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Városunk polgármestere is gratulált

Fejlesztéspolitikai információs
Wittner Mária 70 éves nap Dunaszerdahelyen

Felvidéki köszöntők: Pázmány Péter, Dunaszerdahely polgár−
mestere és Duray Miklós, az MKP stratégiai alelnöke
Budapesten a Testnevelési Egyetemen ünnepelte 70. születés−
napját Wittner Mária fideszes országgyűlési képviselő. Az 1956
után halálra ítélt, majd 13 évig börtönben raboskodó politikus a
közel háromórás monstre ünnepségen úgy fogalmazott: az igaz−
ságot nem lehet felakasztani, mivel az a lélekben él, és a halál
után kiszáll a testből. Wittner a kommunista diktatúrák áldoza−
tainak emléknapján a parlamentben az áldozatok nevében er−
kölcsi hulláknak nyilvánította a korábbi nézeteiket megtagadó,
"vörös kapitalistákká vált" szocialista politikusokat.
Az ünnepségen számos neves közéleti személyiség megjelent,
többek között Duray Miklós, Jókai Anna, Koltay Gábor,
Nemeskürthy István, Orbán Viktor. És ott volt Dunaszerdahely
polgármestere, Pázmány Péter is, aki ezt az alkalmat is felhasz−
nálta arra, hogy tolmácsolja az ünnepeltnek a dunaszerdahelyi pol−
gárok üdvözletét és jókívánságait, akik számára emlékezetes ma−
radt Wittner Máriának tavaly októberben, az 1956−os magyar for−
radalom 50. évfordulója alkalmából a diktatúrák áldozatainak em−
lékére állított dunaszerdahelyi emlékmű leleplezésekor mondott
ünnepi beszéde.

A dunaszerdahelyi városháza nagytermében került sor az első
szlovákiai fejlesztéspolitikai információs napra, amelyen a bu−
dapesti Miniszterelnöki Hivatal Külkapcsolatokért és Nemzet−
politikáért Felelős Szakállamtitkárságának vezetője, Gémesi
Ferenc államtitkár és az illetékes főosztály munkatársai is részt
vettek. Őket és a nyugat−szlovákiai térségből mintegy hatvan
közéleti személyiséget, polgármestert, politikust és a civil szfé−
ra képviselőit a házigazda szerepében Pázmány Péter, váro−
sunk polgármestere köszöntötte. Törzsök Erika bevezető elő−
adásában a megújult magyar nemzetpolitika legfőbb célkitűzé−
seit a ”varratmentes Európa” szimbólummal érzékeltette, Raj−
nai Gábor a fejlesztéspolitikai és stratégiai osztály vezetője pe−
dig a határon átnyúló fejlesztéspolitika feltételeiről, a nemzeti
fejlesztési tervről, operatív programokról tartott előadást. Az
Európai Területi Együttműködés és a transznacionális EU−s
programok prioritását hangsúlyozta dr.Hámory Jenő szakmai
főtanácsadó. A Szlovák Nemzeti Fejlesztési Tervet és operatív
programokat pedig Gyurovszky László volt építésügyi és ré−
giófejlesztési miniszter ismertette.
Az előadások után a hozzászólások közt az Ister−Granum
Eurorégió programjairól, Nyitra megye regionális fejlesztési
tervéről esett szó. A kötetlen eszmecserében elsősorban oktatá−
si problémákat vetettek fel a hozzászólók.

A PRO DS kártya
már kiváltható

PRO DS karty sa
už vydávajú

Nagy az érdeklődés a PRO DS kár−
tya iránt, eddig mintegy ezren igény−
elték már a városi hivatalban.
Lapzártánkig csaknem háromszáz ü−
gyfél kérvényét már elintézték. Ezek
a kérvényezők megfeleltek a meg−
szabott feltételeknek, ezért a napok−
ban értesítést kapnak a városi hi−
vataltól, hogy személyesen átvehetik
a PRO DS kártyát.
A PRO DS kártya már második
hónapja igényelhető a Dunaszer−
dahelyen állandó lakhellyel rendel−
kező városbeliek számára a külön−
böző kedvezményekre feljogosító
PRO DS kártya. A kártyát azok az
állandó lakosok válthatják ki, akik
hiánytalanul fizetik a városi adókat
és díjakat, továbbá a várossal szem−
ben semminemű tartozásuk nincs.

Občania nášho mesta prejavili veľký
záujem o PRO DS kartu. Do uzávier−
ky našich novín podali na mestskom
úradu takmer tisíc žiadostí. Zatiaľ bo−
lo vybavených takmer 300 žiadostí.
Tieto vyhoveli všetkým stanoveným
kritériam, preto ich podávatelia v
týchto dňoch obdržia oznámenia o
tom, že si môžu prísť prevziať kartu.
Ako sme už informovali, občania
nášho mesta už druhý mesiac si mô−
žu podať žiadosť o vydanie PRO DS
karty, ktorá poskytne jej majiteľom
rôzne zľavy a výhody. Nárok na vy−
danie tejto karty majú obyvatelia
mesta s trvalým pobytom, ak nemajú
žiadne pozdĺžnosti voči mestu na da−
niach a poplatkoch.

A kártya a városháza föld−
szintjén, a 109−es irodá−
ban igényelhető. Az érde−
klődők itt kapják meg az i−
gényléshez
szükséges
nyomtatványokat
is.
Bővebb információ Tonka
Éva szakelőadónál, tel:
590 39 11.

Formuláre, ktoré treba vy−
plniť záujemcom, obdržíte
na mestskom úrade v kan−
celárii č. 109 na prízemí.
Podrobnejšie informácie
podáva referentka Eva
Tonkaová v tej istej kance−
lárii, alebo na telefónnom
čísle: 590 39 11.
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6 Opatrovateľská služba

Mestská opatrovateľská služba v najnutnejších prípadoch
vyhovie žiadostiam o poskytnutie opatrovateľskej služby

Mesto sa stará o starých
a odkázaných občanov
Všeobecne záväzné mestské
nariadenie prijaté mestskou
samosprávou presne definu−
je, že kto a za akých pod−
mienok má nárok na opat−
rovateľskú službu.
Citované nariadenie hovorí:
oprávnená osoba je občan s tr−
valým pobytom v Dunajskej
Strede, ktorý je pre zlý zdra−
votný stav odkázaný na po−
moc inej osoby. Pri posudzo−
vaní žiadostí sú uprednostňo−
vané osoby, ktoré nemajú prí−
buzných v meste alebo na o−
kolí, resp. sú imobilné, alebo
sú pripútané k lôžku.
Teda osobe, ktorá je síce
podľa lekárskeho nálezu cho−
rá, ale každodenné činnosti je
schopná okolo seba vykonať,
v zmysle tohto nariadenia ne−
posudzujeme ako prioritný
prípad. Naše možnosti sú li−
mitované schváleným rozpoč−
tom mestskej samosprávy.
Tento balík vystačuje len na
to, aby sme z podaných žia−
dostí kladne posúdili len tie
najnutnejšie.

službu vychádzame z výšky
mesačného príjmu a majetku
oprávnej osoby, a to tak, aby
1,2 násobok príjmu zostal na
vykrytie životných nákladov.
Ak je však príjem oprávne−
nej osoby taký nízky, že ani
z príjmu, ani z ušetreného ma−
jetku nevykryje určenú výšku
poplatku, v týchto prípadoch
môže mesto previesť poplatok
na manžela, dieťa alebo rodi−
ča.
Ak sa s oprávnenou osobou
nie je možné dohodnúť, mesto
sa riadi paragrafom 46., 47.,

denne 20 Sk, za dohliadanie
denne 13 Sk atď. Mestské na−
riadenie je zverejnené na inter−
netovej stránke mesta www.
dunstreda.eu, a bolo uverejne−
né aj v Dunajskostredskom
hlásniku. Je k nahliadnutiu aj
na oddelení vnútornej správy
mestského úradu.

a 47 sociálneho zákona.

opatrovateľoch, ktorých za−
školenie hradilo mesto z vlast−
ných zdrojov. Základná pod−
mienka je čistý register, spo−
ľahlivosť a spôsobilosť.

Kto sa môže stať
opatrovateľom?
O osobe opatrovateľa je o−
právnený rozhodnúť mestský
úrad. Jedná sa hlavne o tých

Platby za opatrovateľskú
službu
Výška platieb za opatrovateľ−
skú službu závisí od príjmu
a majetkovej situácie opráv−
nenej osoby. Opatrovateľská
služba je bezodplatná v tom
prípade, ak príjem odkázanej
osoby a osoby s ňou žijúcej
v jednej domácnosti nepresa−
hujú 1,2 násobok životného
minima, alebo sa rovná tejto
sume Ak je príjem vyšší, ako
1,2 násobok, tak je opatrova−
teľská služba spoplatnená.
V týchto prípadoch pri výpoč−
te poplatku za opatrovateľskú

Ceny služieb
Mestské nariadenie presne sta−
novuje výšku jednotlivých slu−
žieb. Napríklad za dovoz obeda
zo sociálneho centra prevádz−
kovaného mestom treba zapla−
tiť 9 korún/deň, za jednorázové
upratovanie bytu 50 Sk, za prí−
pravu raňajok, obeda a večere

Kto nemá právo na opatrovateľskú službu?
Nemôže žiadať a dostať opatrovateľa tá osoba, ktorému mest−
ský úrad zabezpečuje osobnú asistenciu alebo celodenné o−
patrovanie, resp. ak osoba je postihnutá nákazlivou chorobou.

Opatrovateľ nie je
sluha
Úlohy opatrovateľov sú popí−
sané v popise práce. V mno−
hých prípadoch si však opat−
rovateľov miešajú s posluho−
vačmi. Opatrovateľ nie je u−
pratovačka, záhradník, alebo
sluha, ako si to mnohí myslia,
a nie je to ani dodatkový zdroj
príjmu rodiny.

Tlačivá žiadostí o opatro−
vateľskú službu dostanete
na mestskom úrade, na čís−
le dverí 109, u odbornej re−
ferentky Ágneš Šantovej.
K žiadostiam treba priložiť:
odporúčanie odborného le−
kára, potvrdenie príjmu
žiadateľa a osoby s ňou ži−
júcej v jednej domácnosti,
čestné prehlásenie o majet−
kovej situácii, potvrdenie
z úradu práce.

Časté kontroly
Chyby a nedostatky môžeme
vychytať len zvýšenými kon−
trolami. Dôkladne musíme
posúdiť aj finančnú stránku
žiadateľa, či je žiadosť skutoč−
ne oprávnená. Žiaľ, bol už prí−
klad aj na snahu okabátiť nás.
Preto musíme byť pri adminis−
trovaní veľmi obozretní a mu−
síme sledovať každú malič−
kosť. Ale musíme vedieť pre−
svedčiť aj rodinných príslušní−
kov o tom, že mesto zabezpe−
čuje len určitý okruh služieb,
prípadne poldňový dohľad,
zvyšok si musia rodinný prí−
slušníci zabezpečiť sami.
V zmysle zákona o ochrane
rodiny máme voči rodinným
príslušníkom vyživovaciu a o−
patrovaciu
povinnosť.
Nemôžeme očakávať od mesta
celodenné opatrovanie, ale ani
opatrovanie rodinného prí−
slušníka. Rodič, ktorý vycho−
val dieťa, si zaslúži, aby v sta−
robe, chorobe dostal potrebnú
pomoc a opateru od svojich
detí, a to bezodplatne.
V ostatnom čase sme dosta−
li veľa žiadostí o poskytnutie
opatrovateľskej služby. Mnohí
si myslia, že je úlohou mesta
postarať sa o rodinného prí−
slušníka, ak ten ochorie.
V niekoľkých prípadoch sa
stretávame aj s atrocitou a
s tým, že osoby v pozdnom
veku prevádzajú svoj majetok
v záujme doživotného vyživo−
vania. V týchto prípadoch je
poskytnutie opatrovateľskej
služby diskutabilné. Každú
žiadosť posudzujeme indivi−
duálne. V prípade problémov
poskytujeme aj rady na ich
riešenie. Žiadosti posudzujú
odborníci pri mestskom úrade
Viola Kanovits, vedúca
oddelenia vnútornej správy
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A DMT díjazottjai

XXXII. Duna Menti Tavasz

Dunaszerdahelyi sikerek is születtek
Június 5–9 között rendezték meg városunkban a szlovákiai magyar gyerekszínjátszók és bábosok sereg−
szemléjét, a XXXII. Duna Menti Tavaszt, amelyen Dunaszerdahely városa nemcsak házigazdaként állt he−
lyt, hanem a zsűri több díjjal is jutalmazta színjátszóinkat. A színjátszók közül a Fókusz „zsebelt“ be né−
hány díjat (köztük a nagydíjat is), míg a bábosok mezőnyében a Gézengúzok és a Virgoncok „vitézked−
tek“. A díjak száma korlátozott, de a Duna Menti Tavasz valóban egy olyan verseny, amelynek minden−
ki csak a nyertese lehet. Nemcsak a szereplők, rendezők érezték jól magukat, hanem a közönség is, ame−
ly nagyon jól szórakozott az előadások alatt.

A DMT megnyitóján több közéleti személyiség is megjelent. A
képen: Nagy Krisztián képviselő, Héger Károly, Sárközy Klára
parlamenti képviselő, Nagy Frigyes alpolgármester, Ibolya
Ildikó VMK−igazgató, Troncová asszony a kulturális minisz−
tériumból, Bárdos Gyula parlamenti képviselő és Hrubík Béla
Csemadok−elnök.

A Duna Menti Tavaszt a jókedv jellemezte

SZÍNJÁTSZÓK
Nagydíj: A Dunaszerdahelyi Váro−
si Művelődési Központ és a Cse−
madok Vámbéry Ármin Alapszer−
vezete FÓKUSZ Gyermekszínpa−
dának a Hol volt, hol nem… c.
előadásáért (Az előadást Jarábik
Gabriella rendezte) és a Kassai
Magyar Közösségi Ház Kis Bóbita
Színjátszó Csoportjának a Ha anya
nincs itthon vagyis a hét kecskegi−
da története c. előadásáért. Az elő−
adást Kristóf Mónika rendezte.
Nívódíj: A Tornaljai Kazinczy Fe−
renc Magyar Tannyelvű Alapiskola
Kincskeresők Színjátszó Csoport−
jának a Lúdas Matyi c. előadásá−
ért. Az előadást Mészáros Piroska
és Okos Zsuzsanna rendezte.
A legjobb színpadi jelmez díja:
A Hetényi Tarczy Lajos AI Tarczy
Lajcsi Színjátszó Csoportjának
A kreatív színpadi mozgás díja:
A Bélyi Magyar Tannyelvű AI
Gyöngyöcske utánpótlás cso−
portjának
A kreatív szerepformálásért dí−
ja: ORÉMUS PÉTER (Kassai Kis
Bóbita) és Antal Gábor (Duna−
szerdahelyi Fókusz)
Szerkesztett népi játékok nívódí−
ja: A Losonci Kármán József Ma−
gyar Tannyelvű AI Pitypang Cso−
portjának a Gömöri lakodalmas c.
előadás színreviteléért
A gyerekzsűri díja: Dunaszer−
dahelyi Fókusz Gyermekszínpad
BÁBOSOK MEZŐNYE
Nagydíj: A Galántai Kodály Zol−
tán Gimnázium Manócska Báb−
csoportjának a Nyakigláb, Csupa−
háj, Málészáj c. bábjátékáért.
Rendezte: Mészáros Andrea.
Nívódíj: A Gömörfalvai Magyar
Tannyelvű AI Harkácsi Pimpók
Bábcsoportjának A szorgalmas és
a lusta lány c. bábos meséjéért.
Az előadást Dolinsky Irén és
Vezérné Gonda Klára rendezte.
Különdíjat adományozott a zsűri
a Dunaszerdahelyi Gézengúzok
és Virgoncok bábcsoportoknak.
A színpadi tér alkalmazásáért kü−
löndíjat kapott a Felsővámosi
Magyar Tannyelvű Alapiskola
Tikiriki Bábcsoportja.
Képzőművészeti díjat adomá−
nyozott a zsűri az Érsekújvári
Czuczor Gergely Magyar Tannyel−
vű AI Pinokkió Bábcsoportjának.
A gyerekzsűri díja: Dunaszer−
dahelyi Virgoncok
Dusza István−díj: A pozsonyi Du−
na Utcai Magyar Tannyelvű Alap−
iskola Iciripiciri Színjátszó Cso−
portjának. A csoport vezetője Far−
kas Márta.
A XXXII. Duna Menti Tavasz élet−
műdíját Szikhart Zsuzsa, az alis−
táli Csipcsirip vezetője kapta.
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Gondozószolgálat

A városi gondozószolgálat a legsürgetőbb esetekben eleget
tud tenni a kérvényeknek, de bejárónőt nem biztosít

Az idős és gondozásra szoruló
embereket felkarolja a város
A városi képviselőtestület
által elfogadott általánosan
kötelező érvényű városi ren−
delet pontosan körülhatá−
rolja, hogy ki jogosult gon−
dozószolgálatra.
A szóban forgó ren−
delet kimondja, hogy
az a dunaszerdahelyi
állandó
lakhelyű
személy, akinek ros−
sz egészségi állapota
miatt más személy
segítségére van szük−
sége. Előnyben ré−
szesítjük azokat a rá−
szorultakat, akiknek
nincs közeli hozzá−
tartozójuk, illetve
nincs élő közeli ro−
konuk városunkban,
továbbá mozgáskép−
telenek, illetve fek−
vőbetegek.
Az a személy tehát, aki u−
gyan az orvosi leletek alapján
beteg, de a mindennapos te−
endőket maga körül el tudja
látni, nem élvez elsőbbséget.
A képviselőtestület által elfo−
gadott költségvetés szabja
meg a lehetőségeinket. Ez a
pénzcsomag elegendő arra,
hogy a beadott kérvények kö−
zül jelenleg a legsürgetőbb
eseteket orvosolni tudjuk.

A gondozószolgálat
térítésköteles
A megtérítendő összeg nagy−
ságát a gondozásra szoruló
személy jövedelme és vagyo−
ni helyzete határozza meg.
A gondozószolgálat abban az
esetben térítésmentes, ha a ké−
relmező és a vele közös ház−
tartásban élő személyek bevé−
tele nem haladja meg a létmi−
nimum l,2−szeresét, illetve az

a létminimum l,2−szerese.
A létminimum l,2−szerese fe−
letti bevétel esetén már a gon−
dozószolgálat térítésköteles.
Ezekben az esetekben a térítés
kiszámításánál figyelembe

mennyit kell fizetni. Például :
ebédhordás a város által üze−
meltetett szociális központból
napi 9.− korona, a lakás rend−
ben tartása napi 50 korona,
reggeli, ebéd, vacsora elkészí−
tése napi 20 korona, napi fel−
ügyelet l3 korona, stb.
A rendelet megtekinthető
a városi hivatal belügyi osztá−
lyán vagy a város honlapján
(www.dunstreda.eu), sőt, an−
nak idején megjelent a Duna−
szerdahelyi Hírnök hasábjain
is.

Kik lehetnek gondozók?

(Illusztrációs fotó, internet)

vesszük a havi jövedelem és
a vagyon nagyságát, méghoz−
zá olymódon, hogy a havi jö−
vedelem l,2 − szerese megma−
radjon a havi létfenntartás
költségeinek a fedezésére.
Ha viszont a gondozott
bevétele olyan alacsony, hogy
sem a jövedelméből, sem pe−
dig a megtakarított pénzéből
nem tudja megtéríteni a meg−
határozott összeget, mert
egyébként veszélybe kerülne
a létfenntartása, ilyen esetben
a város a térítést átvetíti a férj−
re, a feleségre, a gyerekre va−
gy a szülőkre.
Ha az érintettel nem sikerül
egyezségre jutni, a város a szo−
ciális törvény 46., 47., és 47.a
paragrafusa értelmében jár el.

A szolgáltatások árai
A rendelet pontosan meghatá−
rozza, mely szolgáltatásért

Ki nem kaphat gondozót?
Nem igényelhet és nem kaphat a várostól gondozószolgá−
latot az a személy, akinek a munkahivatal személyi asszisz−
tenciát vagy egésznapos gondozást biztosít , illetve ha az il−
lető személy esetében fennáll a ragályos betegség gyanúja.

A gondozó személyéről a vá−
rosi hivatal hivatott dönteni.
Elsősorban azokról a gondo−
zókról van szó, akiknek a to−
vábbképzését a város saját
pénzeszközeiből biztosította.
Az alapfeltétel a feddhetetlen−
ség, megbízhatóság és a ráter−
mettség.

A gondozó nem
bejárónő!
A gondozók feladatait a mun−
kaköri leírás tartalmazza. Sok
esetben azonban a gondozót
összetévesztik a bejárónővel.
Nem takarítónőről, kertészről,
szolgáról van szó – mint
ahogyan azt sokan gondolják −
és nem is a család bevétel−ki−
egészítéséről.

Gyakoriak
az ellenőrzések
Az ellenőrzés megerősítésével
tudjuk csak kiszűrni a hiá−
nyosságokat. Alaposan fel
kell mérnünk a kérelmező
anyagi helyzetét is, hogy el
tudjuk bírálni, valóban indo−
kolt−e a gondozó igénylése.
Sajnos, arra is volt már példa,
hogy megpróbálnak a leg−
agyafúrtabb módon túljárni az
eszünkön. Éppen ezért na−
gyon ébereknek kell lennünk
az ügyintézés során és figyel−
nünk kell minden apróságra.

Az ügyintézéshez szük−
séges formanyomtatvány
a városi hivatal belügyi
osztályán szerezhető be, a
földszint l09. számú irodá−
ban Šanta Ágnes szakelő−
adónál.
A kérvényhez csatolni
kell:
– a szakorvos ajánlását
– a kérelmező és a vele
egy háztartásban élő , kö−
zösen elbírálandó szemé−
lyek jövedelméről szóló
igazolást
– becsületbeli vagyon−
nyilatkozatot
– munkahivatali igazo−
lást.
De meg kell értetnünk a csa−
ládtagokkal azt is, hogy a vá−
ros csupán egy bizonyos körű
szolgáltatást biztosít, esetleg
csak félnaposat, tehát félmun−
kaidőben, a többit magának
a hozzátartozónak kell bizto−
sítania. A családjogi törvény
értelmében mindannyiunk−
nak eltartási és gondoskodási
kötelezettségünk van hozzá−
tartozóinkkal szemben. Nem
várható el a várostól az éjjel −
nappali gondozás, de a csa−
ládtag gondozása sem. Az a
szülő, aki felnevelte a gyer−
mekét, megérdemli, hogy i−
dős korában, elesett, meg−
gyengült állapotában a segít−
séget elsősorban a gyermeké−
től kapja – méghozzá térítés−
mentesen.
Az utóbbi időben lényege−
sen megszaporodott a kérvé−
nyek száma. Ha a családtag
megbetegszik, sokan úgy ér−
zik, hogy a gondozásuk a vá−
ros feladata, s bizony nem egy
esetben szembesülni kell a hi−
vatalnoknak bizonyos atroci−
tásokkal.
Az idős emberek nem egy
esetben a vagyonukat is az el−
tartás fejében átruházzák,
ilyenkor is megfontolandó
a gondozószolgálat biztosítá−
sa. Mondhatnám, minden eset
egyedi, megfontolt döntést
igényel. Lehetőleg tanácsot is
adunk a problémák megoldá−
sához. A polgármesteri hiva−
talban egyébként szakembe−
rekből álló bizottság működik
a kérvények elbírálására.
Kanovits Viola,
a városi hivatal belügyi
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A Beszéljünk róla beszélgetőesten az anyanyelvi óvodai nevelés fontosságát
hangsúlyozta Hencze Angelika pszichológus

Ne legyen kudarc a tanulás!
A Városi Művelődési Központ közérdekű témákat taglaló
Beszéljünk róla! című rendezvénysorozatának keretében
Hencze Angelika dunaszerdahelyi gyermekpszichológus
beszélgetett a szülőkkel az iskolaérettségről, és arról, mik
az anyanyelvű oktatás előnyei. Az óvodában anyanyelven
című előadása kapcsán vele készült az alábbi interjú.
 Mi volt az, ami a legin−
kább foglalkoztatta a szülő−
ket?
– A más nyelvi közeg,
amelybe gyerekként csöppen−
tek. Elmondták, hogyan élték
meg, hogy eleinte egyáltalán
nem értették, mit kérdez, mit a−
kar tőlük a szlovák tanító néni,
és így persze nem tudták, ho−
gyan reagáljanak. Vallottak ar−
ról is, hogyan vesztették el en−
nek következtében a biztonság−
érzetüket és az önbizalmukat.
 És mi volt a végső konk−
lúziójuk? Ha én kibírtam a
szlovák iskolát, kibírja a gye−
rekem is? Esetleg épp fordít−
va: ők érzik a legjobban,
mennyire fontos az anyanyel−
vű iskola?
– Mindkettőre van példa.
Azok a szülők, akik szlovák
iskolába adják a gyermeküket,
azzal érvelnek, hogy otthon
úgyis magyarul beszélnek.
Igen ám, de az oviban csak−
nem nyolc órát tölt a gyerek,
otthon viszont csak négyet, és
nem biztos, hogy jut elegendő
idő a beszélgetésre. Nagyon
sok erőfeszítés és otthoni fog−
lalkozás kell ahhoz, hogy el−
lensúlyozzuk. a szlovák óvo−

dában, iskolában szerzett mí−
nuszokat.
 A dunaszerdahelyi ma−
gyar gyermekek hány száza−
léka jár szlovák iskolába?
– A helyi szlovák iskolák ta−
nulóinak legkevesebb 75 szá−
zaléka magyar anyanyelvű.
A szlovák iskola igazgatója
azzal biztatja a magyar szülő−
ket, hogy a tanító néni majd
magyarul szól a magyar gyere−
kekhez, tehát nem kell aggód−
niuk, hogy valamit nem érte−
nének meg. Lehet, hogy egy−
egy szlovák pedagógus tud
magyarul, és olykor szól is a
gyerekhez ezen a nyelven, de
a mi iskolarendszerünk nem
a kétnyelvűségre épül, a tanító
néninek pedig egy nyelven is
elég az anyagot átvenni.
A gyereknek teljesítenie kell,
de amíg az instrukciót lefordít−
ja magában magyarra, szlovák
társa már megoldotta a felada−
tot. Hiába volt az oviban
a legügyesebb a gyerekünk, az
iskolában már nem tudja meg−
tartani ezt a pozícióját.

 Mennyi idő alatt képes
behozni nyelvi hátrányát
a magyar kisiskolás?
– Nagyon individu−
ális, hogy mennyire és
milyen gyorsan képes
elsajátítani a gyerek
a nyelvet. Aki gyen−
gébb képességű, rá−
adásul nyelvérzéke
sincs, az szenved. De
lehet a gyerek nagyon
ügyes, és a szlovák
nyelv mégsem megy
neki. Van ezzel ta−
pasztalatom, mert a
gyermekek iskola−
érettségét azon a nyel−
ven vizsgálom, ami−
lyen nyelvű iskolába
A gyereknek esélyt kell adni, hogy sike− akarják adni a szü−
res legyen az iskolában.
lők. Ha szlovákba, az

instrukciókat is szlovák nyel−
ven adom, és általában rögtön
kiderül, érti−e a gyerek, vagy
sem. Nagy probléma, ha
a gyerek nem érti az okta−
tás nyelvét, mert nagy mí−
nusszal indul, és ha érzéke−
nyebb, előjönnek a pszicho−
szomatikus problémák, neuró−
zisok.
 Ezeken a vizsgálatokon
ott van a szülő? Tanúja an−
nak, hogy a gyerek még a leg−
egyszerűbb utasítást sem érti
szlovákul?
– A vizsgálat a szülők jelen−
létében folyik. De gyakran hi−
ába látják, hogy nem reagál
a gyerek az utasításra, azt
mondják, nem baj, majd meg−
tanulja. Ha esetleg mégsem,
akkor majd átíratjuk magyar
iskolába. Csakhogy ezek
a szülők nem tudják, mennyi−
re negatív lehet a gyerekre

nézve a a kudarc az első osz−
tályban, amely kapu a tanulás,
a tudás felé. A gyereknek esé−
lyt kell adni, hogy sikeres le−
gyen az iskolában. De ha egy−
szer már telítődik negatív ta−
pasztalatokkal, azt nagyon ne−
héz helyrehozni. A gyerek
nem felejt olyan könnyen, a−
hogy sokan gondolják. Benne
marad a sikertelenség emléke,
elveszíti az önbizalmát. És
szenved. Azon töri a fejét, mi−
ért kellett visszamennie az
óvodába? Mert decemberig
még vissza lehet küldeni.
 Ez gyakran megtörté−
nik?
– Minden esetben nagyon
megfontoljuk. Ha nincs más
lehetőség, akkor inkább men−
jen vissza az oviba, mintsem
hogy egész életére kihatással
legyen az iskolai rossz kezdet.
(vk)
(Folytatás a következő számban)
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Spomienky na deň detí
v Dunajskej Strede
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Az idei gyermeknap
emlékezetes pillanatai
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Kamerový systém sa osvedčil

Három kérdés a városi rendőrség parancsnok−
helyetteséhez, Meleg Rudolfhoz

Bevált a kamerarendszer
Egy éve helyeztek el városunkban térfigyelő kamerákat.
Milyenek velük kapcsolatban az eddigi tapasztalataik?
– A kamerarendszer jól működik. Nemcsak leleplező, hanem
„elrettentő”szerepe is van. Csökkent az utcán „feketén” árusí−
tók száma, a hozzánk érkező lakossági bejelentések alapján is
elmondható, hogy a polgárok biztonságérzete is növekedett.
Konkrét eredményekről, esetekről is beszámolhatnak?
– A járási nyomozószervek különböző bűncselekményekkel
kapcsolatban többször kérték együttműködésünket, illetve ka−
merafelvételeinket. De nem csak „lefülelő” szerepe van a kame−
ráknak, volt, amikor nekik köszönhetően tudtuk meg, hogy a
parkoló automata meghibásodott, és így szinte rögtön azt meg
is tudtuk javítani.
Tervezik a rendszer bővítését?
– Igen, a főutcán és a termálfürdő parkolójában kívánunk ú−
jabb kamerákat felállítani, remélve, hogy ezzel az autólopások,
feltörések számát is csökkenthetjük, illetve növelhetjük az ily−
en bűncselekmények felderítésének arányát. A kamerarendszer
bővítésének „csak” anyagi akadályai vannak, minden újabb ka−
mera ugyanis 200 000 koronás kiadást igényel. Pályázatok út−
ján is próbálunk erre pénzt szerezni.

Korčuliari:
budte opatrní!

 Pred rokom boli v našom meste umiestnené prvé
bezpečnostné kamery na kontrolu verejného priestranstva.
Aké sú s ním skúsenosti?
– Kamerový systém pracuje spoľahlivo. Neslúži len na odha−
ľovanie trestných činov a priestupkov, ale aj na prevenciu. V
meste poklesol počet predajcov, ktorí predávali tovar bez povo−
lenia, ale čo je dôležité, zvýšil sa pocit bezpečnosti občanov.
 Môžete referovať aj o konkrétnych výsledkoch, prípa−
doch?
– Okresné vyšetrovanie orgány nás v uplynulom období viac−
krát žiadali pri prešetrovaní rôznych trestných činov o súčin−
nosť, resp. o ukážku záznamov kamier. Ale vďaka bezpečnost−
ným kamerám sme sa dozvedeli napríklad aj to, že parkovací
automat sa pokazil. Vďaka kamerám sme mohli učiniť okamži−
tú nápravu.
 Plánujete rozšírenie kamerového systému?
– Áno, na Hlavnej ulici a na parkovisku termálneho kúpaliska
mienime v blíz−
kej budúcnosti
umiestniť ďalšie
kamery. Očaká−
vame, že sa ná−
sledne zníži počet
krádeží a vlámaní
áut, resp. sa zvýši
počet
objas−
nených prípadov.
Rozširovaniu ka−
merového systé−
mu bránia len fi−
nancie, veď inšta−
lácia
ďalšieho
zariadenia nás
stojí 200 tisíc ko−
rún. Peniaze sa
snažíme získať i
podávaním pro−
jektov z rôznych
fondov.

Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, pri ktorej vodič pod vplyvom alko−
holu zrazil 12 ročného chlapca. v Skalici neprispôsobil 31 ročný vodič
Škody Favorit rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a narazil do korču−
liara. Polícia eviduje, bohužial mnoho podobných prípadov, ktorých je
stále viac.
Nielen vodiči sa dopúšťajú chýb, ale riziku sa v mnohých prípadoch
vystavujú aj samotní korčuliari. Neuvedomujú si, že pre nich platia rov−
naké ustanovenia ako pre chodcov. Znamená to, že korčuliar je v
zmysle zákona povinný použiť na jazdu predovšetkým chodník. Tam,
kde chodník nie je alebo je neschodný, pohybuje sa po ľavej krajnici a−
lebo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. In−line korčuliari sú osobitnou
rizikovou skupinou. Dôležité je nielen ovládať a dodržiavať predpisy
cestnej premávky, ale aj v potrebnom rozsahu ovládať techniku jazdy
na kolieskových korčuliach. Vedieť v prípade potreby bezpečne zasta−
viť a sledovať situáciu v cestnej premávke. Z dôvodu bezpečnosti detí
na cestách je dôležité, aby ich sprevádzali dospelí. Zároveň odporúča−
me nielen korčuliarom ale aj cyklistom používať ochranné prilby.
Nemali by zabúdať na zásadu vidieť a byť videný, preto je vhodné mať
na sebe reflexné prvky. Vzhľadom k tomu, že bezpečnosť korčuliara je
na ceste osobitne ohrozená, polícia odporúča radšej využiť športové a−
reály s vybudovanými korčuliarskymi dráhami. Ak sa predsa len roz−
hodnú pre jazdu po ceste, odporúčame zvoliť si radšej tú menej frek−
ventovanú.
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Dunaszerdahelyen első ízben rendeztek országos ifjúsági sakkcsapat döntőt

Sakkreménységeink esélyeshez
méltóan remekeltek
Dunaszerdahelyen első íz−
ben rendezték meg az ifjú−
sági sakkcsapatok országos
döntőjét. A városi művelődé−
si központ tükörtermében
asztalhoz ülő fiatal sakkozók
csapatbajnokságának rövid
kulturális műsorral gazdagí−
tott, ünnepélyes megnyitóján
a hazai, kerületi és országos
sakkvezetők mellett részt vett
Kvarda József, a Nagyszom−

bati Megyei Önkormányzat
alelnöke is. A hat együttes−
ből álló mezőnyből, termé−
szetesen, nem hiányzott a na−
gy esélyesnek számító duna−
szerdahelyi gárda sem Far−
kas Gábor, Varga Dávid,
Petényi Tamás, Kántor Ré−
ka összeállításban. A fiatalok
esélyeshez méltón remekel−
tek, hiszen mindhárom ellen−
felüket (Késmárk, Kassa,

Liptószentmiklós) 4:0 arány−
ban győzték le és a szlováki−
ai hegemóniájukat igazolva
szerezték meg az országos
csapatbajnoki címet.
Dunaszerdahely sportked−
velő közönsége nevében is
sok szeretettel gratulálunk or−
szágos bajnok sakkozóinknak,
akik sokadszor ismét jól kép−
viselték városunkat és öregbí−
tették hírnevét.
−kgy−

Az országos bajnok dunaszerdahelyi csapat tagjai a sakktáblánál. (A szerző felvételei)
PETÉNYI TAMÁS

KÁNTOR RÉKA

FARKAS GÁBOR

Rapidsakk és cseh
bajnokság
Rózsahegyen rendezték meg
az országos felnőtt rapidsakk−
bajnokságot. Szép sikert értek
el a Dunaszerdahelyi Sakk−
klub versenyzői, Farkas
Gábor a 4., Ráchela Milan a
9. helyen végzett.
A csehországi Zaječi−
cében megtartott nyílt cseh
diák csapatbajnokságon
résztvevő dunaszerdahelyi
együttes Petényi Tamás,
Csiba Dominik, Peitl To−
máš, Kántor Réka, Takács
László, Matus Dávid össze−
állításban a 6. lett.
VARGA DÁVID

Členovia dunajskostredského družstva, dorasteneckého majstra Slovenska pri šachovnici. Foto: Juraj Kanovits

Ďalší úspech našich dorastencov v celoslovenskom finále dorasteneckej šachovej ligy

Mladí šachisti mesta zožali ďalší úspech
Celoslovenské finále doraste−
neckej šachovej ligy usporia−
dali prvýkrát v Dunajskej

Strede. V zrkadlovej sále
Mestského kultúrneho stredis−
ka slávnostného otvorenia sú−

Rapid šach a majstrovstvá Čiech
V Ružomberku usporiadali majstrovstvá Slovenska v rapid
šachu dospelých. Pekný úspech dosiahli hráči DS ŠK:
Gábor Farkas obsadil 4. a Milan Ráchela 9. miesto.
V Zaječiciach usporiadali otvorené majstrovstvá Českej
republiky žiackých družstiev. Družstvo z nášho mesta v zlo−
žení Tamás Petényi, Dominik Csiba, Tomáš Peitl, Réka
Kántor, László Takács, Dávid Matus obsadil 6. miesto.

ťaže, ktoré bolo spestrené
krátkym kultúrnym progra−
mom, okrem domácich, kraj−
ských a ústredných šachových
funkcionárov sa zúčastnil aj
József Kvarda, podpredseda
Trnavského samosprávneho
kraja. Medzi šiestimi druž−
stvami účastníkov finále sa−
mozrejme nechýbal ani vyso−
ký favorit, dunajskostredské
mužstvo v zložení Gábor Far−
kas, Dávid Varga, Tamás Pe−
tényi a Réka Kántor. Mladé

šachové nádeje nášho mesta
deklasovali svojich súperov
(Kežmarok, Košice, Liptov−
ský Mikuláš) v pomere 4:0 a
ziskom majstrovského titulu v
družstvách potvrdili svoje su−
verénne
postavenie
na
Slovensku.
Blahoželáme našim mla−
dým majstrom, ktorí opa−
kovane úspešne reprezen−
tovali naše mesto a šírili jeho
dobré meno.
−k−
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Több mint negyven éve repkednek remek kis repülőgépek a csallóközi égen

MEGSZÁLLOTT MODELLREPÜLŐK
Dunaszerdahelyen több mint
negyven éve működik a mo−
dellrepülő−klub. Jelenleg ti−
zenkét taggal, akik közül Ing.
Michal Hutník rádióirányítá−
sú helikoptermodelleket épít
és röptet, míg a többiek:
Majchrovič Péter, Majchro−
vič Tamás, Lukács Ferenc,
Hrdlovics Norbert, Lukács
Pál, Kósa Csaba, Németh
Miklós, Vida János, Katona
Gábor, Borsányi Péter és
Dohorák János rádióirányítá−
sú elektromotoros, illetve rob−
banó− és benzinmotoros gé−
pekkel foglalkoznak.

A repülőmodell−klub a volt
Zväzarm székház két klubhe−
lyiségében működik, míg a re−

II. nemzetközi modellrepülő nap Dunaszerdahelyen
A dunaszerdahelyi modellrepülő klub pozsonyi modellezők−
kel együttműködve 2007. június 23−24−én 10.00 órai kezdet−
tel rendezi meg a II. nemzetközi modellrepülő napot a sika−
bonyi repülőtéren (a Jurki benzinkút mögött). A rendezvé−
nyen sikeres hazai és külföldi repülőmodellezők mutatják be
rádióirányítású repülőgépeiket és helikoptereiket. A nézők ér−
tékelhetik a legszebb modelleket és repülő bemutatókat, ame−
lyeket tárgyi jutalommal díjazunk.
A rendezőség frissítőkről is gondoskodik.

mek kis repülőkkel a sikabo−
nyi repülőtéren gyakorolják a
le− és felszállást, akárcsak a

légi akrobácia elemeit. Tavaly
első ízben rendeztek itt nem−
zetközi modellrepülő napot,az
idén lesz a második.
A klub igyekszik megismer−
tetni tevékenységét a széles
nyilvánossággal is. Majchrovič
Péter például szeptembertől a
Smetana ligeti AI−ban modell−
repülő−szakkört fog vezetni.
Szeretnének egyesülni az ún.
ultrakönnyű kis repülőgépek
klubjával, hogy közös erővel és
az anyagi eszközök, szponzo−
rok összevonásával jobb felté−
teleket tudjanak biztosítani a
működéshez.
−kgy−

II. medzinárodný letecko−modelársky deň v
Dunajskej Strede. Modelársky klub Dunajská Streda v
spolupráci s bratislavskými modelármi usporiada 23.−24. júna
2007 od 10.00 hodiny II. medzinárodný letecko−modelársky
deň na letisku v Malom Blahove (pri čerpacej stanici Jurki).
Predstavia sa úspešní modelári s rádiom riadenými modelmi
lietadiel a vrtuľníkov z celého Slovenska i zo zahraničia.
Diváci budú mať možnosť ohodnotiť najatraktívnejšie modely
a letové ukážky, ktoré budú odmenené vecnými cenami.
Zabezpečené je aj občerstvenie.

Jótékonysági akció egy mozgássérült fiú megsegítésére

Kupakokból elektronikus széket
Bazsó Erik tizenegyéves kis−
fiú, a Szabó Gyula Magyar
Tannyelvű Alapiskola diákja.
Három percre lakik az iskolá−
tól, de ennek az időnek a több−
szörösére van szüksége, hogy
eljusson az iskolába, Erik
ugyanis mozgássérült.
„Főleg akkor vagyunk gond−
ban, ha havazik. Ilyenkor a hó−
kotró gépek az út szélére hal−
mozzák a havat, és az így kelet−
kezett torlaszokon a mechanikus

tolószékkel nem lehet átjutni, e−
zért kerülnünk kell. Szerencsére
az idei tél ebből a szempontból
megkímélt bennünket, egy évvel
korábban viszont nagyon
megszenvedtünk.” – mondta a
fiú édesanyja, Aurélia.
Lenne erre a problémára is
megoldás: Erik mechanikus
kerekes székét elektronikusra
kellene cserélni, aminek az
ára viszont a család anyagi le−
hetőségeihez képest ugyan−

csak borsos, 100−150 ezer ko−
rona.
Erik édasanyját ismerősei ar−
ra biztatták, hogy jótékonysági,
nem anyagi jellegű gyűjtésbe
fogjanak. És itt jöttek „képbe“
az üdítőpalackok kupakjai,
amelyek egy kilogrammjáért
12 koronát fizet egy vállalkozó.
„Soha nem tapasztalt összefo−
gással szembesültem. Tudto−
mon kívül is sokan segítettek.
Az iskolákban a gyermekek ha−
talmas szívvel láttak neki a
gyűjtéshez, és a garázsunk ha−
marosan megtelt a kupakokkal
teli zsákokkal, reklámtáskák−
kal. Már az első elszállítás meg
is történt, amelynek lebonyolí−
tásában nagy segítséget kap−
tam a dunaszerdahelyi városi
hivatal alkalmazottjaitól is“.
Az iskolákba szétküldött le−
veleknek meg lett a foganat−
juk. „Dunaszerdahelyen túlról
is jött segítség, mint például
Nagymegyerről, Somorjáról,
Nádszegről, Dióspatonyból,
Radványból... De a teljes lista

ennél sokkal szélesebb, úgy is
érkeztek kupakos zsákok, hogy
nem is tudjuk azok eredetét“ –
tájékoztatott
bennünket
Vodňánsky Hajnalka.
A gyűjtést a Partnerség a
Képzésben Polgári Társulás
elnöke, Balogh Szilveszter
irányította. Noha az első ku−
pakelszállítás már megtörtént,
a gyűjtés tovább folyik. A
szeptember 30−ig tartó kupak−
gyűjtésről a 031 − 590 3932 és
0902 442 429 telefonszá−
mokon adnak tájékoztatást.
Az elektronikus szék árát
mintegy 10 ezer kilogramm
kupak fedezné, ez pedig nem
kevesebb, mint négymillió pa−
lack teteje! „Tudjuk, ennyit
nem igen lehet összegyűjteni,
és ki kell még egészítenünk a
befolyt összeget, de hálásak
vagyunk minden kupakért.“ –
mondta a fiú édesanyja. (on)
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Nyerjen Wellness−hetet a dunaszerdahelyi Thermalparkban!

Segítsen nevet adni az új élményfürdőnek!
A dunaszerdahelyi Ther−
malpark versenyt hirdet
a városi termálfürdőben
épülő és nyáron átadásra
kerülő új élményfürdő−
komplexum elnevezésé−
re. A verseny meghirde−
tőinek elvárása az, hogy
frappáns, kifejező és a
város, illetve a régió
múltjához lehetőleg kö−
tődő nevet találjanak az
új idegenforgalmi és tu−
risztikai látványosság−
nak, vagyis a termálfür−
dő épülő wellness−részle−
gének.

zésére internetes hozzáférés,
azok is hozzájuthatnak az űr−
lapokhoz a termálfürdőben,

valamint a városi hivatal por−
táján. Javaslataikat július 15−
ig küldhetik be.

A beérkezett javaslatok érté−
keléséről, tehát arról, hogy mi
lesz az új létesítmény elneve−
zése, lapunk hasábjain is majd
beszámolunk. A sorsoláson
mindenki részt vesz, aki a pá−
lyázati kiírásnak minden
szempontból megfelelő névja−
vaslatot küldött be. Érdemes
résztvenni a „névadóban”, hi−
szen értékes díjak várnak gaz−
dára:
FŐDÍJ: Wellness hét (7 éj−
szaka) a wellness−komp−
lexumban 2 személy részére,
amely tartalmazza a szál−
lást, az étkezést és az egész
napos belépőket, leszámítva
a masszázst.
MÁSODIK DÍJ: Wellness
hétvége (2 éjszaka) 2 sze−
mély részére a wellness−
komplexumban, amely tar−
talmazza a szállást, az étke−
zést és az egész napos belé−
pőket, leszámítva a masz−
százst.
HARMADIK DÍJ: Kétna−
pos belépő 2 személy részére
a wellness−komplexumba, a
szálláson, az étkezésen és a
masszázson kívül.
A sorsolás pontos időpont−
járól és helyszínéről tájékoz−
tatjuk olvasóinkat, illetve a
termálfürdő honlapján is meg−
található majd ez az informá−
ció.

A versenyben minden nagy−
korú személy részt vehet, aki
nem alkalmazottja a termál−
fürdőt irányító társaságnak,
és nem is lehet közeli hozzá−
tartozója a nyereményjáték
szervezőinek. Az érdeklődők
űrlapon adhatják le javaslata−
ikat, elektronikusan a www.
thermalpark.sk honlapon ta−
lálható e−mail címre, vagy a−
kár postai úton, illetve szemé−
lyesen a Kúpeľno−rekreačný
areál, Rt., Bősi út, 929 01,
Dunaszerdahely címre. A pá−
lyázat szabályzata, valamint
az űrlapok a www.thermal−
park.sk honlapon tölthetőek
le. Akinek nem áll rendelke−

Vyhrajte týždenný wellnesový pobyt v dunajskostredskom Thermalparku

Pomôžte pomenovať nový zážitkový kúpeľ!
Dunajskostredský Thermalpark vyhlasuje súťaž na pome−
novanie nového wellness−komplexu v termálnom kúpalis−
ku. Organizátori súťaže pre novú turistickú atrakciu oča−
kávajú výstižný názov, ktorý je podľa možnosti spätý aj s
históriou mesta, alebo regiónu.
Do súťaže sa môžu zapojiť pl−
noleté osoby, ktoré nie sú za−
mestnancami vyhlasovateľa
súťaže, alebo blízkymi osoba−
mi zamestnancov vyhlaso−
vateľa súťaže.
Záujemcovia sa prihlasujú
do súťaže na registračnom for−
mulári, ktorý poštou alebo
mailom zašlú do 15. júla na
adresu vyhlasovateľa: Kúpeľ−

no−rekreačný areál a.s.,
Gabčíkovská cesta, 929 01
Dunajská Streda, alebo na e−
lektronickú adresu spoloč−
nosti: info@thermalpark.sk.
Štatút súťaže, ako aj registrač−
ný formulár sa dá stiahnuť na
nasledovnej webovej stránke:
www.thermalpark.sk, resp. je
dostupný aj na mestskom úra−
de, alebo v termálnom kúpa−

lisku.
O výsledkoch súťaže bude
vedenie kúpaliska informovať
aj cez DH. Žrebovanie sa us−
kutoční v sídle vypisovateľa
súťaže. Do žrebovania bude
zaradený každý, ak splnil
všetky podmienky súťaže.
Oplatí sa zapojiť do súťaže, le−
bo výhry sú lákavé:
Hlavná cena: Wellness
týždeň (7 nocí) v kúpeľno−re−
kreačnom areáli pre dve oso−
by, vrátane ubytovania, stra−
vovania a celodenných vstu−
peniek, okrem masáže.
Druhá cena: Wellness ví−

kend (2 noci) pre dve osoby
vo wellness−komplexe, vrá−
tane ubytovania, stravovania,
okrem masáže.
Tretia cena: Dvojdňová
vstupenka pre dve osoby do
wellness−komplexu, okrem u−
bytovania, stravovania a ma−
sáže.
O presnom termíne a mieste
žrebovania budeme informo−
vať prostredníctvom Dunaj−
skostredského hlásnika, resp.
informácia bude dostupná aj
na webovskej stránke spoloč−
nosti.
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Nem babra megy a játék!

A Hargita Gyöngye a Csallóközben

Június 6−i versenyünk megfejtői

Új, friss, természetes íz
az ásványvíz−piacon

Legutóbbi feladványunk így hangzott: Milyen komplexum é−
pül a Nagyabonyi úton, mi fogja összekötni a Szabó Gyula ut−
cával és mi létesül az átjáró másik végén álló házban?
A helyes válasz: A Nagyabonyi úton egészségügyi központ épül. A
Szabó Gyula utcával egy hangulatos, gondosan megtervezett pihe−
nőparkszerű átjáró köti majd össze. Az átjáró másik végén álló
házban két rászoruló család lakhatását biztosító, standard színvo−
nalú lakások létesülnek.
A helyes választ beküldők között a Korzó Gyógyszertár három,
egyenként 500 korona értékű ajándékcsomagját sorsoltuk ki.
Nyerteseink: Nagy Tibor, Jilemnický u. 234/31, Juhos
Zoltán, Vinohradnícka 365/32 és Botha Erzsébet, Újfalu
2219/14. Nyerteseinknek gratulálunk! Nyereményeiket személy−
azonosságuk igazolása után a Korzó Gyógyszertárban vehetik át.
Új kérdéseink:
1. Mi a neve az erdélyi Hargita hegységből származó,
Dunaszerdahelyen is kapható, legújabb ásványvíznek? 2. Mi a for−
galmazó cég neve? 3. Mi a neve a nyár közepétől piacra kerülő,
természetes szörpökkel ízesített szénsavas üdítőitalnak?
A helyes válaszokat beküldők között a Viraqua Kft. három,
egyenként 500 korona értékű Perla Hargitei természetes ásvá−
nyvíz−csomagját sorsoljuk ki.
Válaszaikat legkésőbb június végéig küldjék be szerkesz−
tőségünk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján.

Nejde o babku!

Výhercovia čitateľskej súťaže z 6. júna
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili nasle−
dovnú otázku: Aký komplex budujú na Veľkoblahovskej ceste,
čo ho bude spájať s ulicou Gy. Szabóa a čo sa vytvorí v dome
na druhom konci prechodu?
Správna odpoveď: Na Veľkoblahovskej ceste bude nový zdravot−
nícke centrum. Bude spojené s ulicou Gy. Szabóa s korzom a men−
ším detským ihriskom. Na druhom konci, teda na strane ulice Gy.
Szabóa budú dva štandardné byty pre sociálne odkázané rodiny.
Z čitateľov, ktorí nám poslali správnu odpoveď, sme vylosovali
troch šťastlivcov, ktorí vyhrajú darčekové balíčky Lekárne na
Korze v hodnote po 500 Sk: Tibor Nagy, Jilemnického 234/31,
Juhos Zoltán, Vinohradnícka 365/32 a Botha Erzsébet, Nová
2219/ 14.Výhercom blahoželáme. Výhry si môžu prevziať − s pre−
ukazom totožnosti – v lekárni Korzo.
Nové otázky: 1. Aký je názov novej minerálnej vody zo
Sedmihradska, ktorú dostať už aj v Dunajskej Strede? 2. Aký je ná−
zov distribútorskej firmy? 3. Pod akou značkou bude ponúkať do−
vozca od letných mesiacov ochutené druhy Perla Hargitei?
Medzi čitateľmi, ktorí pošlú správne odpovede, vylosujeme 3
darčekové balenia prírodnej minerálnej vody Perla Hargitei v hod−
note po 500 korún od Viraqua s. r. o. v Dunajskej Strede!
Odpovede zašlite najneskôr do konca júna na adresu redakcie,
alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu.

Üzleteinkben közel negyvenféle ásványvíz kapható, de igazán
jóízű, élvezettel iható kevés van köztük. Ilyen a duna−
szerdahelyi Jednota COOP üzleteiben járásszerte, így
Dunaszerdahelyen is a közelmúltban megjelent Perla Hargitei
(Hargita Gyöngye) természetes ásványvíz, amelyet a dunaszer−
dahelyi székhelyű Viraqua Kft. forgalmaz – erdélyi behozatal−
ból. A 2 literes, 1,5 literes (most akciós áron kapható), 1 literes,
0,5 literes és 0,33 literes kiszerelésű Hargita Gyöngye kedve−
lőinek tábora Dunaszerdahelyen is egyre nő. A mikrobiológiai−
lag tiszta, kiegyensúlyozott ásványi anyag (közte a szerveze−
tünk működéséhez elengedhetetlen kalcium és magnézium) tar−
talmú Hargita Gyöngye természetes szénsavas és enyhén szén−
savas formában kapható. Az erdélyi Alcsíki medencében,
Csíkszentkirályon, a Hargita hegység vulkanikus talajából fa−
kadó ásványvízzel a közeli csíksomlyói búcsút felkereső szá−
mos csallóközi zarándok olthatta már szomját. Most a Hargita
Gyöngye egyenesen hozzánk jött el, hogy kiváló egészségfor−
rás legyen a szervezetünk számára, s hogy a forró nyári napo−
kon bárhol és bármikor fogyaszthassuk, élvezhessük hűsítő,
frissítő zamatát.
A közelmúltban több Jednota üzletben is tartottak Perla
Hargitei kóstolót és bemutatót. Akik Dunaszerdahelyen szeret−
nék megízlelni, legközelebb június 23−án délelőtt az Észak I. la−
kótelepi. ún. C blokk Jednota szupermarketben tehetik meg. A
nyár közepétől a Viraqua Kft. természetes szörpökkel ízesített,
Perla Hargitei alapú, többféle üdítőitalt is a piacra dob –
Allegria márkanéven.
−kgy−

Perla z Hargity na Žitnom ostrove – Nová, prírodná chuť na trhu s minerálnymi vodami
V obchodoch nám ponúkajú takmer 40 druhov minerálnych vôd,
no skutočne chutných je medzi nimi málo. Ako napríklad prírod−
ná minerálna voda Perla Hargitei, ktorá sa objavila prednedáv−
nom v predajniach Jednoty COOP v Dunajskej Strede v našom o−
krese, nevyjímajúc ani naše mesto. Vynikajúcu minerálku dováža
zo Sedmohradska a distribuje Viraqua s. r. o. so sídlom
v Dunajskej Strede. V ponuke je v 2−, 1,5−, 1−, 0,5 a 0,33 litrových
fľašiach, obohatená oxidom uličitým z prírodného prameňa, ako aj
v menej sýtenej podobe. Mikrobiologicky čistú, priezračnú vodu

Perla Hargitei s vyrovnaným obsahom minerálnych látok môžete
piť všade a pri rôznych príležitostiach. Prednedávnom usporiadali
vo viacerých predajniach Jednoty COOP prezentáciu minerálnej
vody Perla Hargitei spojenú s ochutnávkou. Kto si ju v našom
meste chce taktiež ochutnať, čakajú ho 23. júna doobeda v super−
markete Jednoty zv. C blok na sídlisku Sever I. Dovozca Viraqua
s. r. o. už v letných mesiacoch obohatí svoju ponuku o niekoľko
druhov Perly Hargitei ochutených prírodným sirupmi pod znač−
kou Allegria.
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Krónika

A VMK programjából

Csallóközi Múzeum

Novorodenci/Születések

 Június 20. – 10.00 ó.: a Vámbéry Ármin Magyar
Tannyelvű Gimnázium színjátszó csoportjának előadása
 június 20. – 27.: Tündérkert Művészeti Fesztivál a Na´
Conxypan és a VMK közös rendezésében
 június 21. – 17.00 ó.: Rodičovská akadémia − vystúpenie
žiakov Základnej školy − Smetanov háj
 június 28. – 9.00 ó.: A Szabó Gyula Alapiskola végzős di−
ákjainak búcsúztatása
 június 29. – 17.00 ó.: A Városi Művelődési Központ
bábcsoportjainak évzáró előadása: GÉZENGÚZOK BÁBCSO−
PORT: A király virágoskertje, KIS GÉZENGÚZOK BÁB−
CSOPORT: A tyúkocska, a kakas és az egérke, rendező:
Csörgei Tünde

 2007. július 25−ig tekinthető
meg a Csallóközi Múzeum kiál−
lítási termeiben a VIII. Csalló−
közi Színes Ceruzák nemzetkö−
zi rajzverseny díjazott munkái−
ból rendezett kiállítás.
 2007. június 15−én kezdő−
döttA rendőrség gyermekszem−
mel című kiállítás, amely a járá−
si rajzversenyen sikeresen szere−
pelt munkákból készült. A ver−
senyben a dunaszerdahelyi járás
alapiskoláinak és középiskolái−
nak tanulói vettek részt. A kiállí−
tás július 25−ig tekinthető meg.
 2007. június 24−én (vasárnap)
14.00 órától a Sárga kastély (a
Csallóközi Múzeum székhelye)
udvarán kezdődik a Hagyomá−
nyok Napja. Ebből az alkalom−
ból a kézműves foglalkozások
mellett fellép: az Ágacska nép−
tánccsoport (Dunaszerdahely),
az Aranyszamár bábegyüttes
(Budapest), a Fókusz diákszín−
pad (Dunaszerdahely), a Pántlika
zenekar és további vigadalom
várja az érdeklődőket. A ren−
dezvény
főszervezője
a
NA´CONXYPAN Polgári Tár−
sulás.

Csémy Arsen Naser
Kubik Benedek
Pócs Zoltán Attila
Pešková Veronika
Ruszó Richard
Novorodencom prajeme dob−
ré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
Bernáth Juraj (1940)
Barnoki Imrich (1949)
Sóki Rudolf (1931)
Ing. Haizoková Helena (1944)
Szabó Ondrej (1942)
Tóthová Margita (1931)
Mikócziová Izabela (1938)
Cseh Alexander (1953)
Bartal Vincent (1919)
Rigó Gejza (1924)
Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!
ZOSOBÁŠILI SA /
HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Magyarics Vojtech −
Kelóová Helena
Varga Karol −
Ráczová Laura
Sztanyik Pavel −
Jurcsiková Terézia
Rampasko Szilárd −
Kovácsová Éva
Bestro Róbert −
Ing. Gútayová Andrea
Finta Gábor −
Bereznaiová Eva
Horváth Július −
Vaszková Irena
Horváth Tibor −
Lestyánová Anita
Lipkovics Peter −
Gódányová Andrea
Lipkovics Krisztián −
Kósová Eva
Bugár Dezider −
Galbová Žaneta
Veréb Csaba −
Szalaiovú Renáta
Kurucz Jenő −
Síposová Monika
Klvaňa Martin −
Čerňánska Silvia
Mandák Ladislav −
Nagyová Bernadeta
Németh Miklós −
Nagyová Beáta
Veľa šťastia a lásky v spoloč−
nom živote! / Sok szerencsét
és boldogságot a közös úton!

Állásajánlat
Ha az alábbi munkahelyek elnyerték érdeklődését, kérjük küldje be a kérvé−
nyét és életrajzát az .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18,
900 51 Zohor társaság személyzeti osztályára vagy a P.O.BOX 8, 820 04
Bratislava 24 póstafiókra. Hétfőtől péntekig 7,00 – 17,00 óráig a 0903/
576 274 telefonszámon lehet érdeklődni.
GÉPKOCSIVEZETŐ. Munkatöltet: hulladék elszállitása a részlegvezető vagy
a diszpécser irányítása szerint; a szállitásra vonatkozó általános érvényű ren−
deletek betartása; a gépkocsik általános karbantartása és kisebb javítások el−
végzése előirt (standard) szabályok alapján; forgalmi napló vezetése.
Feltételek: legalább 2 éves tapasztalat teherkocsi vezetésben; kellő tapaszta−
lat pótkocsival, vezetői jogosítvány “C“ kategória, fedhetetlenség és felelős−
ségteljes hozzáállás. Munkaviszony: főállás. Belépési időpont: azonnal.
Munkavégzés helye: Albár (Dolný Bar) és Ógyalla (Hurbanovo)
MUNKÁS/KOCSIKÍSÉRŐ. Munkatöltet: manipulációs és segédmunkák vé−
gzése, a hulladékgyűjtő tartályok kiűrítése és visszahelyezése az előirt út−
szakaszokon, a hulladék ellenőrzése az elszállitás előtt; segédkezni a kar−
bantartások és a gépkocsimosás elvégzésénél; a hulladéktárolók megjelö−
lésének ellenőrzése; a begyűjtőhelyek eltakarításának bebiztosítása, és to−
vábbi tevékenységek elvégzése a részlegvezető vagy a gépkocsivezető uta−
sítása szerint.
Feltételek: kifogástalan egészségi állapot, fedhetetlenség és köteles−
ségtudat. Munkaviszony: főállás. Belépési időpont: azonnal. Munka−
végzés helye: Albár (Dolný Bar) és Ógyalla (Hurbanovo)
Mindenkinek előre is köszönjük az érdeklődését és az általunk kiválasztott
érdeklődőket értesíteni fogjuk.

Zamestnanie
V prípade záujmu o uvedené pracovné pozície Vás žiadame o doručenie
Vašej žiadosti a životopisu na personálne oddelenie spoločnosti .A.S.A.
SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor alebo P.O.BOX
8, 820 04 Bratislava 24 v čase od 7,00 do 17,00 hod. pondelok až piatok
možnosť tel. kontaktu: 0903/ 576 274.
VODIČ. Náplň práce: doprava odpadov podľa pokynov vedúceho strediska
a dispečera; dodržiavanie všeobecne platných záväzných predpisov v oblasti
dopravy; bežná údržba a drobné opravy na vozidle a technike podľa štandard−
ných postupov; vyplňovanie prevádzkových dokladov. Požadovaná prax:
s veľkým nákladným motorovým vozidlom min. 2 roky; prax s vlekom.
Doplňujúce požiadavky na zamestnanca: vodičský preukaz sk. C, bezúhon−
nosť a zodpovednosť. Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer,
Termín nástupu: ihneď, Miesto výkonu práce: Dolný Bar, Hurbanovo.
ROBOTNÍK / ZÁVOZNÍK. Náplň práce: manipulačné a pomocné práce, vy−
sýpanie zberných nádob a vrátenia nádob do príslušného zberného stano−
viska podľa predpísaných trás; kontrola odpadov pred naložením; pomáhať
pri bežnej údržbe a umývaní vozidla; kontrola označenia nádob; doplňova−
nie kontrolných nálepiek; zaistiť upratanie zberného stanoviska; plnenie ú−
loh podľa konkrétnych príkazov nadriadeného alebo vodiča. Doplňujúce po−
žiadavky na zamestnanca: dobrý zdravotný stav, bezúhonnosť a zodpoved−
nosť. Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer. Termín nástupu: i−
hneď. Miesto výkonu práce: Dolný Bar, Hurbanovo.
Ďakujeme všetkým uchádzačom, ale vyhradzujeme si právo odpovedať len
uchádzačom, ktorých budeme kontaktovať.
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Kortárs Magyar Galéria
A Vermes villában egész nyá−
ron látogatható a galéria tu−
lajdonában lévő műalkotá−
sokból rendezett gyűjtemé−
nyes kiállítás.

Hirdetés − Inzercia
 Eladó felújított háromszo−
bás lakás a város központjá−
ban. Ár megegyezés szerint.
Tájékoztatás 9−től este 6−ig a
0905 418 816−os telefonszámon.
 Firma EUROFORM PRO
s.r.o. so sídlom: Hlavná 83/66,
929 01 Dunajská Streda, prijí−
ma do zamestnania väčší počet
vyučených čalúnikov s nástu−
pom ihneď. Informácie denne
od 7:00−15:30 na telefónnom
čísle.: 031/ 5519529 alebo na
mobilnom čísle: 0905 820 169.
 EUROFROM PRO s.r.o.,
Hlavná 83/66, 929 01 Dunajská
Streda, felvesz azonnali hatál−
lyal nagyobb mennyiségű kita−
nult kárpitosokat. Érdeklődni
lehet naponta 7:00 − 15:30−ig a
következő telefon− számon:
031 / 5519529 vagy mobilon:
0905 / 820169.

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK  A városi hivatal lapja  Megjelenik
kéthetente  Főszerkesztő: P. Vonyik Erzsébet  Szerkesztő: Oriskó Nor−
bert  Fotók: Kanovits Gábor  A szerkesztőség címe: 929 01
Dunaszerdahely, Fő utca 50.  Tel: 590 3946  e−mail: press@dunstreda.sk 
Internet: www.dunstreda.sk  Nyomdai előkészítés: Bici−Data  Nyomda:
Valeur Kft., Dunaszerdahely  Lapterjesztés: Városi Hivatal  Engedélyszám:
1/1994  www.dunstreda.sk  Ingyenpéldány
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Képriport − Fotoreportáž/ Előzetes
A Dunaszerdahelyi Hírnök
július 11−i számából
Z nadchádzajúceho čísla

Tűzoltók kerületi versenye
Június 6−án, Galántán tar−
tották meg a Nagyszombati
kerület tűzoltóinak versenyét,
melyen járásunk tűzoltócsapa−
ta is részt vett. A versenyt,
amelyre Magyarországról és
Csehországból is érkeztek
küldöttségek, Mgr. Róbert
Károlyi őrnagy nyitotta meg.
A futballpályán négy kate−
góriában – toronymászás, aka−
dályfutás, staféta és tűzoltás –
lezajlott versenyen a hét csa−
pat közül járásunk tűzoltói a
negyedik helyen végeztek
(Jaslovské Bohunice, Nagy−
szombat és Szenyic csapata
mögött, Pőstyén, Galánta és
Szakolca válogatottja előtt).
Nagy Béla alezredes elége−
dett volt a fiúkkal, tűzoltóink:
Földes Gyula, Koller Tamás,
Fekete Zoltán, Ivicze Zsolt
Dunaszerdahelyről,
Kiss
László és Holczer Sándor
Nagymegyerről, valamint a

somorjai Nagy Gábor és He−
gyi Gábor bizonyították rá−
termettségüket az emberi éle−
tek és anyagi értékek meg−

mentésére. (Az alezredessel
készült beszélgetésünket la−
punk következő számában kö−
zöljük).
−on−

az óvodában
Már
anyanyelven

Tűzoltóink a kerületi versenyen

nyáron tárlat a
Egész
Vermes villában

Krajská súťaž hasičov
6. júna privítalo mesto Galan−
ta najlepšie hasičské družstvá
z Trnavského kraja, ktoré sa
stretli na Krajskej súťaži v ha−
sičskom športe organizo−
vanom Krajským riaditeľ−
stvom Hasičského a záchran−

ného zboru (HaZZ) v Trnave.
Na základe výkonov v okres−
ných kolách sa XI. ročníka
Krajskej súťaže v hasičskom
športe zúčastnili súťažné druž−
stvá z Okresných riaditeľstiev
HaZZ Dunajská Streda,

Galanta, Trnava, Piešťany,
Senica, Skalica a najlepšie
ZHÚ v kraji – ZHÚ SE−EBO
Jaslovské Bohunice.
Krajské kolo v hasičskom
športe odštartovalo disciplí−
nou jednotlivcov – výstupom
do 4. podlažia cvičnej veže.
Nasledovali ďalšie disciplíny:
beh na 100 metrov prekážok,
štafeta na 4x100m prekážok, a
(kráľovská disciplína) požiar−
ny útok. Najlepšie výsledky −
podľa očakávania − dosiahli
požiarnici z Jaslovských
Bohuníc., pred HaZZ v
Trnave a v Senici. Naši chlap−
ci sa umiestnili v strede, na−
koľko skončili ako štvrtý zo
siedmych družstiev, „porazili”
chlapcov z Piešťan, z Galanty
a zo Skalíc.

A legtöbb tűzesetet

gondatlanság okozza
− Beszélgetés Nagy Béla
tűzoltó alezredessel

Újabb sportklubot

mutatunk be: a DAC
kézilabdás diákcsapata

