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Mi a véleménye az
egészségügyi sztrájkról?

Čo si myslíte o štrajku
zdravotníkov?

Lipovská Edita: Szomorú, ha eh−
hez kell folyamodni, hogy az egész−
ségünket védők megfelelő bért kap−
janak. Sokkal többet érdemelnének,
hiszen fontos hivatást végeznek.
Felfoghatatlan, hogy az állam miért
nerm költ többet az egészségügyre...
Füssy Denisza: Megértem, hogy
felemelik a hangjukat. Szörnyen ki−
szolgáltatottak. S ezáltal a betegek
is, akik elvárják az alapos gondos−
kodást és kezelést. Teljesen az orvo−
sokra vannak utalva, akik joggal
sztrájkolnak, ha úgy érzik, nem be−
csülik meg a munkájukat.
Sokolíková Zuzana: Az egész−
ségügyiek követelései megalapozot−
tak, s nem tetszik, hogy a kormány
figyelmen kívül hagyja ezt. Pedig
csak rajta múlik a megoldás. Súlyos
betegségem alatt sokat segítettek az
orvosok, már csak ezért is az ő párt−
jukon állok.
Vassy Tibor: Jókor kezdtek el
sztrájkolni, de az eredményben nem
vagyok biztos. A kormány nem en−
ged a követeléseknek, de már sokáig
feszíti a húrt. A választások közeled−
tével figyelembe vehetné, milyen sok
orvos és nővér a potenciális szavazó.
Lipta Frigyes: Szerintem fölösle−
ges, mert nem változik semmi.
Nemrég láthattuk, hogy Franciaor−
szágban elég, ha pár napig tüntetnek
a tömegek és visszavonják a tör−
vényt. Nálunk ez egyelőre, sajnos,
elképzelhetetlen. Úgyhogy nem ér−
demes sztrájkolni.
(dstv)

Edita Lipovská: Je smutné, že
zdravotníci musia siahať po takomto
prostriedku, aby dosiahli lepšie
platy. Zaslúžia si to, lebo dbajú o to
najcennejšie. Je jednoducho nepo−
chopiteľné, prečo vláda neinvestuje
viac financií do zdravotníctva...
Denisa Füssyová: Plne to
chápem. Je strašné, že sú vlastne
rukojemníkmi tejto situácie a nako−
niec zaplatia to pacienti. Ľudia
právom očakávajú odbornú starost−
livosť lekárov, ktorí na druhej strane
právom štrajkujú, veď naozaj nie sú
tak platení, ako by mali byť.
Zuzana Sokolíková: Požiadavky
zdravotníkov sú opodstatnené a
nepáči sa mi, že vláda ich ignoruje. Je
zrejmé, že riešenie má ona v ruke. Ja
som prekonala ťažkú chorobu a vtedy
mi lekári veľmi pomohli, takže som
jednoznačne na ich strane.
Tibor Vassy: Štrajk bol dobre
načasovaný, ale neverím, že bude
úspešný. Vláda nesplní požiadavky
štrajkujúcich, ale už dlho napína
strunu. Pred voľbami by predsa
mala nájsť nejaké riešenie, lebo aj
medzi lekármi a sestričkami je veľa
potencionálnych voličov.
Fridrich Lipta: Podľa mňa tento
štrajk je zbytočný, lebo aj tak sa nič
nezmení. Nedávno sme mohli vi−
dieť, že vo Francúzsku stačia niekoľ−
kodňové masové demonštrácie a
stiahnu nevyhovujúci zákon. U nás
je to zatiaľ nepredstaviteľné, takže
štrajkovať je zbytočné.
(dstv)

Gui Demeter
Színharmónia, nyugalom, az erdélyi szülői házból hozott
szellemiség. Mindezt azok a pasztellfestmények árasztják,
amelyekből április 26−án nyílt kiállítás a Városi Művelő−
dési Központ második emeletén. Alkotójuk az erdélyi szü−
letésű, jelenleg Győrszentiványon élő Gui Demeter mű−
vész, aki feleségével szintén jelen volt a tártlatnyitón.
Olyan pillanatfelvételek ezek a tájról, amelyek szemnek,
szívnek−léleknek egyaránt jólesnek − mondta a kiállítást
méltató Németh Vilmos műgyűjtő. Még több ilyen kiállí−
tást kívánt Győr alpolgármestere, Schmitt Péter, aki
örömmel nyugtázta, hogy egyre több a kölcsönös kulturá−
lis és művészeti rendezvény Győrőtt, illetve Duna−
szerdahelyen. A tárlatnyitón, amelyen a városi önkor−
mányzatot Nagy Frigyes alpolgármester képviselte, kide−
rült, hogy a Gui−kiállítás egyik kezdeményezője a magyar
nagykövetség kulturális attaséja, Szesztay Ádám volt, aki
részt vett a biennálén. Ibolya Ildikó VMK−igazgatónő tájé−
koztatása szerint a csaknem negyven festményt bemutató
tárlat június 4−ig tekinthető meg.
(pve)

VOLEBNÉ OKIENKO

VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK

Overenie zoznamu, preukaz

A névjegyzék ellenőrzése, igazolvány

Pokračujeme v informovaní voličov o praktických záležitostiach,
ktoré súvisia s organizovaním predčasných parlamentných
volieb v obciach, ktoré sa konajú 17. júna.

Folytatjuk a június 17−én esedékes idő előtti parlamenti választá−
sokkal kapcsolatos tudnivalók számbavételét.

Overenie zoznamu . Volič si
môže v úradných hodinách obce
overiť, či je zapísaný v stálom
zozname voličov, a môže
požadovať doplnenie údajov
alebo vykonanie opráv. Obec je
povinná vyhovieť žiadosti alebo
do troch dní písomne oznámiť
voličovi dôvody, pre ktoré
žiadosti nemôže vyhovieť.
V našom meste sa môžete
informovať na mestskom úrade
na oddelení vnútornej správy č.
dverí 103. Ak obec sama ne−
odstráni chyby, alebo nedostatky
v stálom zozname, môže sa vo−
lič, ktorý je tým dotknutý, obrátiť
na okresný súd príslušný podľa
volebného okrsku s návrhom na
vydanie rozhodnutia o vykonaní
opravy alebo o doplnení stáleho
zoznamu.

Voličský preukaz. Ako sme
už informovali, voličovi, ktorý
v čase volieb sa nebude
zdržiavať vo svojom trvalom
bydlisku, obec na jeho žiadosť
vydá voličský preukaz a zo
zoznamu voličov ho vyčiarkne
s poznámkou o vydaní volič−
ského preukazu. Žiadosť podáva
osobne volič alebo ním splno−
mocnená osoba. Volič môže
požiadať o vydanie voličského
preukazu najskôr 30 dní,
najneskôr dva dni predo dňom
volieb v úradných hodinách
obce. Obec vydá preukaz v deň
podania žiadosti. Voličský
preukaz oprávňuje voliča na
zápis do zoznamu voličov
v ktoromkoľvek inom volebnom
okrsku.
(p)

A választói névjegyzék ellen−
őrzése. A választó a községhá−
zán félfogadási órákban győződ−
het meg arról, hogy neve szere−
pel−e az állandó választói név−
jegyzékben és követelheti az ada−
tok kiegészítését vagy kijavítá−
sát. A község köteles eleget tenni
a kérésnek vagy három napon be−
lül írásban megindokolni, hogy
miért nem tud neki eleget tenni.
Dunaszerdahelyen a városi hi−
vatal belügyi osztályán, a 103.
sz. irodában tájékozódhatnak ar−
ról, hogy a nevük szerepel−e a
választói névjegyzéken.
Ha a község nem távolítja el a
hibákat vagy a hiányosságokat,
az érintett választó a szavazókör
szerint illetékes járásbírósághoz
fordulhat , hogy az határozatban
indítványozza a hiba kijavítását
vagy a névjegyzék kiegészítését.

A választói igazolványról.
Mint már felhívtuk a figyelmet rá,
a választásra jogosult személy, aki
a választások időpontjában nem
tartózkodik állandó lakhelyén, vá−
lasztói igazolványt kérhet és ezzel
másutt is szavazhat. A választói
igazolvány a községi hivatalban
kérelmezhető személyesen vagy
meghatalmazott személy révén,
legkorábban 30 nappal a választá−
sok időpontja előtt, legkésőbb pe−
dig két nappal a választások előtt.
A község még a kérelmezés napján
köteles kiadni a választói igazol−
ványt, majd a választások idejére
átmenetileg törli az illetőt a köz−
ségben választásra jogosult szemé−
lyek listájáról. A választói igazol−
vány feljogosítja tulajdonosát arra,
hogy bármely más szavazókörben
felvegyék őt a választói névjegy−
zékbe és ott szavazhasson.
(p)
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Megyei közútfejlesztési prioritásokat kért a szakminiszter

A gyorsforgalmi út kellene – de pénz kérdése
Május másodikán a város−
házán járt Pavol Proko−
povič. A közlekedési és pos−
taügyi minisztert a tárca
több szekcióigazgatója is el−
kísérte Dunaszerdahelyre.
Nagyszombat megye számos
vezető tisztségviselője is je−
len volt, köztük Tibor Mikuš
megyefőnök és helyettese
Kvarda József.
Pázmány Péter polgármes−
ter a vendégeket röviden tájé−
koztatta a régió közlekedési
helyzetéről és a duna−
szerdahelyi közutak állapotá−
ról. Rámutatott arra, hogy na−
ponta többezren ingáznak Po−
zsonyba és Győrbe, ezért
szükséges lenne a 62−es főút,
valamint a medvei határátkelő
irányába vezető út gyorsfor−
galmú úttá történő átépítése.
Tibor Mikuš szintén sürgette a
nagyszombati megye közútja−
inak átfogó korszerűsítését, a
másodosztályú utak első osz−
tályúkká való átminősítését.
Ismét nyomatékosan szólt ar−
ról, hogy távlatilag vasúti ösz−
szeköttetést kell létesíteni
Győr és Dunaszerdahely kö−
zött. Pavol Prokopovič a fel−
vetett igényekre reagálva úgy
fogalmazott, hogy megérti a
nagyszombati megyei elvárá−

sokat, de még további hét me−
gye létezik és a régiók kérése−
it a pénzügyi lehetőségekhez
kell igazítani. A miniszter azt
javasolta, hogy a nagyszom−
bati megye készítse el a leg−
főbb közlekedésügyi prioritá−
sok jegyzékét, hogy azt a tárca
a lehetőségekhez mérten be−
ágyazhassa az országos úthá−
lózat−fejlesztési
tervekbe.
Prokopovič
hangsúlyozta,

hogy a határmenti régiók szá−
mára az elkövetkező években
nagy lehetőségek rejlenek a
közlekedési infrastruktúra fej−
lesztése terén, hiszen az euró−
pai uniós pénzalapokból az
eddiginél jóval nagyobb pénz−
csomagok pályázhatók meg.
Kvarda József: A szlovák−
magyar kormányközi vegyes
bizottság tagjaként szorgal−
mazni fogom a Dunaszer−

Pázmány Péter üdvözli a közlekedési minisztert. Középen Tibor
Mikuš megyefőnök

dahelyt és Győrt összekötő
közút korszerűsítését, vala−
mint felvetem a vasútvonal ki−
építésének a lehetőségét.
Gútay Iván, a városi hiva−
tal építésügyi és közlekedés−
ügyi osztályának vezetője :
Fontos lenne a Dunaszer−
dahelyen átmenő kamionfor−
galom elterelése érdekében
az, hogy megépüljön az
észak−déli irányú kerülőút,
mert ennek hiányában ezek a
levegőt szennyező nehézgép−
járművek továbbra is áthalad−
nak a városon. A kelet−nyuga−
ti irányban évekkel ezelőtt
megépült elterelőút azt már le−
hetővé teszi, hogy ebben az
irányban a kamionok már ki−
kerüljék a várost.
Tibor Mikuš: Nemcsak az
utak korszerűsítése a célunk,
hanem az is, hogy a lakosok−
nak jobb legyen a komfortér−
zete, vagyis hogy ne éljenek
kipufogógázok által szennye−
zett, zajos környezetben. En−
nek érdekében el kell érni,
hogy a kamionforgalom a te−
lepüléseken kívül haladjon.
Ezért is fogom szorgalmazni,
hogy a megyei közlekedéspo−
litikai koncepció értelmében a
teherforgalom számára a tele−
püléseket elkerülő kerülőutak
épüljenek.
(pve)

Minister požiadal trnavskú župu o vypracovanie svojich priorít

Rýchlostná cesta je otázkou peňazí
Druhého marca zavítal do
Dunajskej Stredy minister
dopravy a spojov, Pavol
Prokopovič v sprievode
niektorých sekčných šéfov
rezortu. Prítomní boli aj
vedúci predstavitelia Trnav−
ského samosprávneho kraja
Tibor Mikuš a József
Kvarda.
Primátor Péter Pázmány
informoval hostí o dopravnej
situácii v našom meste
a regiónu, a vyjadril presved−
čenie, že je bezpodmienečne
potrebné vybudovanie rých−
lostnej cesty smerom na
Bratislavu ako i na hraničný

priechod smerom na Győr pre
tých, čo denne cestujú za
prácou do západomaďarského
regiónu. Župan Trnavského
samosprávneho kraja T.
Mikuš skonštatoval, že v regi−
óne je potrebný rozvoj cestnej
infraštruktúry, ako i prepo−
jenie na hraničné priechody
cestami prvej triedy. Hovoril
konkrétne o trasách Dunajská
Streda−Galanta, DS–Bratis−
lava, DS–Trnava a DS–hra−
ničný priechod smerom na
Győr. Perspektívne treba brať
do úvahy aj vybudovanie
železnice medzi Dunajskou
Stredou a Győrom. Podľa
župana
treba
cestnú

infraštruktúru posúdiť aj vo
vzťahu k povodniam.
Minister Prokopovič uvie−
dol: chápe požiadavky župy,
avšak je ešte ďalších sedem
žúp a ich očakávania treba
zladiť s finančnými mož−
nosťami štátneho rozpočtu.
Navrhol, aby župa vypraco−
vala harmonogram svojich
priorít v oblasti rozvoja cest−
nej infraštruktúry a tie by
následne rezort zapracoval do
celoštátneho programu. Poz−
namenal, že prihraničné
oblasti môžu získať pros−
triedky na rozvoj cestnej siete
z fondov EU v trikrát väčšom
rozsahu, ako to bolo doteraz.

József Kvarda: V slo−
vensko—maďarskom
spoločnom medzivládnom
výbore navrhnem rekon−
štrukciu cesty na hraničný
priechod Medveďovo, ako aj
perspektívne vybudovanie
železničného spojenia medzi
Dunajskou Stredou a Győ−
rom.
Ivan Gútay, mestský úrad,
oddelenie výstavby: Bolo by
žiadúce
vybudovať
pri
Dunajskej Strede cestný
obchvat sever–juh, ktorý by
slúžil aj na odklonenie
kamiónovej dopravy v tomto
smere.
(pve)
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A főbb útvonalak
előnyben
A hosszú tél nem kímélte vá−
rosunk úthálózatát sem. A fa−
gyok, majd az olvadás hatásá−
ra számtalan kátyú keletkezett
az utakon. Zalaba Zoltán, a
városi hivatal építésügyi osztá−
lyának munkatársa lapunknak
elmondta, az útkarbantartás
folyamatos. Fokozatosan az
összes kátyút és apróbb repe−
dést kijavítják. Először a for−
galmasabb utcákban, a főbb
útvonalakon kezdődött meg az
útburkolat helyreállítása.
A városon áthaladó főutak,
mint például a Fő utca, a
Jesensky utca vagy a Galántai
út megyei hatáskörben van−
nak, tehát az ezeken keletke−
zett károk kijavításáért nem a
városi önkormányzat a fele−
lős. A városi hivatal ezért fel−
szólította a megyei útkezelőt,
távolítsa el az ezeken az uta−
kon keletkezett repedéseket
és gödröket.
Városunkban
ezenkívül
megkezdődtek a teljes körű
járdajavítások is. Az Ádor ut−
ca egy járdaszakasza már fel−
újított állapotban áll a gyalo−
gosok rendelkezésére. A kö−
vetkező járdajavítási munká−
latok a Zöldfa− soron valamint
a Szövetkezeti utcában esedé−
kesek.
− and −

Rendőrségi hírek
Vigyázat, telefonkábel! Köz−
hasznú létesítmény megron−
gálása és veszélyeztetése cí−
mén indult szabálysértési el−
járás egy 49 éves dunaszer−
dahelyi férfi ellen, aki az ün−
nepek előtt a lakótömb udva−
rán takarítás közben gondat−
lanságból megrongált egy te−
lefon légvezetéket. Emiatt a
telefonhálózatban több tucat
készülék egy időre elnémult.
A távközlési társaságot 15
ezer korona kár érte.
Tolvaj a buszmegállóban.
Rendőrségi zárkába került egy
49 éves pozsonyi nő, aki a
dunaszerdahelyi autóbusz−
pályaudvaron egy nő táskájá−
ból elemelte a mintegy 500
koronát tartalmazó pénztárcát.
A rendőrség lopás bűncselek−
ményének elkövetésével gya−
núsítja, büntetése két évig ter−
jedő szabadságvesztés lehet.

FÖLD ALATTI PARKOLÓ? Jóleső érzéssel
sétál át az ember így tavasztájt a Bartók Béla
sétány zöldellő fái alatt, mihelyt azonban elha−
lad a 48−as emlékmű mellett, fojtogató benzin−
gőz csapja meg a és lépten−nyomon parkoló,
fékező, startoló vagy éppen tolató autókba bot−
lik. Vége az idillnek, amelynek csak egy ilyen
kellemetlen közjáték után lehetünk újra része−
sei a katolikus templomnál a Vámbéry téren.
Amikor tavaly az új parkolási rend kialakítá−
sának terveit mérlegelték, a város vezetése is
eltöprengett egy olyan változaton, amely a
gépjárműveket teljesen eltüntette volna a Kék
Duna előtti térségről. Csakhogy mindez renge−

teg pénzt igényelt volna, hiszen az elképzelések
arról szóltak, hogy föld alatti parkolókat építe−
nének a Vámbéry tér és a sétány közötti terüle−
ten. Úgy tűnik, mégsem az álmok birodalmá−
ba való ez a szándék, hiszen az elgondolás
megvalósíthatóságának egyre nagyobb a való−
színűsége. Minden attól függ, hogy lesz−e a vá−
rosnak jelentős pluszbevétele, amellyel nem
számolt az idei költségvetés, nyilatkozta la−
punknak Dunaszerdahely polgármestere. Páz−
mány Péter szerint a tervek már megvannak, s
ha jó áron sikerül eladni a volt járási hivatal
épületét, akkor a bevételből megépülhet a föld
alatti parkoló.
(p)

Végre egy nyelvileg hibátlan kétnyelvű szakkiadvány

Honlap a munkahelyteremtésről
A határokon átívelő regioná−
lis vállalkozói együttműkö−
dés volt a témája annak a
dunaszerdahelyi tanácsko−
zásnak, amelyet abból az al−
kalomból tartottak, hogy
Dunakilitiben egy éve írták
alá a közös foglalkoztatási
paktumot.
Jelen voltak annak az aláírók,
a Győr−Moson−Sopron me−
gyei munkahivatal és a duna−
szerdahelyi Munka−, Szociá−
lis− és Családügyi Hivatal ve−
zetői is. Az utóbbi képvisele−
tében Varga Tibor igazgató
felidézte a foglalkoztatási
paktumban foglalt célokat,
amelyek azt tartják szem előtt,
hogy a két határmenti régió−
ban közös projektek révén
elősegítsék új munkahelyek
teremtését, beleértve a hátrá−
nyos helyzetűek foglalkozta−
tását, az ötven év feletti állás−
talanokat és a tartósan munka−

nélkülieket. Molnárné dr.
Nagy Ágnes, a budapesti fog−
lalkoztatási Hivatal vezetője
azokról a készülő változások−
ról, amelyek a Magyarorszá−
gon dolgozó külföldi munka−
vállalókat érintik. Ezek az Eu−
rópai Unióban érvényes sza−
bályozásból indulnak ki és lé−
nyegében engedélymentessé
teszik a magyarországi mun−
kavállalást.
A Győr−Moson −Sopron
megye és a Dunaszerdahelyi
járás közötti foglalkoztatási
paktumban résztvevő két
munkahivatal, a kapcsolódó
önkormányzatok és civil szer−
veződések hamarosan egy kö−
zös honlapot indítanak. Jelen−
leg kérdőíves felmérés készül
a paktumban résztvevőkről.
Az eredmények alapján dol−
gozzák ki az új munkahelyek
teremtésének és a meglévők
megőrzésének távlati straté−
giáját. Áprilistól Varga Tibor

vette át magyar partnerétől a
stafétát és egy évig ő irányítja
a foglalkoztatási paktum meg−
valósításával összefüggő teen−
dőket. A Bonbon szállóban
tartott összejövetelen a város
nevében Garay László alpol−
gármester üdvözölte a részt−
vevőket.
A dunaszerdahelyi Munka,
Szociális és Családügyi Hiva−
tal egyébként a fórumra tet−
szetős magyar és szlovák nyel−
vű kiadványt jelentetett meg a
munkanélküliség helyzetéről a
járásban. Azon ritka brosúrák
egyike ez a kiadvány, amely−
nek szerzői hibátlanul alkal−
mazzák a magyar gazdasági
szakkifejezéseket. A Győr és
Dunaszerdahely között megva−
lósuló foglalkoztatási paktum
egyik kézzelfogható eredmé−
nye lehet a tájainkon kivesző−
félben lévő magyar szaktermi−
nológia újbóli meghonosítása
is .
(pve)
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A parkolóhálózat bővítése
és a parkolórendszer kiépítése
HÁROM ÉV MÉRLEGEN, III. rész
Ezúttal a parkolóhálózat bő−
vítését, a parkolórendszer
kiépítését vesszük nagyító
alá.
Az elmúlt három évben a
centrumban és más városré−
szekben egyaránt. folyamato−
san bővültek a parkolási lehe−
tőségek. Párhuzamosan kiala−
kult az új parkolási rend,
parkolójegyárusító automatá−
kat helyeztek el a város 24
helyén és két parkolási öve−
zetbe sorolták be a fizetett
parkolókat. Ezzel sikerült or−
vosolni a káosszal fenyegető
belvárosi parkolási állapoto−
kat. Teljesen új parkolóhe−
lyek létesültek az Észak II. la−
kótelepen, a Városháza téren
és az Újfalu lakótelepen, bő−
vültek a parkolási lehetősé−
gek a városháza mellett, a
Kukučín utcán, a Duna utcán.
A belvárosi parkolási gondo−

kat várhatóan tovább mérsék−
li egy magánberuházással
épülő parkolóház is.
Az egyes lakótelepeken
kialakított parkolókra 2003−
ban 720 ezer, 2004−ben 2 mil−
lió, tavaly pedig 2, 154 millió
koronát fordítottak a város
költségvetéséből. A parkoló−
automaták bevezetése 4 mil−
lió koronás kiadást jelentett a
városnak, a parkolódíjak ré−
vén azonban ez a ráfordítás
távlatilag megtérül. A belvá−

rosban ugyanakkor több in−
gyenes parkolót is kialakítot−
tak, egyebek között
a
Nemesszeg utcán 1,12 millió
koronás beruházással. Leg−
utóbb a vasútállomás melletti
parknál alakítottak ki ingye−
nes parkolót. Megoldást kíván
a Nagyabonyi út mentén való
parkolás, ezért a város vezeté−
se a kórházzal együttműköd−
ve közös projektet dolgoz ki
egy központi parkoló kiépíté−
sére a kórház mellett. (pve)

Investície do rozvoja parkovania
a parkovacieho systému
Bilancia troch rokov − III. časť
Tentokrát sa zameriavame
na rozvoj parkovísk a
výstavbu parkovacieho sys−
tému v meste.
V uplynulých troch rokoch sa
v centre mesta ako aj na
sídliskách postupne zvýšil
počet parkovacích miest.
Paralelne sa vybudoval nový
parkovací poriadok, v rámci
ktorého bola Dunajská Streda
rozdelená do dvoch zón a boli
na 24 miestach v meste

umiestnené parkovacie auto−
maty. Takto sa podarilo
odvrátiť hroziaci chaos s
parkovaním v centre mesta.
Zriadili sa nové parkovacie
plochy na sídlisku Sever II.,
na Radničnom námestí ako aj
na sídlisku Nová Ves, rozšírili
sa parkoviská pri mestskom
úrade, na Kukučínovej a
Dunajskej ulici. Ďalšou dôle−
žitou investíciou v tomto
smere bude výstavba parko−
vacieho domu.

Z rozpočtu mesta sa do
výstavby parkovísk inves−
tovalo v roku 2003 720 tisíc
korún, o rok neskôr 2 mil.,
vlani 2,154 mil. Sk. Na nákup
a sprevádzkovanie parkova−
cích automatov mesto vy−
naložilo 4 mil. Sk. Investície
sa však časom navrátia, veď v
týchto častiach mesta je
parkovanie
spoplatnené.
Popri platených parkoviskách
sa v centrálnej zóne vytvorili
aj bezplatné parkoviská,
napríklad na Nemesszegskej
ulici v hodnote 1,12 mil. Sk,
najnovšie pri parku neďaleko
železničnej stanice. Riešiť
treba aj situáciu s parkovaním
na Veľkoblahovskej ceste,
preto vedenie mesta v
spolupráci s nemocnicou vy−
buduje projekt na výstavu
centrálneho parkoviska pri
nemocnici.
(pve)

Bude výstava ovocia,
ale na novom mieste
Na výročnej schôdzi základnej
organizácie Slovenského zväzu
záhradkárov v Dunajskej Strede
predseda Július Mag s radosťou
konštatoval, že sa opäť rozrastá
členská základňa. Vracajú sa aj
tí, ktorí jeden čas zanevreli na
organizáciu. Tá poskytuje svojim
členom odborné prednášky,
exkurzie. Veľkú pomoc posky−
tuje vedenie organizácie svojim
členom pri vybavovaní agendy
súvisiacej s prevodom záhrad do
osobného vlastníctva. V najväč−
šej záhradníckej osade Slovlik sa
naskytla možnosť zavedenia
elektriny. Energetici sú ochotní
vybudovať vedenie, ak sa prihlási
aspoň sto odberateľov. Doteraz
toľko záhradkárov neprejavilo
záujem, hoci by sa dostali k
elektrine za prijateľnú cenu a tým
by mohli uľahčiť niektoré práce,
nehovoriac o tom, že sa takto
záhrada zhodnocuje. V správe o
činnosti pochválili mestskú
samosprávu, ktorá vyriešila
konečne odvoz smetí z osád a
poskytla podporu aj pri rôznych
akciách, najmä pri organizovaní
výstavy Plody Žitného ostrova.
Tieto akcie sú na programe
oganizácie aj tohoto roku.
Výstava Plody Žitného ostrova
sa uskutoční v rámci výstavy
Agrofest v Strednej poľno−
hospodárskej a potravinárskej
škole. Zástupca primátora Frid−
rich Nagy ubezpečil záhrad−
károv, že môžu naďalej rátať s
podporou samosprávy.
(k)

Policajné správy
Pozor na telefónny kábel!
Obvineniu z prečinu poškodzo−
vania a ohrozovania prevádzky
všeobecne prospešného zariade−
nia čelí 49 ročný muž z Du−
najskej Stredy. Počas uprato−
vania pred sviatkami vo dvore
obytného bloku z nedbanlivosti
poškodil vzdušné vedenie tele−
komunikačného kábla. V dôs−
ledku toho bola prerušená pre−
vádzka verejnej telekomunikač−
nej siete na desiatich účast−
níckych staniciach. Telekomu−
nikačnej spoločnosti spôsobil
škodu za 15 tisíc korún.
Bratislavčanka kradla v
Dunajskej Strede. Do policaj−
nej cely umiestnili príslušníci
policajného zboru 49−ročnú
Bratislavčanku, ktorá vzala na
autobusovej stanici v Dunajskej
Strede inej žene z kabelky na
pleci penaženku s obnosom do
500 korún.
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A Duvia projektje 400 diáknak

Hogyan tovább
az iskola után?
A sikeres, 24 hónapos futamidejű projektet ismertetett Ko−
vács Tibor, a Duvia Polgári Társulás vezetője. Pályázatu−
kat még tavaly nyújtották be az oktatásügyi minisztérium−
ba a Hogyan tovább az iskola befejezése után elnevezésű eu−
rópai uniós pályázati lehetőség keretében.

Nech každý dbá na zvýšenie protipožiarnej
bezpečnosti vo svojom okolí

Je tu jar, je tu
nástraha požiarov
Po skončení zimného obdobia nastane suché obdobie, keď
rastliny v prírode sú veľmi horľavé. Požiarnici preto žiadajú
každého, aby podľa možností sa sústredil na zvýšenie
protipožiarnej bezpečnosti vo svojom okolí.
V suchých jarných mesiacoch bývajú ohrozené požiarom
najmä poľnohospodársky neobrábané plochy a lesy. Najväčším
nebezpečenstvom pre vznik lesných požiarov a takých horení,
ktoré ničia prírodu, je zakladanie ohňov v prírode, alebo v ich
tesnej blízkosti. Tragédiu spôsobuje odhadzovanie horiacich
zápaliek a cigariet do suchej trávy, alebo do iného lesného
porastu, alebo aj vypaľovanie.
Z analýzy požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšou skupinou
požiarov sú požiare, ktoré vznikli v prírodnom prostredí. Vlani
bolo 8142 takých požiarov, čo je oproti roku 2004 nárast o 1139
prípadov. Najpočetnejšiu skupinu tvoria požiare trávnatých
porastov, kde sa eviduje 2756 prípadov, na skládkach odpadov
vzniklo 2387 požiarov, 525 požiarov vzniklo na poľno−
hospodárskych plochách a produktoch a 285 v lesných
porastoch. Z údajov o požiarovosti za rok 2005 vyplýva, že na
Slovensku vzniklo denne priemerne 30 požiarov s priamou
škodou 2 134 800 Sk.
Hasiči veria, že každý si uvedomujete dôležitosť opatrnosti
a zvýšenia protipožiarnej bezpečnosti v prírodnom prostredí,
a vykoná všetko preto, aby sa každoročne vypaľovania a požiare
nezopakovali.
Zo štatistiky požiarovosti vidíme, že v roku 2005 došlo
k veľkým stratám a takých škôd, ktoré spôsobili požiare. Na
území Slovenskej republiky vlani vzniklo 11 267 požiarov
ktoré zapríčinili škody vo výške 779 196 500 Sk. Pri týchto
katastrofách bolo usmrtených 64 osôb a zranených 164 ľudí.
V porovnaní s rokom 2004 vzniklo o 1149 požiarov viac
materiálne škody sú tiež vyššie o 190 544 400 Sk, počet
usmrtených je vyšší o 19 osôb a počet zranených je vyšší
o 16 osôb. Za rok 2005 najviac požiarov vzniklo v marci
a v apríli. Z hľadiska hodnotených odvetví najvyššiu
požiarovosť vykazuje poľnohospodárstvo, v ktorom bolo
zaevidovaných 2469 požiarov a hmotné škody spôsobené
týmito požiarmi boli vyčíslené na 39 232 700 Sk.
V porovnaní s rokom 2004 sa v tomto odvetví počet požiarov
zvýšil o 139 prípadov.
(p, a)

A pályázatok közül a Duvia
társulásé kapta a legmagasabb
pontszámot. Ezért a maximá−
lis összeget, egy 2,6 millió
koronás pénzcsomagot nyer−
tek el. A sikeres európai uni−
ós pályázat kivitelezésében a
munkahivatalon kívül két má−
sik partner, egy dunaszer−
dahelyi és egy szenyici iskola
is részt vesz. A projekt a
Dunaszerdahelyi
Magyar
Tannyelvű Egyesített Közép−
iskola és a szenyici középfokú
szaktanintézet jövőre végző
diákjait célozza meg. Előké−
szítése áprilisban megkezdő−
dött és a gyakorlati oktatás
szeptembertől indul meg. A
lényege az, hogy mindkét is−
kolában heti egy órával bővül
az órarend. A pályázat elneve−
zése, a Hogyan tovább az is−
kola befejezése után? is sokat
elárul ezeknek az óráknak a
küldetéséről. A végzős érett−
ségiző diákok ezeken a plusz−

tanórákon ismereteket szerez−
hetnek arról, hogy miként kell
egy vállalkozást beindítani és
mik a sikeres vállalkozás
alapfeltételei.
Az egyértelmű cél tehát an−
nak elérése, hogy a diákok ,
ha nem kívánnak továbbtanul−
ni, bátran merjenek, próbálja−
nak és tudjanak is vállalkozni
és ne kössenek ki a munkahi−
vatalokban. Mint a projektet
lebonyolító Duvia társulás ve−
zetője, Kovács Tibor elmond−
ta, összesen mintegy 17 vég−
zős osztályról és négyszáz di−
ákról van szó. Most, hogy
megkezdődik a projekt meg−
valósítása, a nagyszombati
megye kiszemelt munkáltató−
it is tájékoztatni kívánják a
projekt indulásáról és bíznak
abban, hogy vállalkozás mel−
lett döntő diákok a későbbiek−
ben segítséget is kapnak tő−
lük.
(pve)

Pomoc maturantom z grantu ministerstva

Čo po skončeni školy?
Dunajstredské Občianske združenie Duvia získalo grant od
ministerstva školstva v rámci projektu Čo po skončení školy. O
nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Európskeho
sociálneho fondu združenie požiadalo v roku 2005 a získalo
grant v maximálnej výške v sume 2,6 mil. korún.
Podľa predsedu občianskeho združenia Tibora Kovácsa
realizácia projektu štartuje v polovici apríla a trvá 24 mesiacov.
Partnerom združenia pri realizácii projektu je aj Úrad práce,
rodiny a sociálnych záležitostí v Dunajskej Strede a cieľovou
skupinou projektu sú maturatnti dvoch stredných škôl. Projekt
sa týka takmer 400 budúcoročných maturantov v 17 triedach
dunajskostredskej Združenej strednej školy s vyučovacím
jazykom maďarským a Stredného odborného učilištia v Senici.
Vďaka úspešnému grantu od septembra bude zaradená do
rozvrchu týchto škôl jedna hodina navyše, v rámci ktorej
absolventov pripravia nato, ako po skončení školy môžu založiť
vlastnú živnosť a začať samostatne podnikať. Podľa T. Kovácsa
realizáciou projektu chcú prispieť k tomu, aby v žitno−
ostrovskom a senickom regióne absolventi zúčastnených škôl
sa lepšie uplatnili na trhu práce a aby sa nestali klientmi úradov
práce.
(p)
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Rendhagyó zeneóra

Netradičná hudobná výchova

A dunaszerdahelyi alapiskolás diákoknak és néhány környék−
beli iskola növendékeinek nem mindennapos zenei élményben
lehetett része április 20−án. A győri filharmonikusok hatvantagú
társulata tartott nekik nevelő hangversenyt a dunaszerdahelyi
kultúrház nagytermében. A koncertet rendhagyó zeneórának
szánták, mert a gyermekek élőben ismerkedhettek meg a legkü−
lönfélébb hangszerekkel, köztük például a hárfával. Nemkülön−
ben a magyar népzenei hagyomány gyöngyszemeivel, egyebek
között Kodály csodálatos dallamaival.
A műsor bevezetőjében a Kodály
Zoltán alapiskola diáklánya,
Czibula Eszter elszavalta Ady
Felszállott a páva cimű költemé−
nyét, majd a zenekar bemutatta a
mű Kodály által feldolgozott ze−
nei változatát is. A Győri Filhar−
monikusok zenekara rendszeresí−
teni kívánja ezeket a nevelő cél−
zatú hangversenyeket a diákok−
nak, tájékoztatott Ibolya Ildikó, a
vendéglátó dunaszerdahelyi kul−
túrház igazgatónője. A koncertso−
rozat egyébként a Hármas−Duna−
vidék Eurórégión belüli kulturális
együttműködés legkézzelfogha−
tóbb példája.
(p)

Žiaci dunajskostredských základných škôl sa v apríli zúčastnili
netradičnej hodiny hudobnej výchovy. Hlavnými aktérmi
hodiny boli filharmonici z Győru, ktorí usporiadali pre mladých
poslucháčov vo veľkej sále kultúrneho domu výchovný koncert.
Žiaci sa tu mohli oboznámiť s rôznymi hudobnými nástrojmi,
medzi inými aj s harfou, vypočuli si klenoty ľudovej tvorby, ako
aj nádherné melódie hudobného skladateľa a zberateľa, Zoltána
Kodálya. Na koncerte žiačka ZŠ Zoltána Kodálya, Eszter
Czibula zarecitovala báseň Vzlietol páv od Endre Adyho, ktorú
Kodály zhudobnil. Po−
tom tento hudobný
skvost šesťdesiatčlenný
súbor filharmonikov
predniesol
mladým
poslucháčom. Ako ria−
diteľka MsKS, pani
Ildikó Ibolya pove−
dala, filharmonici chcú
pravidelne organizovať
takého hodiny hudob−
nej výchovy pre žiakov
základných škôl. Kon−
cert bol najrukolap−
nejším príkladom kul−
túrnej spolupráce euro−
regiónu.
(p)

Budapest Kávézó – Dunaszerdahelyen
Városunk főutcáján elkészült az új több−
funkciós épület, amely külsejével nagyon
jól illeszkedik a kellemes, hangulatos
belváros többi épületéhez. Természetes
is, hiszen ez is Makovecz Imre tervraj−
zai alapján épült, ahogy Dunaszerdahely
számos épülete. Az új egyemeletes léte−
sítmény földszintjén már megnyílt a Bu−
dapest Kávéház. A magyar megnevezés
alatt – ahogy kell – olvasható szlovákul a
„kaviareň” szó is, a divatos, „nyugatias−
kodó”, hivalkodó angol „cafe”−ra azon−
ban nem tartottak igényt.
Belépve a kávézóba legalább annyira
kellemes hangulat várja a látogatót, mint
amilyet kívülről áraszt. De vajon miért
éppen Budapestről kapta a nevét? – kér−
deztük Süke Györgyöt, aki feleségével,

Mónikával vezeti az új vendéglátó léte−
sítményt.
„Ifjúkoromban gyakran jártam Buda−
pesten, és nagy hatással voltak rám az ot−
tani hangulatos kávézók. Azok, melyek−
ben nemcsak a napi kávéját fogyaszthat−
ja el az ember, hanem csendes környezet−
ben beszélgethet ismerőseivel, olvashat,
vagy csak egyszerűen kikapcsolódhat a
napi rohanásból. Vállalkozó vagyok, ki−
tanult szakmámat tekintve pincér, így ez
– remélem – egy ugródeszka azon tervem
megvalósítása felé, hogy egy zserbó típu−
sú, nagyobb cukrászdát és kávéházat ma−
gába foglaló, több teremmel, terasszal
rendelkező vendéglőt vezessünk.”− tette
hozzá a kávézó tulajdonosa.
Amit mondott, „kicsiben” már most is
adott. A kínálatot és a hangulatot tekint−
ve egyaránt. Sütemények és italok soka−
sága, 15 kávé (melyek kombinációjával –
a vendég kívánsága szerint – számtalan
új variáció készíthető) van az alapkínálat−
ban, melyet a továbbiakban még bővíteni
szeretnének. Minden nap reggel nyolctól
este tízig várják a vendégeket. Lehetősé−
get nyújtanak legfeljebb 30–35 fős, zárt
körű rendezvények lebonyolítására is,
ideális lehet osztálytalálkozók, baráti
összejövetelek vagy akár kisebb esküvőt
követő lakodalmak megtartására. Külö−
nösen annak örülünk, ha egész családok
– szülők gyermekeikkel – térnek be hoz−
zánk, árulta el Süke György.
(on)
Süke Mónika a kávéház bárpultjánál

Kaviareň Budapest
Na Hlavnej ulici vyrástla nová poly−
funkčná budova, a na prízemí už niekoľko
týždňov prijíma hostí Kaviareň Budapest.
V základnej ponuke Kaviarne Budapest je
bohatý sortiment zákuskov, nápojov, 15
druhov káv, ktoré sa podľa želania klienta
dajú rôzne miešať. A ponuka by sa mala
ďalej rozširovať. Kaviareň je otvorená od
rána 8 do večera 10 hodiny, je vhodná aj
na usporiadanie spoločenských podujatí,
menších hostín a svadieb s kapacitou do
30−35 hostí. Považujem za obzvlásť
potešujúce, keď môžeme obsluhovať rodiny
aj s deťmi, prezradil vedúci kaviarne. (on)
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A Vásártéren átadták a műfüves futballpályával is gazdagodó új sportlétesítményeket

Lehetőség a család minden tagjának
sportolásra és szórakozásra
Április 30−án a vásártéri szórakoztató és pihenőparkban
futballtorna kíséretében ünnepélyesen adták át városunk
új műfüves futballpályáját, mely mellett Dunaszerdahely
felújított játszótérrel, strandröplabda− és streetball−
pályákkal is gazdagodott.
Milyen célokat követve került
sor a nagyszabású, mintegy 20
millió koronás beruházás kivi−
telezésére? Erre a kérdésre vá−

rosunk polgármesterétől kér−
tük a választ: „Négy évvel ez−
előtt, amikor a Magyar Koalí−
ció Pártja színeiben indultunk

a választásokon, egyik prog−
rampontunk volt, hogy itt a
város szívében kialakítsunk
egy sportra, szórakozásra és
kultúrára egyaránt alkalmas
központot. Az eredeti elkép−
zelésünk az volt, hogy a legki−
sebb gyermektől a legidősebb
dunaszerdahelyi
polgárig
mindenki találjon itt lehetősé−

get a maga számára. Ezeket
szem előtt tartva terveztük a
sportpályákat és a játszóteret.
Úgy gondoltuk, egy 25 ezer
lakosú város polgárainak jo−
guk van egy egészséges élet−
módot ösztönző sportkomple−
xumhoz.” – mondta Pázmány
Péter.
A most átadott sportpályák

Az ünnepélyes átadás pillanatai. A baloldali képen Czúfal Piroska, a városi hivatal vezetője, Garay László és Nagy Frigyes
dunaszerdahelyi alpolgármesterek között győri kollégájuk, Schmitt Péter. A jobboldali képen: Keszegh Pál parlamenti képviselő
és Pázmány Péter, Dunaszerdahely polgármestere átvágják az átadást szimbolizáló jelképes szalagot.

10.5.2006
és játszótér helyén
korábban illegális
szemétlerakat volt,
sőt, az ott talált „sze−
métminták” alapján
az is valószínűsíthe−
tő, hogy különböző
kábítószer−élvezők
gyülekezőhelye is.
Ezt számolta fel a
városi önkormány−
zat úgy, hogy az a
város valamennyi
polgára hasznára
váljon. Egy olyan
része is van ugyanis
az új pihenőpark−
nak, ahol az időseb−
bek olvashatnak,
sakkozhatnak, térze−
nét hallgathatnak.
Tehát egész csalá−
dok, nagyszülők,
szülők, gyermekek
szórakozhatnak itt.
A beruházás nagy
részét az önkor−
mányzat finanszí−
rozta, kivételt csak
a nagy műfüves fut−
ballpálya
jelent,
amely egy magán−
vállalat, a MAM
Groups közremű−
ködésével
épült
meg,
mégpedig
olyan egyezségben,
hogy a pályát na−
ponta három órán át
a dunaszerdahelyi
atléták, illetve a vá−
rosi önkormányzat
által megnevezett
személyek,
intézmények
használhatják. Ezen felül a
magánvállalkozó
bocsátja
rendelkezésére annak, aki
bérbe veszi (ennek részletei−
ről Antall Zoltán a 0905
625587−es telefonszámon ad
tájékoztatást). A magán−
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vállalkozó 25 évre vette bérbe
a pályát, ami megfelel a pálya
élettartamának, azaz, semmit
nem adott el az önkormány−
zat, csak hasznosította az egy−
kori „drogtanya” területét.
„Örömmel vettük a duna−
szerdahelyi önkormányzat
meghívását ennek a gyönyörű
sportpályának az átadására.
Az, hogy a győri önkormány−
zat labdarúgócsapata most itt
játszhatott, csak egy azon szá−
mos rendezvény közül, ame−
lyek arról tanúskodnak, hogy
a két város között nagyon jó a
kapcsolat.” – mondta Schmitt
Péter, Győr alpolgármestere.
Az ünnepi átadással párhu−
zamosan futballtorna zajlott a
Polgármester Kupájáért Győr,
Galánta, Komárom és a házi−
gazda Dunaszerdahely önkor−
mányzatának csapatai között.
A sziporkázó, gólokban gaz−
dag mérkőzéseket (Dunaszer−
dahely – Győr 5:1, Galánta –
Komárom 6:1, a harmadik he−
lyért: Győr – Komárom 9:1,
döntő: Dunaszerdahely –
Galánta 6:4) követően a kupa
végül is itthon maradt. A fut−
balltorna legjobb játékosának
a galántai Panyik Jánost vá−
lasztották. A legtöbb gólt, ötöt
a dunaszerdahelyi Máhr Ta−
más lőtt.
„Dunaszerdahely nagyon
sokat fejlődött az elmúlt évek−
ben. És hogy ennek nemcsak
mennyiségi, hanem minőségi
mutatói is vannak, nagyon jó
példája az újonnan átadott
sportkomplexum, amely a kö−
zeljövőben újabb lehetőségek−
kel, teniszpályával és kondi−
teremmel is várja a szórako−
zásra, sportolásra, kikapcsoló−
dásra vágyó polgárokat.” –
mondta Keszegh Pál parla−
menti képviselő.
(O.N.)

Bár itt mindenki nyertes volt, ered−
ményt is hirdetni kellett. A torna leg−
jobb játékosának („öreg ember nem
vén ember) a galántai ősz hajú fut−
ballistát, Panyik Jánost választották.

Príležitosť na šport a oddych
pre celú rodinu
Posledný aprílový deň t.r. sa v Parku kultúry a oddychu
pri trhovisku uskutočnil nevšedný futbalový turnaj. Bol
to prvý zápas na novom futbalovom ihrisku s umelým
trávnikom, ktorý spolu s vynoveným detským ihriskom,
novou hracou plochou pre plážový volejbal a streetball
odovzdali do užívania.
Primátor mesta, Péter Pázmány o 20 mil. investícii pre DH
povedal: Pred štyrmi rokmi sa poslanci za Stranu maďarskej
koalície vo volebnom programe zaviazali postaviť a odovzdať
do užívania v centre mesta taký areál, ktorý by ponúkal
občanom mesta vhodné možnosti na šport, zábavu a kultúru.
„Základným zámerom bolo poskytnúť príležitosť na oddych
od najmenších až po najstarších, preto sme do plánov
zaradili detské ihrisko i športový areál. Mysleli sme si totiž,
že občania 25 tisícového mesta majú mať právo na komplex,
ktorý podporuje zdravý životný štýl“ – povedal Pázmány.
V miestach, kde vyrástol moderný park kultúry a oddychu,
bola v minulosti nelegálna skládka smetí. Podľa množstva a
druhu odstráneného odpadu sa predpokladá, že tu si dávali
zraz aj feťáci. Mestská samospráva sa rozhodla pre
odstránenie tohto neuralgického bodu a jeho využitie
v prospech všetkých obyvateľov mesta, bez rozdielu na vek.
Tu sa totiž najmenší môžu hrať na preliezkach alebo
športovať, starší môžu oddychovať na lavičkách alebo čítať,
hrať šachy, prípadne počúvať hudbu.
Prevažnú časť investičných nákladov financovala
samospráva. Len futbalové ihrisko s umelým trávnikom
realizovala súkromná spoločnosť MAM Group. Mesto si
však vyhradilo podmienku, aby ihrisko mohli denne tri
hodiny využívať atléti, športovci, skupiny alebo jedinci
s povolením mestského zastupiteľstva. V ostatnom čase môže
prevádzkovateľ ihriska areál prenajať (o
podmienkach vám bližšie informácie poskytne
Zoltán Antall na tel. 0905/625−587). Mesto teda
nikomu nič nepredalo, doba prenájmu je na 25
rokov, čo sa rovná dobe životnosti ihriska.
O pohár primátora súperili futbalové teamy
samospráv
Győru,
Komárna,
Galanty
a Dunajskej Stredy. Góly padali na jednej
i druhej strane. Pohár primátora však vďaka
výbornému výkonu miestneho družstva
(Dunajská Streda – Győr 5:1, Galanta –
Komárno 6:1, Győr – Komárno 9:1, Dunajská
Streda – Galanta 6:4) mohol zostať doma.
Najlepším hráčom turnaja sa stal János Panyik
z Galanty.
Pohár primátora vďaka úspešnosti dunajsko−
stredských hráčov zostal doma
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Megkérdeztük a Kicsi Hang frontembereit

„A vers örök”
A költészet hete keretében adott koncer−
tet a Kicsi Hang duó a Városi Művelődé−
si Központban néhány városi és környék−
beli alapiskola növendékeinek. Meny−
hárt József (Dodi) és Borbély Katalin
(Katica) ezúttal is sikert aratott megzené−
sített verseivel, még a csintalankodó
gyermekek figyelmét is lekötötték.
Az együttes immár két CD−vel büsz−
kélkedhet (Egyszerű ez, Ki viszi át?). Be−
szélgetésünkből kiderül, készül a harma−
dik is:
 Mikortól beszélhetünk a Kicsi
Hang megalakulásáról?
Katica: A történet a Galántai Magán−
gimnáziumban kezdődik. Itt tanított Dodi,
én pedig akkor a nyolcosztályos gimnázi−
um pentás diákja voltam. A nyolcadiko−
sok ballagására állítottunk össze egy mű−
sort, ebben Dodival József Attila, „Egy−
szerű ez” című versét énekeltem. Ezután
2000− ben indultunk a Tompa Mihály vers
és prózamondó versenyen énekelt vers ka−
tegóriában, amelyet meg is nyertünk.
Mondhatni, ettől a versenytől indult a Ki−
csi Hang története. Ezután már sorozato−
san jöttek a felkérések, az új dalok.
 Hol gyakoroltok, próbáltok?
Dodi: Sem konkrét hely, sem konkrét
időpont nincs. Néha fellépések előtt ösz−
szejövünk, s próbálunk. Ilyenkor szület−
nek az új dalaink is.
 Milyen időközönként vannak a
fellépések?

Dodi: Nincs me−
nedzserünk, aki az−
zal
foglalkozna,
hogy szervezi a fel−
lépéseinket. Oda
megyünk, ahova
hívnak. Így jutot−
tunk el Prágától
Münchenen át egé−
szen Budapestig.
Egyszer még Törö−
kországba is hívtak
bennünket, II. Rá−
kóczi Ferenc halálá−
nak az évfordulójá−
ra, csak Katica ép−
pen érettségizett, s
így nem tudtunk elmenni.
 Tervezitek a harmadik CD kiadá−
sát?
Katica: Igen, már sok új számunk van,
amelyek kezdenek beérni. Mindenkép−
pen szeretnénk őket egy újabb lemezben
összefoglalni.
 Kinek játszotok, ki a célközönség?
Katica: Aki szereti ezt a műfajt, meg−
hallgatja dalainkat. Ha gyermekközönség
előtt szerepelünk, akkor igyekszünk
olyan, nem bonyolult verseket játszani,
amit megértenek. Vannak azonban olyan
előadásaink, amelyek kifejezetten felnőt−
teknek szóló megzenésítet versekből
vannak összeállítva. Egyébként a gyer−
mek sokkal tisztább, igényesebb közön−
ség, mint a felnőttek. Ha úgy érzi, nem

Budapesten járt az Ágacska

Táncház és kirakodóvásár
A népzene, a néptánc és a tárgyalkotó népművészet kétnapos seregszemléjén szerepelt
a dunaszerdahelyi Ágacska gyermek−néptáncegyüttes Budapesten, a Papp László
Sportarénában.
A hivatásos és műkedvelő előadók, gyermek− és felnőtt
néptáncegyüttesek, zeneiskolások és hagyományőrző népművészek közreműködésé−
vel rendezett feszti−
válon a Kárpát−me−
dence szinte minden
része
képviselve
volt.
A csallóközi tánc−
csoport a fesztivál
kezdetén fellépett, és
óriási sikert aratott.
Fellépésük végén a
közönség soraiból is
sokan a táncolók kö−
zé vegyültek, hogy
megtanulják
a
zoboraljai táncok lé−
péseit.
− and −

tetszik neki az előadás, vagy pusztán
csak unatkozik, azonnal kimutatja.
 Mit tanácsoltok azoknak, akik
szintén ezzel a műfajjal szeretnének te−
ret hódítani?
Dodi: Azt, hogy mindenki járja a saját
útját. Mi sem találtuk még meg a pontos
helyünket. Emiatt képviselünk zenénk−
ben többfajta hangot, és stílusváltozatot.
Reményeink szerint ez a jövőben még ki−
kristályosodik. Az embernek az az igé−
nye, hogy verset hallgasson, mindig
megvolt, s meg is lesz. A vers örök.
− and −
Az együttesről a www.kicsihang.sk hon−
lapon tudhatnak meg többet az érdeklő−
dők.

Békalagzi, Fókamóka
A Komenský utcai óvodában járt április−
ban M. Csepécz Szilvia, sok kedves ver−
ses− és mesekönyv kiváló szlovákiai
szerzőnője. Az írónő " Az ajtón túl" című
kötetéből kiválasztott legkedvesebb ver−
sekből zenés− játékos összeállítással, vi−
rágcsokorral és gyerekrajzokkal üdvö−
zölték a szerzőnőt, aki meghatódva kö−
szönte meg a kedves fogadtatást. A jó
énekhangú írónő bájos zenés− verses elő−
adásával hamar belopta magát a gyere−
kek szívébe. Ebben a barátságos légkör−
ben gyermekeink bátran kérdezgették
gyermekkoráról, munkájáról, a vers− és a
meseírás rejtelmeiről, melyekre ő egy−
szerűen és érdekesen válaszolt. A kelle−
mes hangulatban eltöltött délelőtt befeje−
zéséül a gyermekek sok új vers és mese
megírására buzdították az írónőt, aki vi−
szonzásul megígérte, hogy óvodánkba a
jövőben is ellátogat. Köszönjük a
dunaszerdahelyi Családi Könyvklub tá−
mogatását és közreműködését.
Az óvoda kollektívája
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A városi önkormányzat az idén is meghirdeti a pályázatot

Fényképek Dunaszerdahelyről
Dunaszerdahely város önkor−
mányzata 2006−ban ismét
fényképpályázatot hirdet. A
tavaly először megrendezett
fényképpályázat iránt tapasz−
talt érdeklődés nyomán szüle−
tett ez a döntés. A város veze−
tése a legsikerültebb fénykép−
felvételekkel kívánja gyarapí−
tani Dunaszerdahely városá−
nak fényképarchívumát.
A pályázat idei, második
évfolyamára a következő té−
makörökben küldhetők be
munkák:
1. Az utca embere kritikus
szemmel

2. Utcák, terek, épületek,
műemlékek
3. Természeti szépségek, a
négy évszak
A fényképek méretei:
20x30 és 30x40 cm.
Az első két kategóriában a
zsűri a válogatásnál csak
olyan pályamunkákat vesz fi−
gyelembe, amelyek a város
életét, épületeit, környezetét
örökítik meg, vagy egyértel−
műen és beazonosithatóan
Dunaszerdahelyhez kötődnek.
A polgármester díja e két ka−
tegóriába tartozó képek alko−
tójának ítélhető oda.
A hagyományos módon ké−
szült fényképfelvételek mel−
lett várjuk az elvontabb, új
technikai eljárással készült fo−
tókat is.
A pályázatra beküldött al−
kotásokat szakmai zsűri bírál−
ja el. A beérkezett munkákból
a két legrangosabb művet dí−
A tavalyi verseny győztese:
Fodor Péter

jazzák. A polgármester külön−
díja 10 000 Sk, a zsűri fődíja
5 000 Sk.
A sikeres pályázónak a kiál−
lításra kerülő fotók után
anyagköltség címén darabon−
ként 200 koronát megtéríte−
nek. (Ezt az összeget a kiállí−
tás megnyitóján kapja kézhez
a pályázó. A fotókhoz kérjük
csatolni a negatívot, vagy a
fényképet lemezen.)
A pályamunkák 2006. októ−
ber közepéig adhatók le a vá−
rosházán a földszinti iktató−
ban. Részletesebb tájékoztatás
a 590−3949−es telefonszámon.

Samospráva mesta aj tento rok vyhlasuje súťaž pre fotografov

Dunajská Streda na fotografiách
Samospráva Dunajskej Stredy
vypisuje aj v roku 2006
fotografickú súťaž. Cieľom
súťaže je obohatiť album
mesta Dunajskej Stredy o
najlepšie zábery.
Druhý ročník súťaže sa
vypisuje v týchto témach:
1. občan mesta kritickým
okom
2. Ulice, námestia, budovy,
historické pamiatky

3. Krásy prírody, štyri ročné
obdobia
Rozmery fotografií: 20 x 30
a 30 x 40 cm.
V prvých dvoch kategó−
riách porota bude hodnotiť len
také práce, ktoré zachytávajú
život mesta, budovy a okolie
mesta, alebo sa jednoznačne
viažu k Dunajskej Strede.

Časť z vlanajšej
fotovýstavy

Cenu primátora Dunajskej
Stredy možno udeliť naj−
lepšiemu autorovi v prvých
dvoch kategóriách.
Popri fotografiách zhoto−
vených klasickou techno−
lógiou sa očakávajú aj zábery
vyhotovené modernými tech−
nikami.
Práce vyhodnotí odborná
porota. Zo zaslaných prác
budú ohodnotené dve naj−
lepšie. Mimoriadna cena pri−
mátora činí 10 tis. Sk, hlavná
cena poroty je 5 tis. Sk. Za
každú fotografiu, ktorú porota
zaradí na výstavu, autor
dostane ako náhradu nákladov
200 Sk. Túto sumu autor
obdrží na otvorení výstavy z
najlepších prác. Ku každej
fotografii treba pripojiť aj
negatív, alebo disketu.
Fotografie treba odovzdať
do polovice októbra 2006 v
podateľni mestského úradu.
Bližšie informácie poskyt−
neme na tel.: 590−3949.

Szent György ünnepe
Dunaszerdahelyen
A hagyományokat folytatva, im−
már 11. alkalommal rendeztek
városunkban ünnepséget a város
védőszentje, Szent György tisz−
teletére. Ez alkalomból a katoli−
kus templomban szentmisét tar−
tottak, amely a győri Szent
György Lovagrend és a helyi 10.
sz. Szent György cserkészcsapat
bevonulásával kezdődött. Majd
Zsidó János egykori dunaszer−
dahelyi lelkiatya, a Szent
György−bálok eszmei elindítója
szólt a hívekhez. Szentbeszéd−
ében ismertette a sárkányölő
Szent György legendáját, kinek
erényeit követendő példaként
mutatta be. Valamint szólt a kö−
zösségépítésről, a hívek szerepé−
ről az egyházközségben. Ezt kö−
vetően este a Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari
Középiskola
épületében került megrendezésre
a Szent György−napi bál. A bál
megnyitóján elhangzottak a he−
lyi Szent György kórus kórus la−
tin és magyar nyelvű énekei, be−
vonult a Szent György cserkész−
csapat, valamint a győri Szent
György Lovagrend tagjai is a bál
jeles vendégei voltak. Vitéz lo−
vag Apáti Péter megajándékozta
városunkat a lovagrendjük alapí−
tólevelének másolatával. Nagy
Frigyes alpolgármester, Szent
György−lovag ünnepi megnyitó
beszédében örömmel hangsú−
lyozta, hogy a dunaszerdahelyi
katolikus hívők minden évben
méltón emlékeznek meg Szent
György ünnepéről.

Sviatok Svätého Juraja
v Dunajskej Strede
V duchu tradície usporiadali v
poradí už 11. oslavy na počesť
Sv. Juraja, patróna Dunajskej
Stredy. Pri tejto príležitosti v
katolíckom kostole bola svätá
omša, ktorá sa začala nástupom
rytierov Rádu Sv. Juraja v Győri
a družstva skautov Sv. Juraja č.
10 v Dunajskej Strede. Potom
János Zsidó, bývalý dunajsko−
stredský kaplán a zakladateľ
tradície bálov Sv. Juraja
celebroval omšu. Večer v aule
Strednej poľnohospodárskej a
potravinárskej školy usporiadali
bál Sv. Juraja. Hosťami bálu boli
aj rytieri Rádu Sv. Juraja v
Győri. Rytier Péter Apáti da−
roval nášmu mestu kópiu
zakladateľskej listiny rádu. Vice−
primátor Fridrich Nagy, rytier
Rádu Sv. Juraja v slávnostnom
prípitku s radosťou konštatoval,
že katolícki veriaci v každom
roku dôstojne oslávia sviatok Sv.
Juraja.
(kgy)
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A Városi Művelődési Központ tavalyi eredményei a számok tükrében

Nyolcvanezernél több látogató
– 474 előadás
Annak ellenére, hogy a kultúrházban
tavaly ablakcserék és átépítési munká−
latok kezdődtek, amelyek még most is
tartanak, a művelődési otthon csaknem
zavartalanul működött. Sőt, eredmé−
nyesen teljesítette küldetését és magas
színvonalon biztosította a kulturális és
a szórakozási lehetőségeket. Ezt igazol−
ják az alábbi számadatok is.
A kultúrház tevékenysé−
gének fő jellemzői 2005−ben
– professzionális színházi
előadások bemutatása
– érdekkörök és kulturális
csoportok folyamatos tevé−
kenysége
– amatőr együttesek fellépé−
si lehetőségeinek biztosítása
– társrendezőként való rész−
vétel nagyszabású rendezvé−
nyek megvalósításában
Ez utóbbiak közül a legje−
lentősebbek a következők
voltak:
1) Faludy György estje (a
Csemadokkal)
2) Csillagászati napok
(Corvus Csillagászati Kör)
3) Egészségkárosultak segí−
tésére irányuló rendezvények
(Carissimi), a járás szociális
intézményeiben lakók találko−
zója
4) József Attila –hét a költő
születésének 100. évfordulója
alkalmából
5) Ki Mit Tud? (a Kondé
Miklós Polgári Társulással)
6) XXX. Duna Menti Ta−
vasz
7) Szórakoztató rendezvé−
nyek: majális, gyermeknap,
szilveszteri buli, borkóstoló,
Mikulás napi ünnepély, csalá−
di délutánok

Tavaly már harmincadszor
került megrendezésre
a Duna Menti Tavasz

8) Dunaszerdahelyi Tavasz
(a Kormorán együttes részvé−
telével)
9) Tarka Lepke nemzetközi
bábfesztivál
10) II. Kárpát−medencei
Folklórfesztivál
11) Magyar nóta határok
nélkül
12) Előadások a buddhiz−
musról, a vallásról, a népha−
gyományokról, az asztrológiá−
ról (a kultúrházban működő
ezoterikus klub szervezésében)
A kulturális rendezvé−
nyek megvalósításában a
leggyakoribb partnerek vol−
tak: városi hivatal, Csema−
dok, Kondé Miklós Polgári
Társulás, Corvus Csillagásza−
ti Kör, Családi Könyvklub,
Csallóközi Népművelődési
Központ
GAZDASÁGI MUTATÓK
ÉS KÖLTSÉGVETÉS
Bevételek 2005−ben:
7 072 000 SK
(a terv: 6 650 000 volt)
Saját forrásból származó be−
vételek 2005−ben:
3 552 000 SK
(terv: 3 130 000 SK)
Kiadások 2005−ben:
6 564 000 SK
(terv: 6 509 500 SK)

Kultúrházi „leg”−ek:
 a legtöbb nézőt vonzó színházi produkció: József Attila
versei (1027−en 3 előadáson)
 a legtöbb néző egy előadáson: Forrás Színház: A fös−
vény (576 néző, ez egyben a legnagyobb nyereséggel záruló
előadás is)
 a legtöbb néző a moziban novemberben volt: 832 (ez bi−
zonyára összefügg a hónap kedvezményes jegyáraival. Ekkor
átlagosan 32 koronáért lehetett mozijegyet venni, míg a töb−
bi hónapban ez 60−70 korona volt)

Tervezett bevételek 2006−
ban:
7 613 000 SK
Tervezett kiadások 2006−ban:
7 612 000 SK
AZ ELŐADÁSOK
MEGOSZLÁSA
– A kultúrház, mint rende−
ző: 101 (25 132 néző)
– A kultúrház, mint társren−
dező: 69 (31 510 néző)
– További rendezvények:
139 (23 375 néző)
– Filmvetítések (Lux mozi):
165 (3 194 néző)
Összesen 474 rendezvény
volt, amelyekre 83 211−en
jöttek el. Ez annyit jelent,
hogy egy dunaszerdahelyi la−
kos átlagosan a kultúrház
négy rendezvényén vett részt
(a tényleges szám ennél vi−
szont jóval magasabb, mivel
több olyan rendezvény is volt
– főleg a kultúrház előtti téren
–, mely látogatóinak számát
nem lehet pontosan meghatá−
rozni.) Naponta átlagosan
230 érdeklődő tekinti meg a
kultúrház rendezvényeit – be−
leszámítva az év valamennyi
napját. Viszont ha csak azo−
kat a napokat tekintjük, ami−
kor nyitva volt a kultúrház
(pl. 2005 nyarán az ablakcse−
rék miatt néhány hétig zárva
volt az épület a látogatók
előtt), ez a szám jóval maga−
sabb. 2006−ban újabb karban−
tartási és fejlesztési munkála−
tokat hajtanak végre a kultúr−
házban.
Ibolya Ildikó igazgatónő
meggyőződése, hogy a még
színvonalasabb
előadások
programra tűzésével tovább
növelhető a városunk kulturá−
lis életébe bekapcsolódók szá−
ma.
(on)

Rendhagyó
grafikák
az Art−Ma
Galériában
Az Art−Ma Galéria gyak−
ran rendhagyó tárlattal lepi
meg a képzőművészet hí−
veit. Ezúttal két magyaror−
szági grafikus, a komáromi
Kelemen Benő Benjámin
és a győri Ölveczky Gábor
munkáit tárta a közönség
elé. A két művész a mo−
sonmagyaróvári
Art
Flexum Művészeti Társa−
ság tagja. Kelemen szigo−
rúan tiszta geometriai vo−
nalvezetése mögött mély
metaforikus gondolatiság
rejlik. Ölveczky merített
papírjain József Attila, Ily−
lyés, Kányádi, Pilinszky és
másoknak alkotásai ötvö−
ződnek a grafikus kifeje−
zésmódjával. A míves kal−
ligráfiák szinte antik
milliőt varázsolnak elénk,
akárcsak a nagy magyar
városokhoz fűződő "képes−
lapok". Megrázóan hat, s
részben kilóg e sorból a
dachaui gyűjtőtábornak
emléket állító Ölveczky−
grafika. A kiállítás április
29−én zárt.

Netradičné
grafiky
v Galérii Art−Ma
Galéria Art−Ma znovu
prekvapila
netradičnou
výstavou: dielami dvoch
maďarských grafikov, Be−
nő Benjámina Kelemena z
Komáromu a Gábora Öl−
veczkyho z Győru. Obaja
patria do rovnakej ume−
leckej školy, spolku umel−
cov Art flexum v Moson−
magyaróvári. Za prísnymi
geografickými líniami Ke−
lemena sa skrývajú hlboké
metaforické myšlienky.
Krásne kaligrafie Ölvecz−
kyho vytvárajú atmosféru
antiky. Ojedinelá je Öl−
veczkyho grafika, ktorá
zobrazuje koncentračný
tábor v Dachau. Výstava
potrvala do 29. apríla.
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A Dunaszerdahelyi járásban és Dunaszerdahelyen eddig
két alkalommal csodálhattuk meg őket. Június 9−én újra
megtehetjük, amikor 12.00−13.00 között városunkban is−
mét pihenőt tart a VMK előtti térségen a közel 130 törté−
nelmi autóból és 10 motorkerékpárból álló mezőny, köz−
tük európai és amerikai autók is! Mindenkinek figyel−
mébe ajánljuk ezt a páratlan motoros rendezvényt.

Öreg autó nem vén autó...
Dunaszerdahelyen június 9−én áll meg a VMK előtt a vete−
rángépjármű−karaván  Több mint száz résztvevő Európá−
ból és az USA−ból  Különleges velocipéd−show Szlovákiá−
ban először  Egy 19. századi elektromobil is indul
Az 1937−ben megtartott első szlovákiai gyorsasági autóverseny
emlékére indított idei veteránjármű túra fő rendezője a
Pozsonyi−Oroszvári Veteran Car Club, az ország legrégibb ve−
teránautós szervezete. Az említett verseny a kor nagyszabású
sporteseménye volt, amellyel hagyományt akartak teremteni. A
II. világháború azonban ezt megakadályozta. A háború után
ugyan néhány alkalommal még próbálkoztak vele, de ténylege−
sen csak 1996−ban sikerült néhány lelkes oroszvári veteránau−
tósnak feléleszteni a hagyományt. Már az első futam Pozsony−
ból Nagysárosba rendkívül sikeres volt. A dicsérő vélemények
Európa−szerte ismerté tették a rendezvényt, egyre több résztve−
vő jelentkezett rá.
Évente más−más útvonalat tettek meg a gépjármű matuzsále−
mek Szlovákiában. Meseszép veterán autók, a század eleji ösz−
szes ismert motorkerékpár márka legmenőbb típusai járták be
szakaszonként az országot. Olyan világkülönlegességek sem hi−
ányoztak, mint az 1896−ban gyártott elektromobil, vagy a gőz−
meghajtású autó, amelyet két fűtő kezelt... Minden alkalommal
igazi motoros ünnep volt a veteránfutam, kerekeken mozgó, fe−
lülmúlhatatlan kiállítás, amilyet a világ egyetlen múzeumában
sem láthatunk.
(p,k)

500 km slovenských – Promenádu historických vozidiel
môžete obdivovať v Dunajskej Strede 9. júna pred MsKS 
Vyše sto autoveteránov z Európy a USA  Unikátna show
velocipedistov prvý krát na Slovensku  Na štarte aj
elektromobil z 19. storočia

Unikátna show autoveteránov
Hlavným organizátorom podujatia, ktoré sa uskutočňuje na
pamiatku prvých rýchlostných pretekov na Slovensku v 1937 s
názvom 500 KM SLOVENSKÝCH je Veteran Car Club
Bratislava−Rusovce (VCCB−R), najstaršia organizácia
autoveteránov na Slovensku. Spomínané rýchlostné preteky
boli veľkolepou udalosťou, ktoré sa mali stať tradíciou. Druhá
svetová vojna však tomu zabránila. Po vojne sa síce organizo−
valo sporadicky niekoľko spomienkových jázd, ale až v roku
1996 sa niekoľko nadšencov z VCCB−R podujalo pokračovať v
tradícii. Už prvý ročník z Bratislavy do Veľkého Šariša sa
mimoriadne vydaril. Slová chvály sa rýchlo šírili do Európy a
prihlasovalo sa čoraz viac záujemcov. Postupne sa každý ročník
uskutočnil po inej trase na celom Slovensku. Na štarte boli
prekrásne historické autíčka, exkluzívne staré motorky
svetových značiek zo začiatku minulého storočia. Nechýbali ani
svetové unikáty, ako elektromobil zo roku 1896, či parný
automobil, ktorý obsluhovali dvaja kuriči... Bol to každoročne
sviatok, neprekonateľná výstava na kolesách, ktorej sa žiadne
múzeum na svete nevyrovná!
(p, k)
V našom okrese ako aj v Dunajskej Strede ste ich mohli
vidieť už dvakrát. Dňa 9. júna 2006 medzi 12.00−13.00
hodinou môžeťe znova sledovať pelotón 130 historických
vozidiel a 10 motocyklov z Európy a USA. Vrele
odporúčame každému toto nevšedné motoristické
predstavenie.

Sakk: Folytatódik a ifik sikersorozata
Vágsellyén rendezték meg a kompozíciós sakk, azaz sakkfelad−
vány−megfejtések országos bajnokságát. A juniorok 23 éves
korig terjedő csoportjában nagy meglepetésre a 13 éves Petényi
Tamás szerezte meg a bajnoki címet! Ráchela József és Ráchela
Milán tanítványának sikerét hatványozza, hogy ilyen versenyen
most szerepelt először.
Besztercebánya adott otthont a hagyományos szlovák nagy−
díj, nemzetközi diákcsapatversenynek, amelyen 31együttes vett
részt. Itt is remekeltek a dunaszerdahelyi reménységek, hiszen
a Varga Dávid, Kolesár Rastislav, Csiba Péter, Kántor Réka al−
kotta gárda győzött, a Peitl Tomáš, Csiba Dominik, Ujhelyi
Máté, Kahancová Ivana összeállítású csapat az 5., míg a legfi−
atalabbak Kántor Tamás, Takács László, Sitár Pavol,
Kahancová Janka felállásban a 11. helyen végeztek.
(K)

II. Labdarúgó liga

Csak matematikai esély

Rimaszombati
kegyelemdöfés
Miután a DAC legutóbbi ha−
zai meccsén 0:3 arányban
alulmaradt a rimaszombatiak−
kal szemben, már csak mate−
matikai esélye maradt a benn−
maradát jelentő 10. hely meg−
szerzésére. Ettől 12 ponttal
van lemaradva – 5 fordulóval
a bajnokság vége előtt.

Táblázat
1. MFK Košice 25 18 4 3 54:10 58
2. Slovan
25 17 6 2 39:21 57
3. Senec
25 16 1 8 54:33 49
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
4. Rim. Sobota* 25 13 5 7 30:20 44
4. Prešov
25 12 6 7 31:20 42
6. Šaľa
25 12 5 8 39:23 41
6. Michalovce
25 12 4 9 35:28 40
8. Lučenec
25 17 7 7 30:25 40
9. Zl. Moravce 25 11 5 9 28:23 38
10. Podbrezová 25 10 7 8 30:25 37
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
11. Humenné
25 8 6 11 30:35 30
12. DAC
25 7 4 17 20:38 25
13. Lipany
25 5 4 16 18:51 19
14. Trnava B
25 4 5 16 17:47 17
15. Nitra B
25 4 2 19 21:53 14
16. Báč
25 1 7 17 12:47 10
*A rimaszombatiaktól a bajnokság végén 6
pontot levonnak.
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Nem babra megy a játék!

Április 26−i versenyünk megfejtői
Legutóbbi kérdésünk így hangzott: Mit adnak át a városi
szabadidőparkban április 28−án? A helyes válasz: műfüves
pályát, strandröplabda−pályát, streetball−pályát és játszóteret.
Nyerteseink: Kamenár Magdolna − SNP tér 185/5, Bugár
Mónika − Barátság tér 2168/16, Bende Andrea, Városháza tér
379/17. Nyerteseinknek gratulálunk! A nyereményük 10
alkalomra szóló belépőjegy a városi termálfürdőbe, amelyet
átvehetnek a szerkesztőségünkben.
Új kérdésünk: Az MBK Plast Kft. a szereléssel együtt meg−
rendelt termékekre hány év jótállást ad? A helyes választ
beküldők között három 500 koronás vásárlási utalványt
sorsolunk ki. Válaszaikat legkésőbb május 17−ig küldjék be
szerkesztőségünk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján.

Nejde o babku!

Výhercovia čitateľskej súťaže z 26. apríla
V predchádzajúcom vydaní DH sme sa pýtali: Čo sa
odovzdáva v parku kultúry 28. apríla 2006? Správna
odpoveď znie: ihrisko s umelým trávnikom.
Výhercovia čitateľskej súťaže sú: Magdolna Kamenárová −
Nám. SNP 185/5, Mónika Bugár − Nám priateľstva 2168/16,
Andrea Bende, Radničné nám. 379/17. Výhercom bla−
hoželáme! Obdržia permanentku na 10 vstupov do mestského
termálneho kúpaliska, ktoré obdržíte v redakcii.
Otázka pre novú čitateľskú súťaž: Firma MBK Plast s.r.o.
pri dodávke výrobkov s montážou firmy na koľko rokov
poskytuje záruku? Odpovede zašlite najneskôr do 17. mája na
adresu redakcie, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu.
Traja výhercova obdržia výhru v hodnote 500 SK.

Zbierka
Tohtoročné záplavy boli naj−
ničivejšie za posledné roky. Na
základe uznesenia regionálneho
parlamentu Trnavský samo−
správny kraj preto vyhlasuje
zbierku na pomoc občanom a
obciam postihnutých povodňami
v marci roku 2006 na území
Trnavského
samosprávneho
kraja (TTSK). Zbierka síce
nebude riešiť zásadný problém
boja proti povodniam, ale vďaka
vášmu daru môžete pomôcť
konkrétnym ľuďom v núdzi.
Občania a organizácie môžu zasielať financie na číslo účtu
nadácie DAR Trnavského samosprávneho kraja. Číslo účtu:
1878690059/0200, variabilný symbol: 2006.
O použití vyzbieraných prostriedkov bude rozhodovať
Zastupiteľstvo TTSK. Zamestnanci Úradu TTSK sa rozhodli
prispieť na konto zbierky ako prví.

Podmienky predaja hydiny z domácich chovov
Štátna veterinárna a potravinová správa vydala usmernenie, na
základe čoho predaj hydiny z domácich chovov na území SR je
možný len z chovov, ktoré sú pod stálou veterinárnou
kontrolou. Predajca hydiny musí zdokumentovať zdravotný stav
predávanej hydiny veterinárnym osvedčením. Pri predaji musia
byť dodržané podmienky welfare.

Műanyag ajtók, ablakok
Az MBK Plast Kft. az MB&K cég utódja, amely 1997−ben
alakult. A cég kezdetben alumínium− és műanyag redőnyök
gyártására és szerelésére szakosodott. Néhány év múlva
műanyag ablakok és ajtók, merev és felgöngyölíthető
szúnyoghálók gyártásával bővült a tevékenységük.
2002−től együttműködnek a német KBE céggel, amely a
műanyagprofilok egyik legnevesebb gyártója. Kínálatukban
színek, méretek, alakzatok, atipikus megoldások és kiegészítő
áruk (ablakpárkányok, redőnyök, szúnyoghálók, roletták,
garázsajtók) széles skálája szerepel. Folyamatosan a piacon
időszerű, legjobb termékeket gyártják.
A termékek minőségét elismert intézmények által odaítélt
tanúsítványok egész sora szavatolja. A szereléssel együtt
megrendelt termékekre 5 év jótállást adnak, kivéve, ha a hiba
szándékos rongálás vagy szakszerűtlen kezelés erdménye. A
szerelés nélkül megrendelt termékekre a szavatossági idő 24
hónap.
MBK Plast, s.r.o., Povodská cesta 7, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031 / 553 0333, fax: 031 / 553 0053, gsm: 0908 728099
e−mail: mbk mbkplast.sk web: www.mbkplast.sk

Plastové okná a dvere
Firma MBK plast, s.r.o. je pokračovateľom firmy MB&K,
združenia, ktorá bola založená v roku 1997. Spočiatku sa firma
špecializovala na výrobu a montáž hliníkových a plastových
roliet. V priebehu niekoľkých rokov rozvinuli aktivity smerom
k výrobe plastových okien a dverí, pevných a rolovacích sietí
proti hmyzu. V roku 2002 sa začala spoločnosť spolupracovať s
nemeckou firmou KBE, ktorá je jedným z najstarších a
najkvalitnejších výrobcov plastových profilov.
Firma MBK plast ponúka široký sortiment farieb, rozmerov,
tvarov, atypických riešení, doplnkový tovar (ako sú parapety,
žalúzie), siete proti hmyzu, rolety a garážové brány. Môžu vám
ponúknuť stále tie najlepšie
výrobky, ktoré sú aktuálne na
trhu.
Zárukou kvality je celý rad
crtifikátov. Pri dodávke výrobkov
s montážou firmy poskytujú
záruku na okná a dvere 5 rokov,
okrem násilného poškodenia
alebo neodborného užívania.Pri
preberaní výrobku bez montáže
záruka je 24 mesiacov.
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Krónika
Novorodenci/Születések
Mucska Attila Előd
Sebők Márk
Csejteyová Noémi
Sebők Péter
Ábrahámová Kiara
Laczó Máté
Földes Mercédesz
Hakszer Dávid
Czajlik Kende
Páloš Teodor
Novorodencom prajeme
dobré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli/Elhalálozások
Tóth Ferenc (1942)
Viszkocs Zsolt (1971)
Bugárová Zlatica (1925)
Preizinger Vojtech (1924)
Šipoš Silvester (1945)
Lukács Erzsébet (1957)
Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!

Zosobášili sa
Házasságkötések
Kővári Tomáš −
Nagyová Iveta
Hodossy Gyula −
Lelkes Kata
Berceli Ján −
Mucsková Kristína
Veľa šťastia a lásky na
spoločnej ceste!

A Városi Művelődési Központ műsorából
 május 10. − 16.00: Rodi−
čovská akadémia − vystúpenie
žiakov Základnej školy − Ji−
lemnického
 május 14. − 16.00: Anyák
napi műsor a Szabó Gyula
Magyar Tannyelvű Alapisko−
la tanulóinak előadásában
 május 16. − 10.00: Écsi
Gyöngyi zenés bábelőadása a
város óvodásainak, a Családi
Könyvklub ajándéka
 május 18. − Színjátszó
csoportok versenye a Csalló−
közi Népművelési Központ
szervezésében
 május 20. : Mozgássérül−
tek találkozója
 május 23. − 18.00: Ezote−
rikus előadás a Családi
Könyvklub szervezésében
 május 26. − 18.00: 10
éves a DUNAÁG! a nép−
táncegyüttes ünnepi műsora
 május 30. − 19.00: a
THÁLIA SZÍNHÁZ − KAS−
SA bemutatja: Dés László −

Geszti Péter − Békés Pál: A
DZSUNGEL KÖNYVE című
musicaljét. Rendező: Mora−
vetz Levente
 május 29. – június 3.:
XXXI. Duna Menti Tavasz

Május 19. (péntek), május
20. (szombat) – 19.30 ó.
ELEMI ÖSZTÖN 2.
amerikai film (2005)

Mitsoura, akinek április 29−én
nagy sikerű koncertje volt a
VMK−ban.

Illusztrált könyv
kiállításának megnyitójára 2006. május 24−én (szerda) 18.00
órára. A kiállítás megtekinthető a Vermes villában 2006. 07.
08−ig. Kedd − szombat: 10.00 − 17.00
Galéria súčasných maďarských umelcov a Spoločnosť
maďarských výtvarných umelcov na Slovensku Vás pozýva
na otvorenie výstavy

Ilustrovaná kniha
dňa 24. mája 2006 (streda) o 18.00 hodine
Otvorená do 08.07.2006. Utorok − sobota 10.00 − 17.00h.

Kortárs Magyar
Galéria
2006 május 5−én nyílt meg
a Nagybánya

Tájképfestő Telep
csoportos kiállítása. A
tárlat május 22−ig tekint−
hető meg.
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Május 5. (péntek), május 6.
(szombat) – 19.30 ó.
PIROSSZKA − A JÓ,
A ROSSZ, A FARKAS
MEGANAGYI
amerikai film (2005)
amerikai animációs film
(2006)
Május 12. (péntek), május
13. (szombat) – 19.30 ó.
OLIVER TWIST
angol – cseh – francia −
olasz film (2005)

A Kortárs Magyar Galéria és a Szlovákiai Magyar Képzőmű−
vészek Társasága tisztelettel meghívja Önt az

Sok boldogságot
a közös úton!

Lux mozi

Május 26. (péntek), május
27. (szombat) – 19.30 ó.
JÉGKORSZAK 2.
amerikai film, (2005)

Hirdetés / Inzerát
 Eladó VW Passat 1600
cm3. Gyártási év 1990. Ár
65 000,− Sk. DS. Tel.: 031/
5527844.
 Vennék kisgyermek
részére megkímélt fa etető−
széket 500 koronáért. Tel.:
0907 234 817
 Szeretne megszabadulni
felesleges kilóitól? Szeretne
új erőre kapni? Mi segítünk:
www.chudnete.sk/ati,
tel.
0915/422821
 Pociťujete neustálu úna−
vu? Môže to byť nevhodným
stravovaním? Odpoveď na va−
še otázky nájdete na:
www.chudnete.sk/ati, tel.č.:
0915/422821
 Neštátne zdravotnícke
zariadenie so zameraním na
dialýzu hľadá zdravotnú sestru
s praxou min. 3 roky, vek do
35 rokov. Vaše žiadosti spolu
so životopisom a motivačným
listom prosím zasielajte na e−
mailovú adresu: impax@
impax.sk alebo zašlite faxom
na č. 02/54777413.
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Diákverseny / Súťaž študentov

Diákszlogenekkel a szemét ellen

A Dunaszerdahelyi Hírnök
május 26−i számából

Megnyitották a Kár−

pát−medencei Össz−
magyar Nemzeti Diák−
A dunaszerdahelyi járás ki−
lenc iskolájának diákjai vettek
részt az Orange Konto által a
vadszemétlerakatok elszapo−
rodásának megakadályozásá−
ra januárban meghirdetett
versenyben. A legötletesebb
környezetvédő reklámszöve−
geket és a legeredetibb plaká−
tokat díjazták. A kilenc alap−
és középiskolából 59 pálya−
munka érkezett. Közülük tíz
diák a legjobban hangzó szlo−
genért járó dij elnyeréséért
kelt versenyre, negyvenkilen−
cen pedig a képzőművészeti
kategóriában küldtek be az il−
legális szemétlerakatok elleni
küzdelemre felszólító plakáto−
kat. Kilencen kaptak pénzbeli
jutalmat és Ifjú Természetvé−
dő elismerő oklevelet.

Csak a szemét szemetel,
vagy: A szemét és a természet
egymással nem fér meg −hogy
csak kettőt idézzünk a dijazott
jelszavak közül. Mint a dijakat
átadó Eva Siposová igazgató−
nő hangsúlyozta, azon túl,
hogy a diákok nagyon ötletes
munkákat tettek le az asztalra,
maguk is tevékenyen bekap−
csolódtak a szerves hulladék

összegereblyézésébe és a sze−
mét begyűjtésébe. Egyetlen áp−
rilisi napon 69 zsáknyi szeme−
tet gyűjtöttek össze.
A
dijnyertes plakátokkal és szlo−
genekkel már találkozhatnak a
járókelők Dunaszerdahely há−
rom forgalmas pontján, töb−
bek között a Hypernova áru−
háznál is. Az önkormányzat
felvállalta, hogy a legjobb al−
kotásokból nagyméretű rek−
lámtáblát készíttett, hogy
ezekkel nem szokványos mó−
don hívja fel az emberek fi−
gyelmét a környezet megóvá−
sára és a vadszemétlerakatok
elleni küzdelemre. A diákok
által kiöltött legjobb szlogenek
a tervek szerint hamarosan ol−
vashatók lesznek a városi sze−
metes autókon is.
(pve)

bajnokság III. évfolyamát.

A Dalton−módszernek

kedvező visszhangja
van a Jilemnický utcai
alapiskolában

Najlepšie slogany a plagáty na bilbordoch v meste

Stop divokým skládkam!
Deväť škôl z okresu Dunajská
Streda sa zapojilo do akcie
Orange Konto, ktorá bola
vyhlásená v januári t.r. Cie−
ľom bolo upozorniť na
potrebu zabránenia vzniku
divokých skládok smetí,

pričom sa hodnotili najlepšie
slogany a plagáty žiakov.
Z ocenených sloganov
uverejňujeme aspoň dva:
Odpad vyhadzuje len odpad! ,
Smeti a príroda sa k sebe
nehodia! Ako riaditeľka SZŠ,
Eva Siposová pri slávnostnom
odovzdávaní cien uviedla,
žiaci nielen vymysleli vtipné
slogany a plagáty, ale sa aj
sami aktívne zapojili do
skrášľovania životného pros−
tredia. Len za jeden deň v me−
siaci apríl vyzbierali 69 vriec
odpadu. Týmto činom ukázali
príklad ostatným žiakom a
dospelým.
S ocenenými plagátmi a
heslami sa už aj obyvatelia
nášho mesta mohli stretnúť na
bilbordoch na frekvento−

vaných
miestach,
naprík−
lad pri
Hypernove. Referát životného
prostredia mestského úradu
sa totiž tiež zapojil do
realizácie projektu. Ako jeho
vedúci, László Varga pre DH
uviedol, za pomoci samo−
správy sa najlepšie slogeny a
kresby objavili na veľko−
plošných reklamnych tabu−
liach, aby netradičným spô−
sobom upozornili občanov na
potrebu ochrany životného
prostredia. Najvtipnejšie slo−
gany sa podľa predstáv
organizátorov súťaže zakrát−
ko objavia aj na autách firmy
A.S.A., ktoré zvážajú smeti v
našom meste.
(pve)

a városi
Ülésezett
képviselőtestület

55 éves jubileumát

ünnepelte a Vámbéry
Gimnázium

