváhagyták. A
kulturális bizottságnak kell ten−
nie javaslatot a költségvetés mó−
dosítására. Megjegyezte, hogy
tudomása szerint a kórus minden
fellépésért a városi rendezvé−
nyeken kap honoráriumot.
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Z poslaneckých
interpelácií
Na poslednom aprílovom zasadnu−
tí mestského zastupiteľstva odzne−
li aj nasledovné poslanecké inter−
pelácie:
 Gabriel Hulkó upriamil po−
zornosť na rakúskou firmou plá−
novanú výstavbu závodu na výro−
bu autobatérií v katastrálnom úze−
mí Kostolné Kračany. Ide o čin−
nosť, ktorá je nebezpečená z hľa−
diska znečisťovania ovzdušia a ži−
votného prostredia a môže mať
negatívny dopad i pre naše mes−
to. Požiadal primátora mesta, aby
sa obrátil na Ministerstvo ŽP SR.
Primátor mesta poznamenal, že
k predmetnej investícii nebolo
vyžiadané stanovisko Mesta
Dunajská Streda.
 Zoltán Hajdú poukázal na to,
že výstavbou priemyselného parku
treba počítať i so zvýšením náklad−
nej železničnej dopravy. Podľa jeho
názoru bolo by účelné zo strany
Železnice SR vybudovať na úseku
od železničnej stanice do nadjazdu
na Gabčíkovskej ceste tzv. izolačnú
stenu. Primátor mesta požiadal
oddelenie výstavby a dopravy,
aby sa obrátilo na Železnice SR
vo veci riešenia predmetu inter−
pelácie.
 Juraj Bugár interpeloval vo
veci nutnosti riešenia otázok súvi−
siacich so zvýšením nákladnej do−
pravy na sídlisku Nová Ves a na
Námestí priateľstva z dôvodu vý−
stavby zábavného centra MAX.
V ďalšej časti svojej interpelácie
žiadal o informáciu , či členovia
klubu dôchodcov budú mať nárok
i v tomto roku na bezplatné perma−
netky na vstup do termálneho kú−
paliska. Primátor poznamenal, že
otázka pernamentiek sa rieši – na
základe informácie podanej Mgr.
Andrássy Ferencom – do zaháje−
nia letnej turistickej sezóny
v KRA. Čo sa týka otázky dopravy
v okolí Hypernovy , ide o výstav−
bu zábavného centra, stavebné
práce však chýlia ku konci, preto
nevidí dôvod na prijatie osobit−
ných opatrení.
 Rudolf Érsek ako vedúci a di−
rigent chóru sv. Juraja požiadal
mesto o poskytnutie finančnej
podpory k činnosti chóru.
Poznamenal, že žiadosť bola mes−
tu podaná. Žiadosť bola podľa
primátora podaná neskoro, preto
nemohla byť akceptovaná pri
prejednávaní rozpočtu mesta na
rok 2007. Požiadal preto komisiu
kultúry, aby predložila svoj návrh
v tejto veci pri prejednávaní zme−
ny rozpočtu. Poznamenal, že
podľa jeho vedomosti všetky vy−
stúpenia chóru na podujatiach
organizovaných mestom boli ho−
norované.

Primátor žiada ministra Jaroslava Izáka o zrušenie pôvodného rozhodnutia
a vykonanie ekologickej štúdie o dlhodobých vplyvoch závodu
na výrobu autobatérií pri Kostolných Kračanoch na flóru a faunu Žitného ostrova

Obavy o zdroje pitnej vody
V uplynulých týždňov slovenská a maďarská tlač uverejnila
informácie o tom, že pri Kostolných Kračanoch sa už v lete
začne s výstavbou závodu na výrobu autobatérií v priemysel−
nom parku, v ktorom sa už usadili prví záujemcovia. Z tých−
to článkov sme sa dozvedeli, že dcérska spoločnosť rakúskej
firmy z Linzu Banner Baterien s.r. o po spustení výroby v ro−
ku 2008 bude spočiatku vyrábať ročne 3 miliónov kusov baté−
rií, neskoršie sa produkcia zvýši na 6 milónov kusov.
Ministerstvom oslovené inštitú−
cie, ktoré sa mali zo zákona vy−
jadriť, nevzniesli žiadne ná−
mietky, až na Obvodný úrad ži−
votného prostredia v Dunajskej
Strede. Experti tohto úradu vo
svojom stanovisku urgovali vy−
konanie dôkladnej predbežnej
analýzy o možných ekologic−
kých vplyvoch fungovania fab−
riky na naše životné prostredie.
Preto žiadali, aby rezort život−
ného prostredia nariadil vyko−
nanie takejto analýzy, predo−
všetkým s mimoriadnym zrete−
ľom na skutočnosť, že v tomto
regióne sa nachádzajú nenadra−
hiteľné zásoby pitnej vody, kto−
ré sú významné nielen z celoslo−
venského hľadiska, ale aj z as−
pektu Strednej Európy.
Mesto Dunajská Streda
v procese zisťovania stanovísk
nebolo oslovené, a to napriek
tomu, že sa jedná o sused−
né obce. Naše mesto zo zákona
malo byť oslovené, aby samo−
správa mohla zaujať stanovisko
k plánovanej výstavbe nového
závodu na výrobu akumuláto−
rov. Preto sa primátor mesta
Péter Pázmány rozhodol, že sa
obráti listom na ministra život−
ného prostredia Jaroslava Izáka,
aby preskúmal a zrušil predchá−
dzajúce rozhodnutie rezortu
a nariadil začatie nového zisťo−
vacieho konania.
„Žiadam o preskúmanie a
zrušenie rozhodnutia MŽP č.
181/06−7.3/gn zo dňa 31.03.
2006, v ktorom Ministerstvo
rozhodlo že navrhovaná činnosť
„Výroba batérií BANNER BA−
TERIEN Kostolné Kračany“ sa
nebude posudzovať podľa záko−
na NR SR č.127/1994 Z.z. o po−
sudzovaní vplyvov na životné
prostredie,“−píše vo svojom lis−
te P. Pázmány.
V liste sa ďalej uvádza:
V rámci zisťovacieho kona−
nia na zaujatie stanoviska
Mesto Dunajská Streda nedo−
stalo zámer a nebolo ani v inej
forme oslovené, ani nemalo

možnosť k nahliadnutiu podľa
§8 odsek 3, napriek tomu, že
MŽP bolo povinné zo zákona
NR SR č.127/1994 Z.z. § 8 odsek
1 bod d) do dvoch týždňov doru−
čiť zámer obciam ktorej územie
zasiahne vplyv činnosti zámeru
(niet pochýb že územie mesta
Dunajská Streda bude zasiah−
nuté vplyvom činnosti zámeru,
ako aj územie okolitých obcí).
 Predmetné rozhodnutie mi−
nisterstva nebolo doručené mes−
tu Dunajská Streda, ako dotknu−
tej obci v zmysle § 10 odsek 4
zákona NR SR č.127/1994 Z.z.
 Výroba akumulátorov je
environmentálne náročná tech−
nológia, pri ktorej vznikajú gal−
vanické kaly obsahujúce olovo
a používa sa aj kyselina sírová.
 Zámer bol zaradený svoji−
mi parametrami podľa prílohy
č.1 zákona, do kapitoly 7
Strojársky o elektrotechnický
priemysel položka 7 Strojárska
alebo elektrotechnická výroba
s výrobnou plochou nad 3000
m˛, podľa našich expertov zá−
mer spadá do kapitoly 3
Hutnícky priemysel položka 8
Tavenie zliatin s obsahom toxic−
kých zlúčenín al. kapitoly 4
Chemický, farmaceutický a pet−
rochemický priemysel.
 Zámer nie je v súlade s pô−
vodne posudzovaným zámerom
priemyselného parku Kostolné
Kračany, v ktorom sa uvažovalo
len s umiestnením logistiky s pre−
važne potravinárskym tovarom.
 V uvedenej lokalite vo
vzdialenosti cca. 200 m sa bu−
duje veľkosklad potravín,
v zmysle Výnosu MP SR a MZ
SR č. 981/ 1996−100 v ochran−
nom pásme potravinárskych za−
riadení nesmú byť umiestnené
zdroje znečistenia. Predpokla−
dáme, že olovo v ovzduší bude
mať negatívny dopad na sklad
potravín a následne aj na zdra−
votný stav obyvateľstva.
 Predpokladáme, že v zmys−
le zákona NR SR č.706/2002
o zdrojoch znečisťovania ovzdu−

šia prílohy č.2 Kategorizácia
veľkých a stredných zdrojov
znečistenia, patrí uvedený zá−
mer do kategórie veľké zdroje
znečistenia.
 Jedná sa o lokalitu nachá−
dzajúcu sa v Chránenej oblasti
prirodzenej akumulácie vôd
a ako taká si táto oblasť zaslúži
výnimočnú pozornosť aj z po−
hľadu posudzovaniu vplyvov na
životné prostredie. Navrhovaná
činnosť má značný vplyv na kva−
litu podzemnej pitnej vody, prá−
ve preto nás prekvapilo rozhod−
nutie Ministerstva, že v predlo−
ženom zámere sa nebude posu−
dzovať.
 Aj obec Kostolné Kračany
vyjadruje názor, že navrhovaná
činnosť má byť posudzovaná
podľa zákona.
 Pri výrobe vzniká značné
množstvo nebezpečného odpa−
du, ktoré bude potrebné zlikvi−
dovať, aj preto je dôležité vy−
pracovať posudzovanie vplyvov
na ŽP.
 Ráta sa s výrobou 3 milió−
nov akumulátorov ročne (ne−
skôr až 6 miliónov) čo predsta−
vuje obrovské množstvo a v kaž−
dom prípade aj obrovský zásah
do životného prostredia.

V
zmysle
zákona
č.364/2004 o vodách §31 ods.4
písm a) bod 1 sa v chránenej vo−
dohospodárskej oblasti sa za−
kazuje stavať alebo rozširovať
nové priemyselné zdroje, v kto−
rých sa vyrábajú alebo na výro−
bu používajú nebezpečné látky.
 Existuje aj platná smerni−
ca EU Regulation on Hasar−
dous Substances (RoHS), ktorá
okrem iného zakazuje používa−
nie olova okrem prípadov nevy−
hnutnosti.
 Nie v poslednom rade je tu
aj riziko cezhraničného charak−
teru vplyvov.
 Pri rozhodovaní ste ne−
zohľadnili stanovisko Obvod−
ného úradu životného prostre−
dia v Dunajskej Strede.
Z uvedených dôvodov tento
strategický dokument jedno−
značne podlieha posudzovaniu
podľa zákona č. 127/1994 Z.z,
to je aj stanovisko Obvodného
úradu životného prostredia
v Dunajskej Strede.
S pozdravom
Ing. Péter Pázmány
primátor mesta
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Városi tömegközlekedés

Mestská autobusová doprava 2007.5.23.

A bővülő helyi tömegközlekedés alakulásában fontos az utasok véleménye

Új menetrendeket az igények szerint!
Az autóbuszok évi 46 ezer kilométert tesznek
meg mintegy 110 ezer utassal. Naponta 450 pol−
gár veszi igénybe a tömegközlekedést. Mivel váro−
sunkban a Galántai út melletti új lakóövezet és üz−
letközpontok építésével kapcsolatos közművesítési
tervek új autóbuszmegálló megépítését is tartal−
mazzák, a járatok útvonalai a jövőben biztos, ho−
gy bővülni, azaz hosszabbodni fognak.
A városi tömegközlekedést – miután az
2004−ben megyeiről helyi önkormányzati ha−
táskörbe került át – a SAD közlekedési válla−
lat valósítja meg a városi hivatal megrendelé−
sére. A SAD biztosítja a tömegközlekedés mű−
szaki feltételeit (autóbuszok, sofőrök), a váro−
si hivatal pedig a menetrend meghatározására
terjeszti elő igényeit – amelyeket természete−
sen, összhangba kell hozni a SAD műszaki és
a város anyagi lehetőségeivel. A menetrend
tehát a két fél közötti tárgyalások eredménye−
képpen születik meg. (on)
Dunaszerdahelyen jelenleg
három útvonalon járnak a
helyi tömegközlekedés autó−
buszai. Egyelőre – mint aho−
gy általában a Dunaszerda−
helyhez hasonló nagyságú
más városokban is –, csak
munkanapokon.
A cél, hogy városunk polgá−
rai könnyebben eljuthassanak
a munkahelyekre, az iskolák−

ba, illetve a nagyobb városi
gócpontokba, például a városi
kórházba – majd természete−
sen vissza lakóhelyük közelé−
be. A hétvégi közlekedés meg−
valósításának akadálya, hogy
a kis számú utazóközönség
miatt jelentősen meg kellene
emelni a jegyárakat, ami vi−
szont akár el is „riasztaná” ő−
ket az utazástól.

TISZTELT OLVASÓINK! A közeljövőben ismét tárgya−
lások lesznek a SAD közlekedési vállalat és a városi hiva−
tal között, mely arra törekszik, hogy az új menetrendek
minél inkább megfeleljenek városunk polgárai elvárásai−
nak. Ezért nagy jelentőségű az igények felmérése. Kérjük
Önöket, ha szintén érintettek a helyi tömegközlekedésben,
javaslataikat, észrevételeiket írásban juttassák el szer−
kesztőségünk címére. Ezeket küldjék el a városi hivatal
építésügyi és közlekedésügyi osztályára.

Mestská hromadná doprava – prihliadajú aj na názory cestujúcich

Cestovný poriadok prispôsobia
požiadavkám cestujúcej verejnosti
V Dunajskej Strede v súčas−
nosti premávajú spoje mest−
skej hromadnej dopravy na
troch linkách. Ako vo väčšine
miest podobnej veľkosti,
MHD funguje zatiaľ len
v pracovné dni. Cieľom je u−
ľahčiť dopravu obyvateľov
nášho mesta do práce, do
školy, do mestskej nemocnice
a späť.

Zaviesť pravidelnú dopravu
cez víkend by bolo neefektív−
ne pre nízky počet cestujú−
cich. Autobusy ročne najaz−
dia 46 tisíc kilometrov a pre−
pravia 110 tisíc cestujúcich.
Priemerne denne cestuje
autobusmi 450 ľudí. Trasy sa
v budúcnosti budú rozširovať,
teda predlžovať. Táto zmena
súvisí aj s tým, že na

VÁŽENÍ ČITATELIA! V blízkej budúcnosti sa opäť začnú
rokovania s dopravnou spoločnosťou SAD. Snahou mest−
ského úradu je zostaviť taký cestovný poriadok, ktorý
v maximálnej miere vyhovuje požiadavkám a očakávaniam
občanov nášho mesta. Preto kladieme veľký dôraz na prie−
skum požiadaviek. Vaše požiadavky, postrehy, návrhy mô−
žete v písomnej forme poslať na mestský úrad na oddelenie
výstavby a dopravy. Budú slúžiť ako podklad pri rokova−
niach s dopravnou spoločnosťou SAD.

Galantskej ceste sa pri zóne
obytných domoch a nákup−
nom centre plánuje s vy−
budovaním novej auto−
busovej zastávky.
Nakoľko mestskú hromad−
nú dopravu od roku 2004
nefinancuje Trnavský samo−
správny kraj, ale mestská sa−
mospráva. Spoločnosť SAD
ju realizuje na základe zada−
nia mestského úradu. SAD
zabezpečuje technickú reali−
záciu dopravy, t.j. autobusy a
vodičov, mestský úrad v súla−
de s technickými možnosťami
SAD predloží požiadavky na
cestovný poriadok. Teda ces−
tovný poriadok je výsledkom
rokovaní mestského úradu
a dopravnej spoločnosti.

Anyák napi
ünnepség
Anyák napi−, egyben jubilánso−
kat köszöntő ünnepséget tartott a
Szlovák Rokkant Szövetség he−
lyi szervezete a Kodály Zoltán
Magyar Tannyelvű Alapiskola
ebédlőjében. A Dunaszerda−
helyről és a járásból megjelent
130 tagot a szervezet elnöke
Slezák Mária köszöntötte.
A pozsonyeperjesi Ugri− Bugri
bábcsoport előadásán jókat de−
rültek a terített asztal mellett he−
lyet foglaló vendégek. A kiadós
vacsora, valamint a Méhes Ve−
ronika által elkészített finom sü−
temények elfogyasztása után
szólt a muzsika, a vendégek tán−
colhattak is. Mindenki remekül
érezte magát.
„Ezt az ünnepséget minden év−
ben megrendezzük, az utóbbi hat
évben itt a Kodály Zoltán alapis−
kolában. Ezen kívül még két
nagyszabású
rendezvényünk
van: a gyermeknapi, valamint a
szintén gyermekek számára ren−
dezett karácsonyi ünnepség.“ −
nyilatkozta Slezák Mária. (and)
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A PRO DS kártya
már igényelhető

Žiadajte vydanie
PRO DS karty

Május elsejétől már igényelhe−
tő a Dunaszerdahelyen állandó
lakhellyel rendelkező városbe−
liek számára a különböző ked−
vezményekre feljogosító PRO
DS kártya. A kártyát azok az
állandó lakosok válthatják ki,
akik hiánytalanul fizetik a vá−
rosi adókat és díjakat, továbbá
a várossal szemben semmine−
mű tartozásuk nincs.
A kártya a városháza föld−
szintjén, a 109− es irodában
igényelhető. Az érdeklődők itt
kapják meg az igényléshez
szükséges nyomtatványokat
is. Bővebb információ Tonka
Éva szakelőadónál, tel: 590
39 11.

Od začiatku mája už občania
nášho mesta môžu podať žia−
dosť o vydanie PRO DS karty,
ktorá poskytne jej majiteľom
rôzne zľavy a výhody. Nárok
na vydanie tejto karty majú o−
byvatelia mesta s trvalým po−
bytom, ak nemajú žiadne po−
zdĺžnosti voči mestu na da−
niach a poplatkoch.
Formuláre, ktoré treba vy−
plniť záujemcom, obdržíte na
mestskom úrade v kancelárii
č. 109 na prízemí. Podrob−
nejšie informácie podáva re−
ferentka Eva Tonkaová v tej
istej kancelárii, alebo na tele−
fónnom čísle : 590 39 11.

A PRO DS − kártya első oldala. A kártya másik oldalán feltün−
tetik a kártya nyilvántartási számát, a kártya tulajdonosának, ,
illetve házastársának és a vele egy háztartásban élő kiskorú
gyermekeknek a nevét, a címet és a kártya érvényességi idejét. A
kártya nem ruházható át és csak a személyazonossági igazol−
vánnyal együtt érvényes.

Egyszeri támogatást ad a város
az elsőszülő anyáknak

Finančný príspevok z rozpočtu mesta na
pokrytie výdavkov prvorodeného dieťaťa

Az első gyerek 2 500 koronát ér Jednorázová podpora mesta
Már igényelhetik az első gyereküket szülő nők a csecsemő
után járó egyszeri támogatást a városi hivatal belügyi osz−
tályán. Május derekán életbe lépett az erre vonatkozó váro−
si rendelet, amelyet áprilisban szavazott meg a képviselőtes−
tület. A részletekről KANOVITS VIOLA, a belügyi osztály
vezetője tájékoztatja olvasóinkat.
A rendelet csak a 2006. de−
cember 31. után született gye−
rekekre vonatkozik, és a gye−
rekszületéssel járó kiadások
egy részének a fedezésére szol−
gál, hangsúlyozza az osztály−
vezető. A rendelet ugyan csak
május 12−től hatályos, mégis
minden idén született és leg−
alább 28 napot élt csecsemő
édesanyja jogosult rá, akinek
az első gyerekéről van szó és
dunaszerdahelyi állandó lak−
helyre van bejelentkezve. An−
nak a csecsemőnek az édes−
anyja, aki elsőszülőttként az i−
dén április 30. előtt született,
legkésőbb 2007. október végé−
ig kérelmezheti az összeg fo−
lyósítását.
A rendelet teljes szövegét la−
A támogatást a városi hivatal
folyósítja készpénzben. A jo−
gosult személy a szükséges
formanyomtatványt a városhá−
zán szerezheti be, a földszinti
109. számú irodában, bővebb
tájékoztatásért forduljanak
Sánta Ágnes szakelőadóhoz.
Ügyfélfogadási napok:
hétfő, szerda 8 – 16 óra
péntek: 8 – 13 óra

Szükséges iratok
 személyazonossági igazol−
vány
 a gyerek születési bizonyít−
ványa
 a Munka−, Család− és Szo−
ciálisügyi Hivatal végzése a
gyerek születésekor nyúj−
tandó támogatás és a ki−
egészítő pótlék kifizetéséről.

punk mostani számában ma−
gyarul is közöljük (a 7. olda−
lon), előző számunkban pedig
szlovákul jelentettük meg, to−
vábbá a város információs táb−
láján, valamint az internetes
honlapján, a www.dunstreda.
eu weboldalon is megtalálható.
„Mivel a városi hivatalnak
nincs pontos áttekintése arról,
hogy az újszülöttek közül kik az
elsőszülött csecsemők, illetve
kik azok, akik 2007. január el−
seje után hozták világra első
gyermeküket, ezért a belügyi
osztály kéri az első gyerek után
járó támogatásra jogosultakat,
mielőbb jelentkezzenek a jelzett
számú irodában, hogy kitölt−
hessék a kérvényt.” – nyilatkoz−
ta lapunknak Kanovits Viola
osztályvezető.

vo výške 2 500 korún
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede dňa 26.4.2007 sa
uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2007
o poskytovaní jednorázového finančného príspevku pri na−
rodení prvého dieťaťa.
Toto nariadenie upravuje roz−
sah a podmienky poskytovania
jednorázového finančného prí−
spevku z rozpočtu mesta na
pokrytie výdavkov spojených
so zabezpečovaním nevyhnut−
ných potrieb novorodenca
narodeného po 3l.l2. 2006
prvorodičke.
Napriek tomu, že toto naria−
denie nadobudlo účinnosť l2.
05.2007 nárok na príspevok
majú všetky prvorodené deti.
Ich nárok na príspevok zaniká
uplynutím 6 mesiacov od na−
rodenia dieťaťa. V prípade die−

Oprávnená osoba uplatňuje
svoj nárok na príspevok na
formulári vydanom mest−
ským úradom v kancelárii
oddelenia vnútornej sprá−
vy č. l09. na prízemí .
Podrobnejšie informá−
cie podáva odborná refe−
rentka oddelenia vnútor−
nej správy MsÚ Bc. Šan−
tová Agneša.
Stránkové dni: ponde−
lok, streda od 8.00 do l6.00
hod., v piatok od 8.00 do
l3.00 hod

K žiadosti je
potrebné priložiť:
 občiansky preukaz,
 rodný list dieťaťa
 rozhodnutie úradu práce

o vyplatení príplatku
k príspevku a príspevku
pri narodení dieťaťa
ťaťa, ktoré sa narodilo pred ú−
činnosťou tohto nariadenia t.j.
v dobe od l. l. 2007 do 30.4.
2007 nárok na príspevok zani−
ká najneskôr 3l.l0.2007.
Výška podpory je 2.500.− Sk
na jedno dieťa a platiteľom prí−
spevku je mestský úrad.
Nariadenie sa nachádza i na
úradnej tabuli mesta ako aj na
webovej stránke www. dun−
streda.eu. Úplný text nariade−
nia sme zverejnili aj v DH
v slovenskej verzii, v tomto
čísle näjdete maďarskú verziu.
Vyzývame preto matky – pr−
vorodičky − aby sa hlásili na
mestskom úrade (kancelária
č.102) vo veci vybavenia pred−
metného finančného príspevku
a to po dožití aspoň 28 dní ži−
vota prvého dieťaťa.
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Dunaszerdahely város általánosan kötelező érvényű rendelete

Az első gyerek születésénél nyújtandó
egyszeri pénzügyi támogatásról
Dunaszerdahely város képvise−
lőtestülete a községekről szóló
1990/369.Tt. számú törvény 6.
paragrafusának 1. bekezdése és
a későbbi módosításai értelmé−
ben az alábbi 2007/5. számú ál−
talánosan kötelező érvényű vá−
rosi rendeletet hagyta jóvá az el−
ső gyerek születésekor nyújtan−
dó egyszeri pénzügyi támoga−
tásról.
1. cikkely
Bevezető rendelkezések

b) a jogosult személy állandó
dunaszerdahelyi lakhellyel ren−
delkezzen
2. Ugyanarra a gyerekre a tá−
mogatás csak egyszer folyósít−
ható. Ha egyszerre több gyerek
születik, akkor minden egyes
gyerekre kérelmezhető a támo−
gatás.
3. A jogosult személy támo−

1. Ez az általánosan kötelező
érvényű városi rendelet szabá−
lyozza azt, hogy Dunaszer−
dahely város költségvetéséből
milyen összegű egyszeri pénz−
ügyi támogatás nyújtható és mi−
lyen feltételek mellett a
2006.12.31. után világra jött új−
szülött legfontosabb szükségle−
teinek a fedezésére az első alka−
lommal szülő nőnek. (a további−
akban csak elsőszülött gyerek).
2. cikkely
A jogosult személy

3. cikkely
Jogosultság a támogatásra

gatásra való jogosultsága nem
áll fenn a 2. cikkely 1. bekezdé−
sének a) és b) pontja értelmé−
ben, ha
– a támogatásra vonatkozó i−
gény érvényesítése előtt hozzá−
járult a gyerek (gyerekek) örök−
befogadását, vagy
– a gyerek (gyerekek) aki bí−
róság vagy más szerv jogerős
végzése alapján a szülők gon−
doskodását helyettesítő pótszü−
lői gondoskodással járó teendő−
ket átruházták az elsőszülött
gyerek esetében, vagy a gyerek
(gyerekek) a bíróság jogerős
végzése alapján intézeti gon−
doskodásban részesül.
4. A jogosult személynek
nem keletkezik a 2. cikkely
1.bekezdése a) pontja értelmé−
ben jogosultsága a támogatásra
– ha a szülés után a kezelőor−
vos beleegyezése nélkül ott−
hagyja a gyereket (gyerekeket)
az egészségügyi létesítmény−
ben.
4. cikkely
A támogatás nagysága

1. Az igény benyújtásának a
feltételei a következők:
a) a gyerek (gyerekek) meg−
születése

1. A támogatás folyósítója
Dunaszerdahely Városi Hivata−
la (a továbbiakban csak városi
hivatal).

1. A támogatás folyósítását a
jogosult személy kérheti abban
az esetben, ha eleget tesz a meg−
szabott feltételeknek:
a) az anya, aki az első gyerekét
(gyerekeit) szülte, ha legalább 28
napot élt a csecsemő (a további−
akban csak anya−első ízben szü−
lő nő)
b) az elsőszülött gyerek (gye−
rekek) apja, ha
– az első ízben szülő anya
meghalt, vagy az anya ellen kö−
rözést adtak ki
– ha a gyerek (gyerekek) neve−
lését jogerős bírósági végzés alap−
ján, vagy más szerv döntése értel−
mében az apának ítélték meg.
– az a személy, aki bíróság
vagy más szerv jogerős végzése
alapján a szülők gondoskodását
helyettesítő pótszülői gondos−
kodással járó teendőket átvette
az elsőszülött gyerek esetében.

2. Az egy gyerek után járó tá−
mogatás nagysága 2 500 koro−
na, amit a folyósító készpénz−
ben fizet ki.
5.
cikkely
A jogosultság érvényesítése
1. A jogosult személy igényét
a városi hivatal által kiadott és
ott beszerezhető formanyomtat−
vány beadásával érvényesítheti,
amelyen a következő adatokat
kell feltüntetni: a jogosult sze−
mély és az újszülött kereszt− és
vezetékneve, születési dátuma,
állampolgársága, állandó lakhe−
lye, valamint be kell mutatnia az
érvényes személyi igazolványát
és a gyerek (gyerekek) születési
bizonyítványát.
2. Ha a gyerek (gyerekek) a
Szlovák Köztársaság határain
túl születik meg, és a támogatá−
si kérelem benyújtása idején a
speciális anyakönyvi hivatal
még nem adta ki a születési bi−
zonyítványt a 1994/ 154. Tt.
számú törvény értelmében, a jo−
gosult személynek az írásos ké−
relemhez csatolnia kell a gye−
rek külföldön kiadott születési
bizonyítványának
hivatalos
(szlovák nyelvű) fordítását.
3. A jogosult felnőtt személy
a kérvény beadásakor az 5. cik−
kely 1., illetve a 2. bekezdésé−
ben meghatározott iratokon kí−
vül bemutatja:
– a Dunaszerdahelyi Munka−,
Család− és Szociálisügyi Hiva−
tal végzését a gyerek születése−
kor nyújtandó támogatás és kie−
gészítő pótlék kifizetéséről a
1998/235. Tt. sz. értelmében,
valamint a végzést azokban az
esetekben, amikor a szülőknek
egyszerre három vagy több gye−
rekük született, vagy akiknek
két éven belül ismételten ikreik
születtek.
4. A jogosult kiskorú személy
( a gyerek anyja) a kérelem be−
adásakor benyújtja az 5. cikkely
1., illetve 2. bekezdésében fel−
tüntetett okiratokon kívül
– a kezelőorvos igazolását ar−
ról, hogy az ő orvosi felügyele−
te alá tartozó gyerek (gyerekek)
élt legalább 28 napot
– a kezelőorvos igazolását ar−
ról, hogy az anya elsőszülő nő.

5. Abban az esetben, ha a jo−
gosult személy az apa, akkor az
5. cikkelyben megszabott ok−
iratokon kívül bemutatja az a−
nya halotti bizonyítványát is,
vagy az SZK Rendőrkapitány−
ságának igazolását arról, hogy a
gyerek (gyerekek) anyja ellen
körözést rendeltek el, vagy iga−
zolást arról, hogy jogerős bíró−
sági végzés alapján a gyereket
az apa gondoskodására bízták.
5. Abban az esetben, ha a jo−
gosult személy az a személy,
aki a szülői gondoskodást he−
lyettesítő pótszülői gondosko−
dásba vette a gyereket, a városi
hivatalnak be kell mutassa az
erre vonatkozó jogerős bírósági
végzést.
6. cikkely
A támogatásra való jogosult−
ság megszűnése
A támogatásra való jogosult−
ság megszűnik a gyerek születé−
sétől számított hat hónap eltelté−
vel.
A 2007. január 1. és 2007. áp−
rilis 30. között született gyere−
kek esetében a támogatás legké−
sőbb 2007. október 31−ig igé−
nyelhető.
7. cikkely
A támogatás visszaadása
Ha a jogosult személy eljárá−
sa oda vezetett, hogy a folyósító
jogtalanul fizette ki a támoga−
tást, az köteles a folyósított ösz−
szeget visszaadni. A jogtalanul
kifizetett támogatás visszaadá−
sára vonatkozó igény elévül at−
tól az időponttól számított egy
éven belül, hogy
– a folyósító ezt a tényt meg−
állapította, legkésőbb azonban a
kifizetéstől számított három év
elteltével.
8. cikkely
Zárórendelkezések
1. Ezt az általánosan kötelező
érvényű városi rendeletet a váro−
si képviselőtestület 2007. április
26−án tartott ülésén hagyta jóvá.
2. Ez a rendelet 15 nappal
azután lesz hatályos, hogy ki−
függesztették a városi hivatal
hivatalos hirdetőtábláján.
Pázmány Péter polgármester
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Terítéken a szlovákiai magyar oktatásügy gondjai

Kulcskérdés a magyar iskolák helyzete
A Dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola adott otthont az Iskolavezetők Or−
szágos Társulása tanácskozásának, amelyen a szlovákiai magyar oktatásügy jelenlegi helyzetét elemez−
ték az ország különböző pontjairól érkező iskolavezetők és az MKP oktatásügyi szakértői. A tanácsko−
zást személyes jelenlétével megtisztelte Csáky Pál, az MKP elnöke, Szigeti László oktatási alelnök, Duray
Miklós stratégiai alelnök és Szögedi Anna parlamenti képviselő.

O problematike maďarského školstva na Slovensku

A dunaszerdahelyi konferen−
cián Csáky Pál MKP−elnök is
részt vett.

Na ZŠ a VJM Ármina
Vámbéryho usporiadali stret−
nutie Združenia riaditeľov
maďarských školských na
Slovensku. Riaditelia ZŠ z
rôznych kútov Slovenska a
odborníci SMK na školstvo
prerokovali súčasnú situáciu
v maďarskom školstve. Hľa−
dali riešenia takých pretrvá−
vajúcich problémov, ako je
postupný úbytok detí na ško−
lách s vyučovacím jazykom
maďarským, alebo finan−
covanie školských zariadení.
Hovorili aj o príprave nové−
ho školského zákona a o prí−
prave pedagógov na Uni−
verzite J. Selyeho v Komár−
ne. Predseda SMK Pál

Csáky ubezpečil prítom−
ných, že SMK aj ako opo−
zíčná strana sa snaží o skva−

litnenie úrovne maďarského
školstva a riešenie aktuál−
nych problémov.
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Albert Sándor, a komáromi
Selye Egyetem rektora a az
egyetemen folyó pedagógus−
képzésről szólt.
A résztvevők olyan problé−
mák megoldására keresték a
választ, mint például a ma−
gyar iskolákban fokozatosan
csökkenő diáklétszám megál−
lítása, az vagy oktatási intéz−
mények finanszírozásának ja−
vítása. A konferencia további
témáját alkotta az új oktatási
törvény előkészítése és a
Selye János Egyetemen zajló
pedagógus− illetve szakmai
továbbképzés.
Az Iskolavezetők Országos

Képriport 9
Társulásának elnöke és alel−
nöke a SzMPSz Országos
Választmányától a legutóbbi
ülésükön személyes feladatul
kapták a MKP és a SzMPSz
együttműködésének szoro−
sabbra fűzését a közös fel−
adatok megoldásához vezető
úton.
A két éve Füleken megala−
kult Iskolavezetők Országos
Társulása fő feladata szakvé−
lemények, javaslatok, állás−
foglalások megfogalmazása a
készülő új oktatásügyi törvé−
nyekről, koncepciókról, mi−
niszteri rendeletekől és egyéb
oktatásügyi normákról, az is−
kolavezetők ezekre vonatko−
zó véleményének felmérése,
kikristályosítása és tolmácso−
lása a nemzeti kisebbség érde−
keit megjelenítő, a SzMPSz−
vel együttműködő szerveze−
teknek és fórumoknak.
A tanácskozást Pék Lász−
ló, a SzMPSz elnöke nyitotta
meg, az egybegyűlt vezetősé−
gi tagokat és a megjelent ven−
dégeket Pázmány Péter,
Dunaszerdahely polgármes−
tere is köszöntötte.
Először Albert Sándor, a

Pázmány Péter polgármester arra kérte a tanácskozás
résztvevőit, tüzetesen elemezzék annak az okait, hogy a ki−
lencven százalékban magyarok lakta Dunaszerdahelyhez
hasonlóan más magyar többségű településeken sok magyar
szülő miért adja még most is szlovák iskolába a gyerekét.
Figyelmeztetett arra, hogy nemritkán még a magyar közélet
ismert személyiségei sem mutatnak jó példát e tekintetben.

Komáromi Selye Egyetem
rektora szólt a az egyetemen
folyó pedagógusképzésről.
Fibi Sándor, a társulás el−
nöke felvezetőjében a szlová−
kiai magyar oktatásügy hely−
zetét jellemezte, Hecht An−
na, a SzMPSz alelnöke a
szubszidiaritásról szólt, a ma−
gyarok meglevő és hiányzó
oktatásügyi kompetenciáiról,
Horváth Dénes és Szuperák
Mária az alapiskolák és óvo−
dák helyzetéről, Vetter Já−
nos és Hecht Anna a közép−
iskolák helyzetéről, Fodor
Attila, a COMENIUS Peda−
gógiai Intézet igazgatója pe−
dig az új oktatásügyi törvény
szükségességéről tartott fel−
vezető rövid előadást.

Az általános vitában töb−
bek között Szigeti László
parlamenti képviselő, volt
oktatási miniszter, és A. Sza−
bó László, a Katedra Társu−
lás elnöke is felszólalt.
Csáky Pál, az MKP országos
elnöke hozzászólásában kife−
jezte a következetes és segítő
együttműködés fontosságát,
hiszen a magyar nemzeti kö−
zösség szempontjából az ok−
tatásügyi terület a kulcskér−
dések közé tartozik. Az MKP
elnöke beszédében elmondta,
hogy ellenzéki pozícióból is a
magyar oktatás színvonalá−
nak javítására és az aktuális
problémák áthidalására tö−
rekszenek.
(p)

23.5.2007

10 Kultúra
Az Ágacska Gyermek−néptáncegyüttes a városi önkormányzat támogatásával Törökországban járt

Fergeteges sikerek, felejthetetlen élmények
A Törökország ázsiai részén
lévő Gebse városában ven−
dégszerepelt nemrég az
Ágacska Gyermek−néptánc−
együttes. A távoli útról Nagy
Ivánt, a néptánc− együttes e−
gyik vezetőjét kérdeztük:

 Hogy érezte magát a
csapat, sikeres volt a szerep−
lés?
– Hihetetlen nagy élmény
volt ez, nemcsak a gyerme−

 Milyen alkalomból lé−
pett fel az Ágacska Törö−
kországban?
– Április 25− ike az 1930− as
évektől ünnepnap Törökor−
szágban, hiszen a törökök na−
gy vallási vezetője Kemal
Atatürk gyermeknappá nyilvá−
nította. Ilyenkor fesztiválokat,
gyermekprogramokat tartanak
országszerte, napjainkban már
több országból is érkeznek
tánccsoportok. Mi is egy ilyen
fesztiválon léptünk fel három
alkalommal Gebse városában.

Gyermek néptánccsoportok IV. járási versenye

Suhanó szoknyák,
kifényesített csizmák

A gyermek néptánccsoportok „Téged viszlek táncba” elne−
vezésu járási versenyén a a somorjai Prvosienka és Kiscsali,
valamint az ekecsi Pimpimpálé és Pimpimpálé sarj gyermek
néptánccsoportok szerepeltek.
A Művészeti Alapiskolában megrendezett táncversenyen
mind a négy gyerekcsoport gyönyörň népviseletben adta elő
produkcióját. Az eredményhirdetésre várva a résztvevők közö−
sen elénekeltek néhány népdalt. A Krausz Ágnes vezette há−
romtagú szakmai zsűri dolga egyáltalán nem volt könnyű, mivel
minden csoport kitett magáért. Az első helyet végül is az ekec−
si Pimpimpálé gyermek néptáncegyüttes szerezte meg, így ők
jutottak tovább a Szakolcán (Skalica) megrendezendő kerületi
fordulóba. A győztes csoporton kívül a további három résztve−
vő tánccsoport is értékes ajándékokat kapott jutalmul.
A Csallóközi Népművelési Központ szervezésében immár ne−
gyedik alkalommal rendezték meg a gyermekcsoportok sereg−
szemléjét.
(and)

keknek, hanem az őket elkísé−
rő néhány szülőnek is. A
gyermekek más − más csalá−
doknál voltak elszállásolva,
így „testközelből” is megis−

merkedhettek nemcsak az ot−
tani kultúrával, hanem a kü−
lönféle napi szokásokkal is.
Felléptünk utcán, focipályán
és sportcsarnokban is. Minde−
nütt fergeteges sikert arattunk.
Sok szép helyen jártunk, töb−
bek között Rodostóban is, a−
hol megtekintettük II. Rákó−
czi Ferenc emlékházát.
 Kik voltak a fő támoga−
tóik az utazást és a vendég−
szereplést illetően?
– Legfőképpen a duna−
szerdahelyi önkormányzat. A
városvezetés ötvenezer koronát
különített el arra, hogy részt
vehessünk a törökországi fesz−
tiválon. Néhány vállalkozó
szintén támogatta vendégsze−
replésünket. A fennmaradó
nem csekély költségeket a szü−
lők fedezték.
− and −

Tancuj, tancuj, vykrúcaj...
Štyri detské súbory sa prihlásili do tohtoročnej, v poradí už
štvrtej okresnej súťaže detských folklórnych súborov Tancuj
tancuj vykrúcaj. Prvosienka a Kiscsali zo Šamorína, a dva sú−
bory z Okoču Pimpimpálé a Pimpimpálé sarj .
Súbory vystupovali v nádherných krojoch. Každé vystúpenie
sa vydarilo preto odborná porota pod vedením Ágnes Krausz−
ovej nemala ľahkú úlohu. Do krajského kola, ktoré sa uskutoč−
ní v Skalici však mohol postúpiť len jeden súbor. Sú ním deti
púpavky zo súboru Pimpimpálé. Ale aj ostatné súbory boli od−
menené hodnotnými darmi.
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Jó kezekben a dunaszerdahelyi lányok kézilabdás utánpótlásának nevelése

Hogy a talentumok el ne kallódjanak!
Kedves olvasóink! A dunaszerdahelyi sportklubokat és
sportegyesületeket bemutató sorozatunkat a lány kézilab−
dára szakosodott Talent Sportklubbal folytatjuk.
A Dunaszerdahelyi Talent
Sportklub 2003. márciusában
alakult meg oly módon, hogy
a Tempo DAC−ból kivált ifjú−
sági szakosztály a fiatalabb di−
áklányok és idősebb diák−
lányok egy−egy csapatával
gyakorlatilag önálló klubként
folytatta – amint azt az elne−
vezése is jelzi – a tehetséges
utánpótlás nevelését. Volt mi−
re alapoznia, hiszen a duna−
szerdahelyi kézilabdasport e−
gyik legkiválóbb szakvezetője
és sokéves edző, Szenczi Já−
nos nevével fémjelzett Tempo
DAC
korábbi
sikerei
(1996–2001 között I. ligás női
csapat, 2002−ben a fiatalabb
diáklány együttes országos 2.
helyezett, stb.) ehhez jó kiin−
duló pontot adtak. Nemkülön−
ben fontos volt a Szabó Gyula
Magyar Tannyelvű Alapisko−
la iskolai kézilabda sportköz−
pontjában megteremtett felté−
telrendszer, Csölle Terézia
igazgatónő segítő támogatása,
továbbá a Talent SK születé−
sénél bábáskodó edző−szakve−
zetők, Méhes Tibor, Bóna
Erzsébet, Brunczvik Tünde
szervező munkája, valamint
Kása Nándor vállalkozó hoz−
záállása. Így a kézilabda
lánytalentumok szakmai ne−
velése három pilléren nyug−
szik: az első a Szabó Gyula
AI, amely ingyen tornatermet
biztosít és állja az edzők jutal−
mazását, a második a klub és
annak vezetői, menedzsere,
szakképzett edzői, akik mű−
ködtetik a klubot és elvégzik a
csapatok szerepeltetésével,
bajnokságokban, tornákon va−
ló részvételével kapcsolatos
teendőket, a harmadik pedig a
városi önkormányzat, amely a
költségvetésből pályázat és
szerződés alapján nyújtott
rendszeres anyagi támogatás−
sal járul hozzá a tevékenység−
hez. A szakembergárdáról
szólva el kell mondani, hogy a
már említett edzőkön kívül o−
lyan ismert nevek kapcsolód−
nak be a szakmai munkába,
mint az iskola 2–3. évfolya−

mában működő előkészítő
csoportot vezető Kántor Ka−
talin
(lánykori
nevén
Zsigárcsit, az egykori nyáras−
di kitűnőség), a serdülő együt−
tes edzéseit segítő Polacsek
Piroska, akit nem kell külö−
nösebben bemutatni vagy
Pőthe Lajos, a tapasztalt ka−
pusedző. S persze, a támoga−
tók sorából nem hiányozhat az
Autotechnika Kft., a Metrans
Rt., Berecz Oszkár és Markolt
Miklós neve sem.
A Talent SK csapatainak
bajnoki és egyéb szereplései
ismertetését kezdjük a Komá−
rom–Esztergom Megyei kézi−
labda−szövetség és a Nyitrai
Kerületi Kézilabda−szövetség
által közösen szervezett
Kézisuli hosszúlejáratú nem−
zetközi bajnoksággal, ahol az
iskola 4., 5. és 6. osztályosai−
nak megfelelő három korcso−
portos együttes játszik a havi
egy torna rendszerű bajnok−
ságban 9 hónap alatt mintegy
27−30 mérkőzést. Továbbá ott
van az iskolai sportközpontok
országos bajnoksága és az
alapiskolai csapatok országos
bajnoksága. Így például a fia−
talabb diáklány együttes sze−
zononként akár 80−90 meccset
is teljesíthet!
Jelenleg a Talent SK fiata−
labb diáklányok csapata a
Nagyszombati kerületi baj−
nokság 3. helyén, az idősebb

Az idősebb diáklánycsapat, a Kézisuli 2005−ös győztese, balról
jobbra: Brunczvik Tünde edző, Német Rita, Brunczvik Niki, Tóth
Ilona, Viola Ágnes, Újhelyi Krisztina, Lieskovská Flóra, Horváth
Nikoletta, Matus Nóra, Straka Mária, Ágh Katalin kapus, Tősér
Barbara, Kürti Karina és Póda Alexandra

diáklányok csapata a kerületi
bajnokság 2. helyén, míg a
serdülő lánycsapat az orszá−
gos 2. ligának megfelelő baj−
nokság 3. helyén áll; a végső
helyezést a bajnokságok befe−
jeztével közöljük. A fiatalab−
bak legjobb góllövői: Fegyve−
res Orsolya, Bartalos Kinga
és Borsányi Dóra, az időseb−
beké Brunczvik Niki, Straka
Mária és Viola Ágnes, a ser−
dülőké Szabó Krisztina,
Farkas Ágnes, Brunczvik
Niki és Matlák Alica. De
nézzük a Talent SK csapatai−
nak korábbi sikereit: 2004−
ben a fiatalabb diáklány csa−
pat kerületi bajnok, országos
4.; 2004−ben az alapiskolai
csapatok járási, területi és ke−
rületi döntőjét megnyerve az
országos döntő 4. helye,

A fiatalabb diáklánycsapat, balról jobbra: Méhes Tibor edző, Pállfy
Vivien, Lieskovská Barbara, Fegyveres Orsi, Borsányi Dóra, Kužilek
Fanni, Nagy Orsi, Bartalos Kinga, Dombai Karina, Brunczvik Tünde
edző, térdelnek: Hájos Dóra, Szabó Kata, Szalai Márta, Fehér Éva,
elöl a kapusok: Hakszer Loretta és Derzsi Eleonóra

(2007−ben ugyanúgy bejut az
országos döntőbe, de sérülé−
sek és más okok miatt távol
marad); 2005−ben a Kézisuli
bajnokságban az ötödikesek
csapata aranyérmes!; 2005−
ben a serdülőcsapat a 2. liga
csoportbajnoka, de anyagiak
hiányában nem lép fel az 1. li−
gába; 2007. áprilisában az Eu−
rópa egyik legnagyobb után−
pótlás tornájának számító
győri Balázs Kupán 17 csa−
patból ezüstérmes!
A Dunaszerdahelyi Talent
SK az utánpótlás−nevelés
színvonalának javítása érde−
kében szorosan együttműkö−
dik a Dunaszerdahelyi Ma−
gyar Tannyelvű Sportgimná−
zium kézilabda tagozatával, s
távlati koncepciójában szere−
pel, hogy a kinevelt játé−
kosbázisra alapozva női csa−
patot indítson.
A klubvezetés, élve a
Dunaszerdahelyi Hírnök ad−
ta lehetőséggel, ezúton is
hívja csapataiba a kézilab−
dázás iránt érdeklődő, tehet−
séges diáklányokat. Szemé−
lyesen jelentkezhetnek min−
den kedden és csütörtökön
14.00–16.00 között a Szabó
Gyula AI tornatermében, il−
letve minden pénteken 14.00
órakor a sportcsarnokban
tartott edzésen, valamint a
09114/229 499 és 0907/433
112 telefonszámokon.
(k)
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Dunaszerdahelyi Zenei Napok: Tahiti örömzenét, riói szamba−ritmusokat
és karibi hangulatot varázsolt a Talamba a VMK előtti térre

Ismerős dallamok – ismeretlen hangzásban
A Bécsi Zeneművészeti Főis−
kola növendékeinek koncertje
némileg változott mint a hely−
színt, mint az előadókat illető−
en, de a zenei élmény ígysem
maradt el. A Bécsben tanuló
dunaszerdahelyi származású
Oláh testvérpár helyett két
bolgár tehetséget hallhattunk−
Valya Dervenska− hegedűn és
Dessalina Atanassova− zongo−
rán játszott. Repertoárjukban
felcsendültek J. S. Bach hege−
dűszóló szonátái, továbbá
technikailag nagyon igényes
művek is: Paganini Capricciói
és Csajkovszkij Melankólikus
szerenádja. A zongorakíséret
ill. a hegedűjáték egyaránt
virtuóz volt.
Május 4− én dobpergéstől és
ritmuskavalkádtól volt hangos
a kultúrház előtti tér. Először −
és remélhetőleg nem utoljára −
köszönthettük Dunaszerda−
helyen a gödöllői Talamba ü−
tősegyüttest. A Debreceni
Liszt Ferenc Zeneművészeti

Főiskola fiatal diplomásai−
Grünvald László, Kiss István,
Nagy Tamás, Szitha Miklós
és Zombor Levente− azt a célt
tűzték ki maguk elé, hogy ütő−
hangszerek segítségével meg−
ismertessék és megszerettes−
sék az igényes−, komoly− és
könnyűzenét az emberekkel.
Elsősorban saját szerzemé−
nyeiket, ill. komoly és köny−
nyűzenei átirataikat adják elő.
Magyarországon egyedülálló
ez a teátrális ütőhangszeres
profil. A koncertre egyrészt
jellemző volt a komolyság ill.
a show jellegű kortárs elő−
adás. Először „Minden népek
zenéjéből“ adtak ízelítőt a

művészek. Képzeletben mint−
ha körbeutaztuk volna a föl−
det, egzotikus helyekre kalau−
zolták a hallgatókat... Tahiti−
örömzenát, riói szambát ill.
karibi hangulatot varázsoltak
egy röpke időre Dunaszer−
dahely főterére. Hallhattuk
Michael Camilo Tropicjam c.
művét is. A
műsort a Sere−
gélyüldözés c.
performance
dobshow/ hor−
dóshow zárta,
melyben a fiúk
jelmezben pü−
fölték a mű−
anyaghordókat
és így kapcsol−
ták össze a
színházat és a
zenét. Ráadás−
képp a Tradici−
onális ritmustanulmányok
„Egy este a négereknél...“ las−
sú, mégis pergős, szédítő tem−
pójú műsorszámot hallhattuk
és láthattuk.“ Inkább volt
színházi előadás, mint koncert
a Talamba ütőegyüttes pro−
dukciója, amely térbeli és idő−
beli utazásra repített időset és
fiatalt, komoly és könnyűzene
kedvelőt, öltönyös egyetemi
tanárt és tarisznyás diákot.“
Május 7− én a Szent György
templom felváltva mezoszop−
rán öblös férfihangtól zengett.
A Harmonia Seraphica többek
között Ave Maria darabokat a−
dott elő. Ida Pehalová
Kozlovától hallhattuk Ciaccini

ill. Schubert Ave Mariáját, az
utóbbit szlovák nyelven.
Jaroslav Pehal Counod Ave
Máriaját adta elő ill. Mikuláš
Schneider−Trnavský, Antonín
Dvořák ill. Luigi Lucci dara−
bok is felcsendültek.
A Budapest Szaxofon
Quartett május 9−i koncertjén
a Református templomban
nem mindennapi zenével ta−
lálkozhatott a közönség. Rit−
kán hallhatóak klasszikus da−
rabok szaxofon − feldolgozás−
ban. A különleges hangzás,
mely sokszor orgonához ha−
sonló, vonzó a közönségnek.
A művészek repertoárjából
nem hiányozhattak a barokk
zenék, melyeknek különösen
érdekes csengést, tónust,
hangszínt biztosítottak a fú−

vós hangszerek. Bach− Chorál
Partita, Händel− Vizizene,
Bartók− Román táncok, De−
bussy darabok mind hallhatók
voltak. Ismerős dallamok is−
meretlen hangzásban− ez jelle−
mezte a koncertet.
Méltó befejezésképp május
10− én Hamar Gabriella zongo−
ra−, Hamar Péter hegedű− és Ján
Slávik gordonkaművészek zá−
róhangversenyét hallhattuk és
láthattuk a Művészeti Alapis−
kola koncerttermében. Hallhat−
tuk V. Godár Talizmán c. mo−
dern 21. századi darabját is; s
mivel a szerző művész is jelen
volt, a tapsvihar neki is szólt. A
három művész J. Haydn Rondo
all´ Ongarese darabjával búcsú−
zott, ill. a ráadást, a gyönyörű
Csillagok, csillagok c. Bartók
Béla népdalfeldolgozást a „mi
Gabikánk“− ahogy Lipcsey Ildi−
kó igazgatónő mondta− adta
elő, hiszen Hamar Gabi a váro−
si művészeti alapiskola egykori
növendéke.
A 2007−es 16. Dunaszer−
dahelyi Zenei Napok három
héten tartó koncertsorozata
az idén is fergeteges volt.
Sokféle stílus− klasszikus,
modern, komoly, show jelle−
gű− ill.műfaj− billentyűs, vo−
nós, fúvós, ének, ütős és
színház− képviseltette ma−
gát. Igazán tarka, sokszínű
zenei csokrot kaptunk; kö−
szönet érte a szervezőknek
ill. nem utolsó sorban a mű−
vészeknek.
Gaál Derzsi Ildikó
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Hét érem a korcsoportos
országos bajnokságról
Liptószentmiklóson rendezték az idei ifjúsági korcsoportos Szlovákia−
bajnokságot. Ismét remekül szerepeltek Ráchela József és Ráchela
Milan edzők tanítványai, akik 2 arany−, 2 ezüst− és 3 bronzéremmel tér−
tek haza. Bajnoki címet a 18 éves fiúk mezőnyében Farkas Gábor, a 16
évesek között pedig Varga Dávid szerzett. Ezüstérmes a 14 éves lányok
kategóriájában Kántor Réka, valamint a 14 éves fiúknál Petényi Tamás,
az ő esetében a holtversenyt csak a második segédpontozás döntötte el
az ellenfél javára. Bronzérmes a 18 éves lányoknál Kahancová Ivana, a
16 éves fiúknál Csiba Dominik és a 10 éves fiúknál Takács László. Ez−
zel a dunaszerdahelyi különítmény
Sikerek három tornán a bajnokság legjobb csapatának bi−
 Az Európai Unióba való zonyult és egyben az ifjúságiak a
belépés tiszteletére rendeztek legjobb eredményüket érték el a
felnőtt sakktornát Vágsellyén. klub történetében. A többiek helye−
A DSZ SK tagja, Farkas Gábor zései: 6. Kahancová Jana (12 éves
az abszolút sorrendben a 6. lányok), 6. Csiba Péter, 7. Peitl
helyen végzett, a 18 évesek kö− Tomáš, 9. Kolesár Rastislav, 12.
zött 2. lett. Petényi Tamás a 8. Újhelyi Máté (mind 16 éves fiúk),
helyet szerezte meg, míg a 16 16. Kántor Tamás, 36. Matus Dávid
(14 éves fiúk), 34. Sitár Martin (12
évesek között tornagyőztes.
 Budmericén a 11. alka− éves fiúk).
Másnap a kelet−szlovákiai Bija−
lommal rendezett ifjúsági tor−
nán a 20 éves korig korosztály− kovcén rendezték az idősebb diákok
ban Farkas Gábor diadalmas− országos csapatversenyét 16 éves
kodott, Petényi Tamás 3., korig. Nagy fölénnyel a Varga Dá−
Kolesár Rastislav 16., a fiata− vid, Petényi Tamás, Csiba Dominik,
labb diákok kategóriájában Kántor Réka összetételű dunaszer−
dahelyi csapat nyerte az újabb baj−
Sitár Martin a hatodik.
 Pozsonyban 3 napos fel− noki címet. A DSZ SK másik csapa−
nőtt torna zajlott. Peitl Tomáš a ta Csiba Péter, Peitl Tomáš, Kolesár
10. helyen végzett és megnyer− Rastislav, Kahancová Jana felállás−
te a 15 évesek kategóriáját. Csi− ban az 5. helyet szerezte meg.
A 18 évesek országos ifjúsági
ba Dominik a 14., a 15 évesek−
nél pedig 2. lett. Csiba Péter 38., bajnoksága döntőjére május 26−án
a 20 éveseknél harmadik, Újhe− Dunaszerdahelyen került sor, az
eredményeket a következő szám−
lyi Máté a 41. helyen végzett.
ban ismertetjük.
(DSTV)

A Kis − Kárpátokban túráztak
A dunaszerdahelyi Slávia TE tagjainak áprilisi gyalogtúrája a Kis –
Kárpátokba vezetett. A Récséről induló csoport a 18− kilométeres kék tú−
raútvonalat járta végig gyönyörű időben, jó hangulatban. A kisebb− na−
gyobb emelkedőkkel tarkított szakaszt turistáink minden nehézség nél−
kül teljesítették és várakozással tekintenek a májusi gyalogtúra elé.
Ennek célpontja a gímesi vár és környékének bebarangolása, felfedezése
lesz. Egyletünk turistái kerékpárral vágnak neki a 60 km− es Duna−
szerdahely.− Padány− Ekecs− Aszód puszta− Vásárút− Dunaszerdahely
útvonalnak.
− a, x −

Megnyílt a Therma szálloda
Ünnepélyes keretek között átadták Dunaszerdahelyen a négycsilla−
gos Therma gyógyszállót, amely az első lépés a gyógyturizmusban
rejlő lehetőségek irányába. A száznegyven személy ellátására al−
kalmas létesítményben háromféle szauna, több masszázsszoba, hi−
dromasszázs, úszómedeence és számos, más relaxációs szolgálta−
tás áll a vendégek rendelkezésére. A szállodához különféle sport−
pályák, mint pályagolf, teniszpályák is tartoznak. A Therma szál−
loda vendégeinek érdekes szabadidős programokat szervez, így
többek között csónaktúrát a Kis Dunán, gulyáspartit, vadászatot,
helytörténeti kirándulást a régióban.
(DSTV)

ŠACHY

Sedem medailí z majstrovstiev
Slovenska chlapcov a dievčat
V Liptovskom Mikuláši usporiadali šachové Majstrovstvá Slovenska
mládeže chlapcov a dievčat. Opätovne si výborne viedli zverenci tré−
nerov Jozefa Ráchelu a Milana Ráchelu, trenérov DS ŠK. Získali 7
medailí, z toho 2 zlaté, 2 strieborné a 3 bronzové, čím sa stali naj−
úspešnejším družstvom šampionátu a zároveň dosiahli najlepší výsle−
dok v histórii klubu v mládežníckych kategóriach. Zlato získal v kat.
chlapcov do 18 rokov Gábor Farkas a v kat. chlapcov do 16 rokov
David Varga. Striebro má v kat. dievčat do 14 rokov Réka Kántor a
v kat. chlapcov do 14 rokov Tamás Petényi, v jeho prípade pri rov−
nosti bodov rozhodlo v prospech súpera až druhé pomocné hodno−
tenie. Bronz vybojovali v kat. dievčat do 18 rokov Ivana Kahancová,
a kat. chlapcov do 16 rokov Dominik Csiba a v kat. chlapcov do 10
rokov László Takács. Výsledky ostatných: 6. Kahancová Jana (diev−
čatá do 12 r.), 6. Peter Csiba, 7. Tomáš Peitl, 9. Rastislav Kolesár, 12.
Matúš Újhelyi (chlapci do 16 r.), 16. Tamás Kántor, 36. David Matus
(chlapci do 14 r.), 34. Martin Sitár (chlapci do 12 r.).
Na druhý deň usporiadali vo východo−slovenských Bijacovciach
Majstrovstvá Slovenska družstiev starších žiakov do 16 rokov.
Suverénne zvíťazilo družstvo DS ŠK v zložení David Varga, Tamás
Petényi, Dominik Csiba, Réka Kántor a vybojovalo si ďalší titul.
Druhé družstvo v zložení Peter Csiba, Tomáš Peitl, Rastislav Kolesár,
Janka Kahancová obsadilo 5. miesto.
Celoslovenské finále dorasteneckej ligy družstiev do 18 rokov sa
uskutočnila 26. mája v Dunajskej Strede, výsledky uverejníme v na−
sledujúcom čísle.
(DSTV)

Hotel Therma otvorený
V Dunajskej Strede slávnostne otvorili štvorhviezdičkový
liečebný hotel Therma, ktorý je prvým krokom k možnostiam
liečebného turizmu. Relaxačné centrum s lôžkovou kapacitou
pre 140 hostí ponúka tri druhy sauny, niekoľko masážných i−
zieb, hidromasáže, plavecký bazén a rôzne iné relaxačné služ−
by. V areáli hotela sú k dispozícii aj športové ihriská, ako mi−
nigolf, tenisové kurty a iné. Hotel Therma ďalej organizuje pre
svojich hostí zaujímavé programy pre voľný čas, napr. člnové
túry na Malom Dunaji, gulášpárty, poľovačky a poznávacie zá−
jazdy v regióne.
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Nem babra megy a játék!

Május 9−i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Mi a neve
Dunaszerdahely legújabb, a maga nemében egyedülálló a−
jándékboltjának és hol található? A helyes válasz: CHO−
COLATE− a Galántai úti körforgalomnál, a motorkerék−
párbolt helyén.
A helyes választ beküldők között három szerencsés nyertest
sorsoltunk ki, akik egyenként 500 – 500 Sk értékű árut választ−
hatnak maguknak a Chocolate ajándékboltban.
Nyerteseink: Bugárová Zuzana− Neratovice tér 2145/8,
Udvaros Adrianna− Jilemnicky u. 233/23, Csóka Klaudia−
Újfalu 2217/3
Nyereményeiket a Galántai úti körforgalomnál található
Chocolate ajándékboltban vehetik át, személyi igazolvány fel−
mutatása ellenében.
Nyerteseinknek gratulálunk!
Új kérdésünk: Az Andrea Shop melyik nagy nemzetközi
elektrotechnikai csoport tagja?
A helyes választ beküldők közül három nyertest sorsolunk ki,
akik egy− egy elektrotechnikai cikket nyernek (Philips hajszá−
rító, Philips hajvágó, Philips hajvasaló), melyeket az Andrea
Shop ajánlja fel a szerencsés nyerteseknek.
Válaszaikat legkésőbb május 28− ig küldjék be szerkesztősé−
günk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján.

„Mi mindent megteszünk ü−
gyfeleink elégedettségéért!”
Az Andrea Shop boltok az elektrotechnika széles választékát kínálják, kielégítve
ezzel a különböző vásárlóerejű és korú vevők minden igényét. Dunaszerdahelyen
1995−ben nyílt meg, majd fokozatosan elkülönült a szórakoztató elektronika
árusítása a háztartási gépekétől. Az Andrea Shop partnerei között az elektro−
technika világának legismertebb és legmegízhatóbb vállalatai szerepelnek. Az
Andrea Shop az EURONICS nemzetközi elektrotechnika csoport tagja.

Výhercovia čitateľskej súťaže z 9. mája
Nejde o babku!
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili na−
sledovnú otázku: Ako sa nazýva a kde sa nachádza najnov−
šia, v Dunajskej Strede svojho druhu jediná darčeková pre−
dajňa?
Správna odpoveď: CHOCOLATE− pri kruhovou objazde
na Galantskej ceste 5416
Z čitateľov, ktorí nám poslali správne odpovede, sme vyloso−
vali troch šťastlivcov, ktorí si môžu prevziať tovar podľa vlast−
ného výberu v hodnote po 500 Sk v darčekovej predajni
Chocolate.
Výhercovia: Zuzana Bugárová− Neratovické nám. 2145/8,
Adrianna Udvaros− Jilemnického 233/23, Klaudia Csóka−
Nová Ves 2217/3
Výhercom blahoželáme.
Výhercovia si výhru môžu prevziať v darčekovej predajni
Chocolate− Galantská cesta 5416
Nová otázka znie: Do ktorej veľkej medzinárodnej elektro−
technickej skupiny patrí Andrea Shop?
Z čitateľov, ktorí nám pošlú správne odpovede, vylosujeme
troch, ktorí vyhrajú výrobky značky Philips (fén, strihač a žeh−
lička na vlasy), ktoré venuje výhercom Andrea Shop.
Odpovede zašlite najneskôr do 28. mája na adresu redakcie,
alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu.

A FERENCES VILÁGI REND helyi közössége 2007−ben is foly−
tatni kívánja a nehéz helyzetben lévő családok megsegítésére
irányuló két éve kezdett akciót. A közösség tagjai egész évben, fo−
lyamatosan fogadják a jószándékú emberek adományait, amely le−
het bútor, ruhanemű, tartós élelmiszer vagy akár pénzadomány is.
A Ferences Világi Rend tagjai minden pénteken 17,30− tól
20,00− ig ügyeletet tartanak a Vásártéren lévő Városi
Nyugdíjasklub épületében berendezett FERENCES SZERE−
TETSZOLGÁLAT helyiségében. Ebben az időpontban várjuk a
rászoruló családok jelentkezését is. Elérhetőségünk: 0904/644 950

Fehér technika
Biela technika
Vámbery Ármin
tér 53/9
T: 031 / 553 03 73

Dunaszerdahely

Dunajská Streda

Fekete technika
Čierna technika
Vámbery Ármin
tér 54 /11, Tel.:
031/552 43 66,
031/552 23 24

E−mail: andreabiela@andreashop.sk * andreashop@andreashop.sk

„Robíme všetko pre vašu spokojnosť”
Týmto heslom sa riadi každý zamestnanec Andrea Shopu
Predajne Andrea Shop čakajú svojich ná−
vštevníkov so širokým elektrotechnickým
sortimentom. Od roku 1995 aj v
Dunajskej Strede, kde sa obchod po−
stupne rozdelil na dve samostatné predajne, a to na bielu a na čiernu tech−
niku. Disponujú širokým sortimentom tovaru a služieb, a pokrývajú tak dopyt
všetkých vekových i cenových kategórií. Cieľom je neustály rast, ktorý sprevá−
dzajú kvalitné služby a kvalitný značkový sortiment. Sú členom medzinárodnej
elektrotechnickej skupiny EURONICS.

www.andreashop.sk

Siet predajní
značkovej elektroniky
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Programok 15

Programy

Krónika

A VMK programjából

Novorodenci/Születések

 május 23. − 10.30 ó.: Nyilvános árverés − General Factoring −
Bratislava
 május 24. − 19.00 ó.: a THÁLIA SZÍNHÁZ − KASSA bemutat−
ja: W.S. Maugham: IMÁDOK FÉRJHEZ MENNI című zenés víg−
játékát. Rendező: Korognai Károly m.v.
 május 26. − 9.00 ó.: Sakkverseny − az ifjúsági csapatverseny
szlovákiai döntője
 május 29. − 17.00 ó.: BESZÉLJÜNK RÓLA! Óvodában anya−
nyelven. Szakértő: Hencze Angelika, pszichológus
 június 1. − 9.00 ó.: Egyszer egy királyfi (mesejáték) az Ágacska
gyermek néptáncegyüttes, az Ardea verséneklő együttes és a
Pántlika zenekar műsora
 június 1. − 11.00 ó.: Egyszer egy királyfi (mesejáték) az Á−
gacska gyermek néptáncegyüttes, az Ardea verséneklő együttes és a
Pántlika zenekar műsora
 június 3. − 15.00 ó.: CSALÁDI VASÁRNAP − VÁROSI GY−
ERMEKNAP
 június 4. − június 9.: XXXII. Duna Menti Tavasz

Csörgő Márton
Ráczová Mira
Both Tibor
Husvéthová Rebeka
Plutzerová Veronika
Remes Zsóka
Hadač Benjámin Albin
Novorodencom prajeme dob−
ré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
RSDr. Végh František (1940)
Nech odpočívava v pokoji!
Nyugodjon békében!
ZOSOBÁŠILI SA /
HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Pullman Richard
− Gabriela Szitásová
Dohorák Zsolt
− Eva Csibová
Bc. Molnár Dániel
− Renáta Mókusová
Horváth Peter
− Kristína Prokšová
Varga Peter
− Brigita Borárosová
Brunner Ján
− Andrea Kiššová
Veľa šťastia a lásky
v spoločnom živote! /
Sok szerencsét és
boldogságot a közös úton!

Hirdetés − Inzercia

Álláshirdetés
A négycsillagos Wellness Patince Szálló a Komáromi járásban
felvesz munkaviszonyba :
– az Aquacentrumba üzemviteli alkalmazottat − fizioterapeuta
előnyben, feltétel legalább ötéves szakmai gyakorlat hasonló intéz−
ményben
– úszómestereket − feltétel úszómesteri és mentőképesítés
– masszőröket és fizioterapeutákat − feltétel masszőri tanfolyam
– pincéreket − a szakmában kitanultakat, gyakorlattal rendelkezők
előnyben
– cukrásznőt − a szakmában kitanultat, gyakorlattal rendelkező
előnyben
– kozmetikust − képesítéssel és legalább 3 éves gyakorlattal
– portásokat − német és angol nyelvtudás szóban és írásban,
– kisegítő munkaerőket a konyhába − feltétel a higiéniai minimum
Az alkalmazottaknak szállást és étkezést biztosítunk, munkát jó
kollektívában wellness központtal is ellátott korszerű szállodában, a−
hol sok egyéb kiegészítő szolgáltatás is igénybe vehető, amelyek
megtekinthetők a www.wellnesspatince.sk honlapon.
A munkaviszonyba való felvételre vonatkozó kérvényeiket tagolt
életrajzzal a következő címre postázzák: Hotel****Wellness
Patince, personálne oddelenie, 94639 PATINCE

 Eladó felújított három−
szobás lakás a város köz−
pontjában. Ár megegyezés
szerint. Tájékoztatás 9−től
este 6−ig a 0905 418 816−os
telefonszámon.
 Predám 1 izbový pre−
robený byt v DS−Nová
Ves. Byt je v OV, 36m2,
4/7, budova je zateplená 6
ročná, stierka, podlaha bie−
lý korok, kuch. linka s špo−
rákom so sklokeramickou
varnou doskou, zabu−
dované skrine so sklopným
posteľom,balkón a pivnica.
Cena: 970 000Sk. Tel.:
0915 169 982.
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Zamestnanie
Hotel**** Wellness Patince, o−
kres Komárno príjme do pra−
covného pomeru:
– prevádzkara Aquacentra −
fyzioterapeut výhodou, pod−
mienka prax v obdobnom zaria−
dení min. 5 rokov
– plavčíkov – podmienkou
plavčícky a záchranársky kurz
– masérov a fyzioterapeutov
– podmienkou masérsky kurz
– čašníkov – vyučených v o−
bore, prax výhodou
– cukrárku – vyučenú v obore,
prax výhodou
– kozmetičku – s osvedčením
a praxou min. 3 roky
– recepčné – nemecký a an−
glický jazyk slovom a písmom,
maďarský jazyk výhodou
– pomocné sily do kuchyne –
podmienkou hygienické mini−
mum
Poskytujeme zamestnanecké
ubytovanie a stravovanie, prácu v
dobrom kolektíve, v modernom
hoteli s wellness centrom a
množstvom doplnkových slu−
žieb, ktoré si môžete pozrieť na
www.wellnesspatince.sk
Žiadosť o prijatie do zamest−
nania so štrukturovaným životo−
pisom zasielajte na adresu:
Hotel**** Wellness Patince,
personálne oddelenie, 946 39
PATINCE

Kortárs Magyar Galéria
 Vermes villa: Június 2−ig
tekinthető meg Németh Ilona
Munkácsy – díjas képzőmű−
vész kiállítása.

ART MA
 Az ERATO−kiállítás má−
jus 26−ig tekinthető meg a
Bacsák utcai galériában.

Csallóközi Múzeum
2007. július 25−ig tekinthető
meg a Csallóközi Múzeum ki−
állítási termeiben a VIII.
Csallóközi Színes Ceruzák
nemzetközi rajzverseny díja−
zott munkáiból rendezett kiál−
lítás.
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Képriport/ Előzetes
A Dunaszerdahelyi Hírnök
június 6−i számából
Z nadchádzajúceho čísla

A városi piacon

Zajlik a Kárpát−me−

dencei Összmagyar
Nemzeti Diákbajnokság.

Színes tavaszi árubőség
A Rózsaligeti új városi piacon bőséges árukínálatból válogathatnak a vevők. Nem hiányzik a gyü−
mölcs sem. A standok és árusító helyek roskadoznak a tavaszi kertek színes vágott virágaitól, a vi−
tamindús primőr zöldségfélék: hónapos retek, újhagyma, fejes saláta, illatos kapor csalogatja a kör−
nyékből idejáró háziasszonyokat. De a hobbikertészkedők is megtalálják itt a legkülönfélébb zöld−
ség palántákat − a paprikától és a paradicsomtól a dinnyén át egészen az egyre népszerűbb padliz−
sánig. (Képriport: −Kgy)

Futballtornával em−

lékeztek
Medgyes
Józsefre / Turnaj na po−
česť Jozefa Medgyesa

sportklub−
Folytatjuk
jaink bemutatását.

A rajzverseny kiérté−

kelése / Vyhodnotenie
výtvarnej sútaže.

