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Új városi piac
Árusok és vásárlók birtokukba vették az új, szabadté−
ri városi piacot a Rózsa ligetben, amelyet az ideigle−
nes piactér mellett és helyett létesített a városi önkor−
mányzat. Az aszfaltborítású piaci területnek kapube−
járata és kerítése is van, a piacfelügyelő pedig taka−
ros gondnoki épületben kapott helyet. A város közel
3 millió koronát áldozott az új piac kiépítésére, s a
munka a meglévő fedett árustandok számának bőví−
tésével és az árusító helyek kijelölésével, elrendezé−
sével fejeződik be.

Nové mestské trhovisko
Predajcovia a kupujúci privítali otvorenie nového
mestského trhoviska v Ružovom háji, ktoré mestská
samospráva zriadila v blízkosti dočasného trhoviska.
Objekt má asfaltovú plochu, hlavnú bránu a je opto−
letný. Správca trhoviska úraduje v novej budove.
Mesto vynaložilo takmer 3 milióny korún na vybu−
dovanie nového trhoviska. Prácu definitívne ukončia
umiestnením ďalších krytých predajných stolov, vy−
značením a usporiadaním predajných miest.
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Villáminterjú Hulkó Gáborral, az MKP városi szervezeténel elnökével

TALLÓZÓ

Csak az MKP képes indítani teljes csapatot
Az önkormányzati választásokon induló jelöltek névsorát bön−
gészve bizonyára lapunk olvasói is felfigyelnek arra, hogy csak az
MKP indul teljes csapattal, vagyis nevez képviselőjelölteket a váro−
si önkormányzat mind a 25 helyére.
Az MKP városi szervezetének elnökét, Hulkó Gábort kérdezte la−
punk a jelöltállítás körülményeiről.
 Miként sikerült kialakíta−
ni a képviselőjelöltek teljes 25−
ös listáját az MKP alapszerve−
zetében?
Az önkormányzat munkájában
meghatározó tényező a polgár−
mestert támogató, s a vele közös
programmal induló képviselők
létszáma. A képviselőtestületi
támogatás nélkül a polgármester
gyakorlatilag tehetetlenségre van
kárhoztatva. Az önkormányza−
ti törvény értemében ugyanis az
önkormányzat döntéseit a képvi−
selőtestület hozza meg a polgár−
mester vagy az egyes képviselők
előterjesztései alapján. A polgár−
mesternek még szavazati joga
sincs a testületben − csupán meg−
vétózhatja a képviselők egyes
döntéseit. Tehát a mindenkori
polgármester többségi képviselő−
testületi támogatás hiányában
csupán egy tehetetlen figura. A
többi négy polgármesterjelölt,
mind kivétel nélkül ennek a lehe−
tetlen helyzetnek nézne elébe, ha
netán győznének is, hiszen vél−
hetően egy MKP−s többségű
képviselőtestülettel szembesül−
nek majd – amit az önkormány−
zati választásokon induló képvi−

selőjelöltek együttes létszáma
már most előrevetít.
 A jelöltlisták állítását meg−
előző időszakban vajmi kevés
információ szivárgott ki a ku−
lisszák mögötti tárgyalásokról
a pártok házatájáról. Mi volt
a helyzet az MKP berkeiben?
Elmondhatom, hogy Világi
Oszkár tárgyalást kezdeménye−
zett velünk, majd az MKP Váro−
si Alapszervezetének Elnökségé−
vel. A megbeszéléseken Világi
javasolta, hogy az MKP vegye
fel listájára a Városunkért Polgá−
ri Társulás elnökét, Barak Bálin−
tot, Rigó Konrádot és még továb−

bi néhány személyt. Mint hang−
súlyozta, ebben az esetben az
MKP polgármesterjelöltje és
képviselőjelöltjei élveznék Vilá−
gi Oszkár és csapata teljes támo−
gatását. Mivel Antal Ágotát az
MKP ellen kifejtett tevékenysé−
ge miatt a párt Országos Etikai
Bizottsága korábban már kizárta
az MKP soraiból, a további java−
solt személyek pedig nem is tag−
jai a pártnak, alapszervezetünk
magától értetődően nem fogad−
hatta el a Világi Oszkár által ja−
vasolt személyeket. Ezért most
pedig ellenünk kampányolnak.
 Az MKP listáján több
egyetemi végzettségű fiatal ne−
ve is felbukkan...
A szóban forgó fiatalok az Ifjú−
sági Csoport javaslatára kerültek
a listára. Elmondhatom, hogy
a Dunaszerdahelyi MKP Városi
Szervezete az ország egyik legna−
gyobb MKP−s alapszervezete. So−
rainkban tevékenykedik például
az MKP megyei és a járási szerve−
zetének elnöke is. A városi szer−
vezet MKP−s Ifjúsági Csoportja
pedig a legnagyobb az országban,
amelynek elnöke egyúttal az
MKP ifjúsági szárnyának orszá−
gos alelnöke is. Így elmondható,
hogy az alapszervezetnek,amely
egyébként titkos szavazással vá−
lasztotta a polgármesterjelöltet és
a képviselőjelölteket, volt lehető−
sége válogatni és bizalmat szavaz−
ni a legjobbaknak.

December elején Nyitrán,
2007 októberében pedig
Dunaszerdahelyen nyílik
MAX üzletközpont

Jön a MAX
Az EuroMAX Slovakia eddig mint−
egy 3 milliárd koronát szánt a vidé−
ki bevásárlóközpontok építésére,
és 2009−ig pedig további, legalább
3 milliárd koronás beruházásra ké−
szülnek. Pavol Adamec a társaság
terveit felvázolva elsőként a Duna−
szerdahellyel kapcsolatos tervüket
ecsetelte. „Dunaszerdahelyen 10
ezer négyzetméter alapterületű
MAX üzletközpont megépítésével
számolunk, már a jövő héten el−
kezdhetjük a projekt megvalósítá−
sát, amelyet az ütemterv értelmé−
ben 2007 októberében adunk át” –
mondta a cégvezető. Emellett
Zsolna, Eperjes és Szakolca gyara−
podik majd MAX központtal.
(Új Szó)

Odpovedá predseda mestskej organizácie SMK G. Hulkó

Len SMK bolo schopné zostaviť kompletnú kandidátku
Po preštudovaní mien dunajskostredských kandidátov na poslan−
cov v komunálnych voľbách určite aj mnohých čitateľov DH pre−
kvapilo, že len SMK bolo schopné zostaviť kompletný, 25 členný
tím, teda nominovať kandidátov na všetkých 25 poslaneckých miest
v mestskom zastupiteľstve. Na otázky DH odpovedá predseda mest−
skej organizácie SMK, GÁBOR HULKÓ.
 Ako sa podarilo zostaviť
v ZO SMK kompletnú 25 člen−
nú kandidátnu listinu?
− Rozhodujúcim faktorom ú−
spešnej práce samosprávy je po−
čet poslancov, ktorí podporujú
primátora a reprezentujú spoloč−
ný program. Bez podpory
poslancov je starosta alebo pri−
mátor bezmocný. V zmysle zá−
kona o samosprávach sa totiž
rozhodnutia samosprávy schva−
ľuje na podnet starostu alebo
jednotlivých poslancov práve
poslanecký zbor. Primátor nemá
ani hlasovacie právo v zbore–
môže len vetovať rozhodnutia

poslancov. Teda starosta alebo
primátor je bez väčšinovej pod−
pory poslancov bezmocnou fi−
gúrkou. Štyria kandidáti Pétera
Pázmánya na post primátora aj
v ich prípadného zvolenia do
funkcie bez výnimky by sa ocitli
v tejto nezávideniahodnej situá−
cii, veď počty kandidátov pred−
povedajú, že v novom poslanec−
kom zbore SMK bude mať zrej−
me väčšinu.
 V období zostavovania
kandidátnych listín sa len má−
lo informácií dostalo na verej−
nosť o zákulisných rokova−

niach v jednotlivých stranách.
Aká bola situácia v SMK?
− Môžem prezradiť, že Oszkár
Világi inicioval stretnutie s ve−
dením mestskej organizácie
SMK. Na rokovaní Világi navr−
hol, aby sme na kandidátnu listi−
nu SMK zobrali predsedkyňu
Občianskeho združenia Pre naše
mesto, ďalej Bálinta Baraka,
Konráda Rigóa a ešte niekoľko
osôb. Ako zdôraznil, v tomto
prípade by sa kandidát SMK na
post primátora ako i adepti SMK
na posty poslancov mestskej sa−
mosprávy tešili jeho plnej pod−
pore ako i jeho tímu. Nakoľko
však Á. Antal bola republiko−
vým etickým výborom z radov
SMK vylúčená pre jej skoršie
aktivity smerujúce proti SMK,
a ostatní nominanti nie sú ani
členmi SMK, preto naša základ−
ná organizácia nemohla prijať

tento návrh. Teraz však robia
kampaň proti nám.
 Na kandidátnej listine
SMK sa nachádza niekoľko
nových mien. Sú to mladí kan−
didáti s vysokoškolským vzde−
laním...
Mladí kandidáti sa dostali na
kandidátku na podnet Mládež−
níckej organizácie. Mestská or−
ganizácia SMK v Dunajskej
Strede je jedna z najväčších.
V našich radoch pracuje naprík−
lad predseda krajského a okres−
ného výboru SMK, mestský vý−
bor mládežníckej organizácie
SMK je u nás tiež najpočetnejší.
Jeho predseda je zároveň aj pred−
sedom republikového krídla
mládežníckej organizácie. Teda
základná organizácia mala z ko−
ho vyberať na post primátora ako
aj na posty poslancov.
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RÖVIDEN
BIHARI EMLÉKEST. Bihari
János emlékére szervezett ün−
nepséget a Dunaszerdahelyi
Roma Muzsikusok Polgári
Társulása és a városi művelő−
dési központ. Az egy éve fel−
avatott Komenský utcai Bihari−
emlékmű ünnepélyes megko−
szorúzását elmosta az eső, ám a
kultúrházi gálakoncert minde−
nért kárpótolt. Az est fénypont−
ja a világhírű budapesti Százta−
gú Cigányzenekar hét tagjának
koncertje volt Bufó Rigó Sán−
dor vezetésével. A gálaesten
nagy sikert aratott még Banyák
István zenekara, Dóka Zsuzsa,
Kosáry Judit, Bősi Szabó Lász−
ló nótaénekesek, valamint a
pozsonyi konzervatórium hall−
gatói.

Ünnepélyes alapkőletétel a Galántai úton

Egy éven belül megépül a Duna Palota
Meghívott vendégek jelenlét−
ében, rövid ünnepség kereté−
ben elhelyezték a város leg−
újabb többfunkciós épülete, a
Duna Palota alapkövét. A ha−
gyományos és jelképes kala−
pácsütést Pázmány Péter pol−
gármester és Miklós Béla, a

Stavajú novú poly−
funkčnú budovu

Palác Duna
o rok odovzdaný
V prítomnosti pozvaných
hostí slávnostne uložili
základný kameň najnovšej
polyfunkčnej budovy mes−
ta Paláca Duna, ktorá bude
stáť oproti sídla Sociálnej
poisťovne. Tradičné pokle−
panie kladivom vykonali
primátor Péter Pázmány a
Vojtech Miklós, predseda
správnej rady investora
MGDS, a. s. V podzemí 5−
podlažnej, novej domi−
nanty mesta budú stáť gará−
že, v nadzemnej časti ob−
chody a byty a v prípade
záujmu rôzne služby.
Investícia polyfunkčnej
budovy Paláca Duna na
Galantskej ceste pred−
stavuje takmer 120 mi−
liónov korún a do užívania
ju odovzdajú podľa plánov
pred vianocami 2007. (k)

beruházó MGDS Rt. igazga−
tótanácsának elnöke végezte
el az alapkőn.
A tetszetős külsejű, ötszin−
tes létesítmény alagsorában
garázsok, a földszintet üzle−
tek, az emeleti részeken pe−
dig igény szerint szolgáltatási

egységek és lakások épülnek.
A mintegy 120 millió koro−
nás Duna Palota beruházás a
tervek szerint 2007. karácso−
nyára készül el a Galántai út
mellett, a szociális biztosító−
val szemben.
(k)

TERRY FOX−FUTÁS. Mint−
egy száz diák indult a Terry
Fox−futáson
Dunaszer−
dahelyen. A résztvevők a Bar−
tók Béla korzón teljesítették a
jelképes 300 méteres távot.
Terry egy kanadai fiatalember
volt. 18 éves korában csontrá−
kot diagnosztizáltak nála, és
emiatt levágták az egyik lábát.
Úgy döntött, hogy futással hív−
ja fel a figyelmet a rákellenes
kutatás anyagi támogatásának
fontosságára. A „remény mara−
tonja” közben a betegség meg−
támadta tüdejét is, és 5565 ki−
lométer megtétele után, 1981
júniusában elhunyt. A Terry
Fox−futás a világban gyorsan
elterjedt és Dunaszerdahelyen
a városi sportnapok hagyomá−
nyos rendezvényévé vált.
TEHERAUTÓVAL ÜTKÖ−
ZÖTT A SZEMÉLYVONAT.
Október 30−án reggel 7.30−kor
egy pótkocsis Tatra teherautó a
sínekre hajtott a Pozsony felé
vezető út vasúti átjáróján. Az
átjárón nincs sorompó, jelző−
lámpás berendezéssel működik.
A cukorrépát szállító Tatra ve−
zetője vélhetően nem vette ész−
re a piros jelzést, mert elmon−
dása szerint a tűző erős napsü−
tés elvakította és ráhajtott a
vasúti sínekre. A teherautó pót−
kocsiját elkapta a Pozsony felől
érkező személyvonat, amely−
ben mintegy ötven utas tartóz−
kodott. A vonat kisiklott, de
egy könnyebb sérülésen kívül
az utasoknak nem esett baja. A
rendőrség bevonta a teherautó−
sofőr jogosítványát, az esetet
valószínűleg közlekedési kihá−
gásként vizsgálja.
(dstv)
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4 Választások / Voľby

Helyhatósági választások:

A szavazás menete
A önkormányzati választá−
sokra 2006.12.2−án 7.00−órá−
tól 20.00−óráig kerül sor.
A személyazonosság igazo−
lása és a választók névsorába
való bejegyzés után a választó
a szavazóhelységben a körzeti
választóbizottságtól a telepü−
lés hivatalos pecsétjével ellá−
tott üres borítékot és két sza−
vazólapot kap. Ezek közül az
egyik a város polgármes−
terének a megválasztására, a
másik pedig a városi képvise−
lők megválasztására szolgál.
A boríték és a szavazólapok
átvétele után a választó a sza−
vazófülkében karikázza be az
általa kiválasztott jelölteket.
Azon a szavazólapon,
amelyen a helyi képviselő je−
löltek névsora található, a
választó bekarikázza az egy−
es jelöltek sorszámát. Leg−
feljebb annyi jelöltet kari−
kázhat, ahány képviselőt
küldhet az adott körzet a
képviselőtestületbe. Tehát:
Az 1. választókerület: 7
képviselőt, ( ide tartoznak a

1.−5. számú körzetek)
A 2. választókerület: 7 ké−
pviselőt( ide tartoznak a 6.−
11. számú körzetek)
A 3. választókerület: 4
képviselőt ( ide tartoznak a
12.−14. számú körzetek)
A 4. választókerület: 6
képviselőt ( ide tartoznak a
15.−18. számú körzetek)
Az 5. választókerület: 1
képviselőt ( ide tartozik a 19.
számú körzet)
Azon a szavazócédulán, a−
mely a polgármester megvá−
lasztására szolgál, a választó
csak egy jelölt sorszámát ka−
rikázhatja be.
A szavazófülkében a vá−
lasztópolgár borítékba helyezi
a polgármester választásra
szolgáló−, valamint a képvise−
lők megválasztására szolgáló
szavazólapot.
A választó miután elhagyja
a fülkét, a borítékot az urnába
helyezi. Annak a választónak,
aki nem a választófülkében
töltötte ki a szavazólapot, a bi−

A választások csak egynaposak
zottság a választást nem enge−
délyezi.
Az a választó, aki a választá−
sok napján nem tud megjelen−
ni a szavazóhelyiségben, indo−
kolt esetben, főleg egészség−
ügyi okokból, kérheti a körze−
ti választóbizottságot (azt,
amelynek a szavazólistáján
szerepel) arra, hogy a válasz−
tóhelységen kívül szavazhas−
son. Ebben az esetben a körze−
ti választóbizottság kiküldi két
tagját a hordozható urnával, a
szavazólapokkal és a boríték−

kal a polgárhoz. A választó−
polgár úgy szavaz, hogy a vá−
lasztás titkossága be legyen
tartva. Annak a választónak,
aki testi hiba miatt, vagy azért,
mert nem tud írni− olvasni,
nem képes önállóan megjelöl−
ni a választólapot, joga van a
választófülkébe más választót
magával vinni (ez a személy
nem lehet a körzeti választóbi−
zottság tagja), abból a célból,
hogy a szavazólapot helyette,
de az ő utasításai szerint kitölt−
se és borítékba tegye.

Priebeh hlasovania do orgánov samosprávy
Voľby do orgánov samo−
správy obcí sa konajú dňa 2.
12. 2006 od 7,00 do 20,00
hod.
Po preukázaní totožnosti
a po zázname v zozname voli−
čov dostane volič vo volebnej
miestnosti od okrskovej vo−
lebnej komisie prázdnu obál−
ku opatrenú odtlačkom úrad−
nej pečiatky obce alebo mesta
a dva hlasovacie lístky, a to
hlasovací lístok pre voľby pri−
mátora mesta, hlasovací lístok
pre voľby poslancov mestské−
ho zastupiteľstva.
Po prevzatí obálky a hla−
sovací lístkov vstúpi volič do
priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov, t. j. na o−
dovzdanie hlasu vybraným
kandidátom− zakrúžkovaním
ich poradového čísla.
Na hlasovacom lístku pre
voľby poslancov obecného
(mestského alebo miest−
neho) zastupiteľstva zakrúž−
kuje volič poradové čísla
jednotlivých kandidátov, a−

sok č. 1− 5)
2: 7 poslancov (sem patrí
vol. okrsok č. 6− 11)
3: 4 poslanci (sem patrí
vol. okrsok č. 12− 14)
4: 6 poslancov (sem patrí
vol. okrsok č. 15− 18)
5: 1 poslanec (sem patrí
vol. okrsok č. 19)
Na hlasovacom lístku pre
voľby primátora mesta za−
krúžkuje volič poradové čís−
lo len jedného kandidáta.

Voľby sú iba jednodňové
však najviac u toľkých kan−
didátov, aký počet poslan−
cov má byť vo volebnom ob−
vode zvolený. A to:
Volebný obvod č. 1: 7 po−
slancov (sem patrí vol. okr−

V priestore určenom na ú−
prave hlasovacích lístkov vlo−
ží volič do obálky jeden hlaso−
vací lístok pre voľby primáto−
ra a jeden hlasovací lístok pre
voľby poslancov mestského
zastupiteľstva.
Volič hlasuje tak, že po o−
pustení priestoru určeného na
úpravu hlasovacích lístkov
vloží obálku do volebnej
schránky. Voličovi, ktorý sa
neodobral do tohto priestoru,
komisia hlasovanie neumožní.
Volič, ktorý sa nemôže

v deň volieb dostaviť do
volebnej miestnosti, môže po−
žiadať zo závažných, najmä
zdravotných dôvodov okrsko−
vú volebnú komisiu (v ktorej
zozname voličov je zapísaný)
o to, aby mohol hlasovať mi−
mo volebnej miestnosti. V ta−
kom prípade okrsková voleb−
ná komisia vyšle k voličovi
dvoch svojich členov s pre−
snou volebnou schránkou,
hlasovacími lístkami a obál−
kou. Volič hlasuje tak, aby sa
dodržala tajnosť hlasovania.
Volič, ktorý nemôže sám u−
praviť hlasovací lístok pre te−
lesnú vadu alebo preto, že ne−
môže čítať alebo písať, má prá−
vo vziať so sebou do priestoru
určeného na úpravu hlasova−
cích lístkov iného voliča, nie
však člena okrskovej volebnej
komisie, aby za neho hlasova−
cí lístok podľa jeho pokynov
upravil a vložil do obálky.
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A polgármester a cukorgyár bezárása utáni helyzetről tárgyalt a marketingmenedzserrel

A város a a terület rekultiválását sürgeti
A francia−angol tulajdonú du−
naszerdahelyi cukorgyár veze−
tőségének utóbbi lépései két−
ségtelenül azt jelzik, hogy az i−
dei cukorrépakampány befe−
jezése után a gyár szinte biz−
tosra vehetően jövőre bezár.
Erre leghamarabb jövő feb−
ruárban kerülhet sor. Ez az
időpont hangzott el a duna−
szerdahelyi városházán októ−
ber 24−én lezajlott találkozón
is. Városunk polgármester−
ének kezdeményezésére ezen
a megbeszélésen a cukorgyár
marketingigazgatója, Peter
Gajdoš tájékoztatta Páz−
mány Pétert az esedékes

gyárbezárással kapcsolatos te−
endőkről és a várható követ−
kezményekről, amelyek az al−
kalmazottakat és a beszállító
répaternelőket érintik a legér−
zékenyebben. A megbeszélé−
seken elsősorban arról volt
szó, hogy a bezárás után mi−
ként lehetne hasznosítani a
cukorgyár épületét és a tulaj−
donában lévő mintegy 40 hek−
tárnyi területet. A tárgyaláso−
kat a közeljövőben folytatják,
de néhány alapvető kérdésben
elvben már megállapodtak.
Mint a polgármester lapunk−
nak elmondta, a város elvárása
az, hogy a cukorgyárat mű−

ködtető Eastern Sugar rész−
vénytársaság a területet rekul−
tiválja és visszaállítsa eredeti
állapotába. A gyár területe i−
ránt egyébként érdeklődést
mutat a város és azt fontolgat−
ja, hogy ha tovább terjeszked−
ne az épülő ipari park, akkor
annak kibővitése céljából mél−
tányos áron esetleg megvásá−
rolná a cukorgyár ingatlanját.
A gyár épületének haszno−
sítása is felvetődött a megbe−
szélésen. Pázmány Péter sze−
rint először megfelelő gyártási
programot kell találni, de erről
azután lehet csak dönteni, mi−
után a hogyan tovább kérdését

megvitatják a csallóközi répa−
termelő gazdákkal, akik a be−
szállítói súlyuk arányában az
új gyár résztulajdonosai lehet−
nének. Az egyik elképzelés az,
hogy a megszűnő dunaszer−
dahelyi cukorgyárban a jövő−
ben esetleg biobenzint állíta−
nának elő, ennek a megvalósí−
tása azonban jelentős beruhá−
zásokat igényel. A dunaszer−
dahelyi cukorgyárnak egyéb−
ként jelenleg 180 állandó és 70
idényjellegű alkalmazottja
van, akiknek az esetleges el−
bocsátása leghamarabb febru−
ártól jöhet szóba. (p. vonyik)

Primátor rokoval s marketingovým riaditeľom o následkoch zrušenia prevádzky firmy Eastern Sugar a.s.

Cukrovar musí rekultivovať územie
Mestská samospráva v Du−
najskej Strede požaduje od
francúzsko−britského kon−
zorcia Eastern Sugar a. s. ,
aby po plánovanom zrušení
prevádzky cukrovaru vo
februári budúceho roka, ú−
zemie rekultivovalo a uvied−
lo ho do pôvodného stavu.
Táto požiadavka odznela zo
strany primátora mesta Pétera
Pázmánya na rokovaní s mar−
ketingovým riaditeľom cuk−

rovaru Petrom Gajdošom 24.
októbra. Stretnutie iniciovalo
vedenie dunajskostredského
cukrovaru, aby prerokovali o−
tázky súvisiace so zrušením
prevádzky a s ďalším vyu−
žívaním územia a objektov
firmy.
Dunajskostredský cukrovar
vlastní v katastri mesta 40
hektárov pôdy. O tento poze−
mok má záujem aj mesto, ak
cukrovar navrhne mestskej
samospráve akceptovateľnú

cenu, skonštatoval po roko−
vaniach P. Pázmány. Plánujú
tým rozšíriť zatiaľ 20−hek−
tárovú lokalitu mestského
priemyselného parku, ktorý sa
stavia od jesene minulého ro−
ka. Vedenie mesta chce s
predstaviteľmi cukrovaru ešte
rokovať. V súvislosti s ďalším
využívaním budov cukrovaru
ešte nepadlo rozhodnutie, u−
važuje sa aj o tom, že by tieto
priestory mohli slúžiť na výro−
bu biobenzínu. Podľa dunaj−

skostredského primátora tento
krok netreba unáhliť a považu−
je za nevyhnutné poradiť sa s
poľnohospodármi z regiónu,
ktorí sú subdodávateľmi cuk−
rovaru. Malovýrobcovia zrej−
me už budúci rok nebudú pes−
tovať cukrovú repu a z agro−
fondu Európskej únie by mali
po kladnom rozhodnutí bru−
selskej administratívy dostať
jednorazovú kompenzáciu.

6 Voľby
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Komunálne voľby – vyhlásenie kandidatúry
Mestská volebná komisia v Dunajskej Strede podľa § 23 zá−
kona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby pri−
mátora Mesta Dunajská Streda zaregistrovala týchto kandi−
dátov. Voľby budú 2. decembra 2006.

Kandidáti pre voľby primátora
Meno (vek)

povolanie

politická
strana

Ágota Antal (36)

podnikateľka

nezávislá

Csaba Öllös (41)

politológ

nezávislý

Edmund Örzsik, MUDr. (47)

lekár

nezávislý

Péter Pázmány, Ing. (62)
ekonóm
Strana maďarskej koalície − Magyar Koalíció Pártja
Antonin Siegel (33)

podnikateľ

nezávislý

O 25 miest v mestskom zastupiteľstve nebol príliš veľký zájem.
Kandiduje len 46 osôb.

Kandidáti pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva
Vo volebnom obvode č. 1
Počet poslancov: 7
1. Ivan Balázsy, 44 r., technik, SF
2. Peter Buliščák, MUDr.,56 r., odbor−
ný lekár, nezávislý kandidát
3. György Fekete, RNDr.,CSc., 55 r.,
fyzik, SMK−MKP
4. Ákos Horony, Mgr.,art., 31 r., vý−
tvarník, asistent poslanca NR SR,
SMK−MKP
5. Gabriel Hulkó, Prof.,Dr.,Ing.,DrSc.,
59 r., univerzitný profesor, SMK−MKP
6. Ivan Kaprálik, MUDr., 59 r., lekár,
ĽS−HZDS
7. Vladislav Kmeť, 56 r., invalidný dô−
chodca, ĽS−HZDS
8. Ernő Lelkes, Ing., 34 r., obchodný
zástupca, SMK−MKP
9. Zoltán Molnár, Ing.arch., 43 r., ar−
chitekt, SMK−MKP
10. Kristian Nagy, Mgr., 29 r., manažér,
SMK−MKP
11. Sándor Patassy, PaedDr., 41 r., pe−
dagóg, nezávislý kandidát
12. Andrej Raisz, 58 r., súkromný pod−
nikateľ, nezávislý kandidát
13. Elemér Török, Ing., 51 r., pod−
nikateľ, SMK−MKP
14. Tibor Végh, 39 r., živnostník, ne−
závislý kandidát
15. Marian Trojčák, Mgr., 52 r., učiteľ,
SDKÚ−DS

Vo volebnom obvode č. 2
Počet poslancov: 7
1. Ágota Antal, 36 r., podnikateľka,
nezávislý kandidát

2. Tomáš Gőgh, Mgr., 34 r., podnikateľ,
SMK−MKP
3. Zoltán Hajdú, MUDr., 50 r., lekár,
nezávislý kandidát
4. Gábor Hulkó, JUDr., Ph.D., 27 r.,
právnik−vysokoškolský učiteľ, SMK−
MKP
5. László Huszár, Mgr., 55 r., manager
kultúry, SMK−MKP
6. Gabriella Jerábik, Mgr., 55 r., peda−
góg, nezávislý kandidát
7. Pál Keszegh, Ing., 58 r., chemický
inžinier, SMK−MKP
8. Tibor Kulcsár, Bc., 46 r., pedagóg,
SMK−MKP
9. György Lipcsey, 51 r., sochár, SMK−
MKP
10. Csaba Öllös, 41 r., politológ, nezá−
vislý kandidát
11. Štefan Varga, Ing., 57 r., ekonóm,
SMK−MKP

Vo volebnom obvode č. 3
Počet poslancov: 4
1. Ferenc Andrássy, Mgr., 53 r., pod−
nikateľ, SMK−MKP
2. Ladislav Garay, Ing., 52 r., stavebný
inžinier, SMK−MKP
3. Olivér Ibolya, Mgr., 38 r., riaditeľ
školy, SMK−MKP
4. Alojz Kovács, RNDr., 51 r., informa−
tik, nezávislý kandidát
5. Fridrich Nagy, Mgr., 61 r., diplo−
movaný zubný technik, SMK−MKP
6. Edmund Örzsik, MUDr., 47 r., le−
kár, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode č. 4
Počet poslancov: 6
1. Jozef Bognár, MUDr., 63 r., lekár,
SMK−MKP
2. Juraj Bugár, 43 r., podnikateľ,
SMK−MKP
3. Attila Csölle, 37 r., podnikateľ, SDĽ
4. Rudolf Érsek , 51 r., kultúrny pra−
covník, nezávislý kandidát
5. Aladár Farkas, PhDr., 54 r., ekono−
mický poradca, SF
6. Július Hegyi, Ing., 49 r., manažér,
SMK−MKP
7. Szabolcs Hodosy, 23 r., firemný
právnik, SMK−MKP
8. Miklós Kálmán, 50 r., učiteľ, nezá−
vislý kandidát
9. Juraj Kanovits, 58 r., novinár, SMK−
MKP
10. Peter Štuller, Bc., 23 r., študent−in−
formatik, KDH
11. Ferenc Zirig, RNDr., 38 r., riaditeľ
gymnázia, SMK−MKP

Vo volebnom obvode č. 5
Počet poslancov: 1
1. Jozef Cseh, JUDr., 65 r., advokát,
SMK−MKP
2. István Lelkes, Mgr., 40 r., pedagóg,
nezávislý kandidát
3. Judita Szabóová, 58 r., ekonóm,
SDKÚ−DS
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Jelöltlisták az önkormányzati választásokra
A Dunaszerdahelyi Városi Választási Bizottság a Tt. 346/1990
törvényének 25. §−a alapján a következő polgármester−jelöl−
teket és önkormányzati képviselő−jelölteket regisztrálta a
2006. december 2−án sorra kerülő önkormányzati válasz−
tásokra.

Polgármester−jelöltek
Név (életkor)

hivatás

politikai
párt

Antal Ágota (36)

vállalkozó

független

Öllös Csaba (41)

politológus

független

Örzsik Edmund, MUDr. (47)

orvos

független

Pázmány Péter, Ing. (62)

közgazdász

Magyar
Koalíció
Pártja

Siegel Antonín (33)

vállalkozó

független

Ki lesz a város első embere? A polgármester−jelöltek száma
nem változott, négy évvel ezelőtt is öten próbálkoztak.

Képviselő−jelöltek a városi önkormányzatba
1. számú választókerület
7 képviselői hely
1. Balázsy Ivan, 44 éves, technikus,
SZF
2. Buliščák Peter, MUDr., 56 éves,
szakorvos, független jelölt
3. Fekete György, RNDr.,CSc., 55 é−
ves, fizikus, MKP
4. Horony Ákos, Mgr.,art., 31 éves, ké−
pzőművész, képviselői asszisztens,
MKP
5. Hulkó Gabriel, Prof.,Dr.,Ing.,DrSc.,
59 éves, egyetemi tanár, MKP
6. Kaprálik Ivan, MUDr., 59 éves, o−
rvos, ĽS−HZDS
7. Kmeť Vladislav, 56 éves, rokkant−
nyugdíjas, ĽS−HZDS
8. Lelkes Ernő, Ing., 34 éves, keres−
kedelmi képviselő, MKP
9. Molnár Zoltán, Ing.arch., 43 r., épí−
tész, MKP
10. Nagy Kristian, Mgr., 29 éves, mene−
dzser, MKP
11. Patassy Sándor, PaedDr., 41 éves.,
pedagógus, független jelölt
12. Raisz Andrej, 58 éves, magán−
vállalkozó, független jelölt
13. Török Elemér, Ing., 51 éves, vállal−
kozó, MKP
14. Végh Tibor, 39 éves, vállalkozó, füg−
getlen jelölt
15. Trojčák Marian, Mgr., 52 éves., ta−
nító, SDKÚ−DS

2. számú választókerület
7 képviselői hely
1. Antal Ágota, 36 éves., vállalkozó,
független jelölt

2. Gőgh Tomáš, Mgr., 34 éves, vál−
lalkozó, MKP
3. Hajdú Zoltán, MUDr., 50 éves, o−
rvos, független jelölt
4. Hulkó Gábor, JUDr., Ph.D., 27 éves,
jogász, főiskolai tanár, MKP
5. Huszár László, Mgr., 55 éves, kul−
túrmenedzser, MKP
6. Jerábik Gabriella, Mgr., 55 éves,
pedagógus, független jelölt
7. Keszegh Pál, Ing., 58 éves,
gépészmérnök, MKP
8. Kulcsár Tibor, Bc., 46 r., pedagó−
gus, MKP
9. Lipcsey György, 51 éves, szobrász,
MKP
10. Öllös Csaba, 41 éves, politológus,
független jelölt
11. Štefan Varga, Ing., 57 éves, közgaz−
dász, MKP

3. számú választókerület
4 képviselői hely
1. Andrássy Ferenc, Mgr., 53 éves, vál−
lalkozó, 2032/10, MKP
2. Garay Ladislav, Ing., 52 éves,
építészmérnök, MKP
3. Ibolya Olivér, Mgr., 38 éves., iskola−
igazgató, MKP
4. Kovács Alojz, RNDr., 51 éves., in−
formatikus, független jelölt
5. Nagy Fridrich, Mgr., 61 r., diplomás
fogtechnikus, MKP
6. Örzsik Edmund, MUDr., 47 éves, o−
rvos, független jelölt

4. számú választókerület
6 képviselői hely
1. Bognár Jozef, MUDr., 63 éves, le−
kár, MKP
2. Bugár Juraj, 43 éves, vállalkozó,
MKP
3. Csölle Attila, 37 éves, vállalkozó,
DBP
4. Érsek Rudolf, 51 éves, kultúrrefe−
rens, független jelölt
5. Farkas Aladár, PhDr., 54 éves, köz−
gazdasági tanácsadó, SZF
6. Hegyi Július, Ing., 49 éves, me−
nedzser, MKP
7. Hodosy Szabolcs, 23 éves, vállalati
ügyvéd, MKP
8. Kálmán Miklós, 50 éves, tanító, füg−
getlen jelölt
9. Kanovits Juraj, 58 éves, újságíró,
MKP
10. Štuller Peter, Bc., 23 éves, diák−
informatikus, KDM
11. Zirig Ferenc, RNDr., 38 éves, gim−
náziumi igazgató, MKP

5. számú választókerület
1 képviselői hely
1. Cseh Jozef, JUDr., 65 éves, ügyvéd,
MKP
2. Lelkes István, Mgr., 40 éves, pe−
dagógus, független jelölt
3. Szabóová Judita, 58 éves, köz−
gazdász, SDKÚ−DS

Dunaszerdahelyen
új emlékművet avattak

A diktatúrák
áldozatainak emlékére
Dunaszerdahely városa az 1956−os magyar forradalom 50.
évfordulóján emlékművet emelt a diktatúrák áldozatainak
emlékére. Nagy János alkotása a hit és a szabadságszeretet
erejét jelképezi. A viharvert, harcokban megtépázott zászló
még a földre kényszerítve is kettéhasítja a sziklafalat.
Az ünnepélyes emlékműavatásra október 31−én neves közéleti
személyek és több száz érdeklődő jelenlétében került sor. Páz−
mány Péter polgármester köszöntő szavai után az ünnepi szó−

noklatokat Duray Miklós, a Magyar Koalíció Pártja ügyvezető
alelnöke és Wittner Mária, a magyar Országgyűlés fideszes
képviselője, 1956 harcainak egyik hőse mondták.
Az esemény meghitt hangulatát fokozta a Szent György kó−
rus által előadott Szózat és a Himnusz − Érsek Rezső vezetésé−
vel −valamint Gaál Tamás színművész is, aki Márai Sándor
Mennyből az angyal versét adta elő.
Az emlékművet Bíró László püspök és Görözdi Zsolt refor−
mátus lelkész áldották meg.

Pázmány Péter: Az emlékmű figyelmeztetés a jövőnek is
Bizonyára vannak olyanok is, akikben
felmerül a kérdés, kell−e nekünk 56−ra
emlékeznünk, kell−e emlékművet avat−
ni? Hisz sokak szerint ha kiejtjük azt
a szót, Corvin−köz, Műegyetem, Széna−
tér, akkor ezek a szavak, ezek a helyek
egyértelműen köthetők az 56−os Ma−
gyarországi szabadságharchoz, de köt−
hetők−e hozzánk – határon túli magya−
rokhoz. Igen köthetők, hisz a magyar
nemzet egységes és 56−ban a forradalom

megítélésében is egységes volt. De azért
mi is büszkén emlékezhetünk a komáro−
mi gimnazistákra, akik közül egy sem a−
kadt, aki hajlandó lett volna aláírni az
56−ot elítélő nyilatkozatot. De ha csak
egy pozsonyi lakáscímet mondok, Po−
zsony Leškova 12, ahol az ottani ma−
gyar egyetemisták gyűltek össze − ha
megengedik, néhányat megemlítenék
közülük – Koncsol László író, Tőzsér
Árpád költő, Földes András geológus,
Bacskai Béla festőművész,
Kovács Miklós tanár, és e
szobor alkotója, Nagy Já−
nos, akik az akkori pozso−
nyi diákság körében nagy
népszerűségnek örvendtek.
Mi, akik ma itt emléke−
zünk, figyelmeztetni sze−
retnénk azokat, akik ma is
hazudnak és csúsztatnak,
érhetnek el átmeneti sike−
reket, de ez az út azonban
nem vezet sehová, hacsak
nem egy új diktatúrához.

Ma, amikor az 50 évvel ezelőtti ese−
ményekről emlékezünk, felmerül a kér−
dés kié is volt 56? Ha megengedik, a há−
nyatott sorsú író, Wass Albert szavait
idézném, melyeket az 1848−as szabad−
ságharc 100. évfordulóján vetett papírra:
„Figyeljetek csak, magyarok: egy an−
gyal szállt volt le a földre. Makulátlan,
tiszta fehér ruhát viselt, és akár hiszitek
akár nem, semmiféle színes pántlika nem
fityegett rajta. Sem barna , sem zöld,
sem piros. Semmi más szín nem volt raj−
ta csak fehér. És úgy hívták, szabad−
ság.“
A forradalom tehát azoké, akik megta−
lálták ezt az angyalt és nem azoké, akik
elűzték közülünk.
Az 1956−os forradalom csak a csata−
mezőn bukott el, hisz, ahogy Nagy Já−
nos alkotása is szimbolizálja, a zászló
megtörött, de megmaradt és olyan sebe−
ket, repedéseket okozott a sziklán, a dik−
tatúrán, hogy az önkényuralmi rendsze−
rek végül 1989−ben kártyavárként om−
lottak össze.
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Wittner Mária: Ünnep helyett emlékezés
A forradalom évfordulóján
emlékeznünk kell azokra is, a−
kik később a kommunizmus
áldozataivá váltak. Ötven év
után egy csodálatos emléke−
zésre készültünk. És most, ho−
gy eljött az 50−es évforduló,
lehet, hogy az a barátom járt
jobban, akit néhány hónappal
ezelőtt temettünk el. Mert biz−
tos, hogy nem erre számított.
Az október 23 – november
4. közötti két hét csodálatosan
tiszta forradalmát leigázása u−
tán meggyalázták, igyekeztek
azt a társadalom előtt viszsza−

taszítóvá tenni. Tették ezt
a KGB azon módszerei sze−
rint, amelyek arról szóltak,
hogyan kell a „benn−
szülöttekkel“ elbánni. Sajnos,
ezeket a módszereket Magya−
rországon mind a mai napig
alkalmazzák. Nem csoda, hi−
szen mind a mai napig csak
toldozzák−foltozzák a sztálini
alkotmányt.
Ezért mi nem tehettük meg,
hogy odaálljunk a jelenlegi
kormány mellé, hiszen az
a kádári családfa egyik nyúl−
ványa, és pontosan kádári

módszerekkel irányítja az ál−
tala sokat hangoztatott de−
mokráciát.
Ünneplés? Milyen ünnep
az, amikor az évfordulón lo−
vas rendőrök kardlapozzák az
emlékezőket. Magyarorszá−
gon most, 2006−ban hatalmi
bosszúra került sor az ötven−
éves évforduló alkalmával, a−
zért, mert mi nem álltunk mel−
léjük. Dunaszerdahelyről üze−
nem, mi nem ünnepelni, emlé−
kezni fogunk. 1956−ra és
2006−ra is!

Duray Miklós: A forradalom nem ért véget
A huszadik század történel−
mét a magyar nemzet szétvere−
tésének, szétverésének törté−
nelmeként éltük meg. A nem−
zetet szétverők áldozatokat
szedtek, a nemzetet egybentar−
tók áldozatot hoztak Az ´56−os
forradalom példájával, tettével,
győzelmével és leverettetésé−
vel a magyarság mellé állította
a világ számottevő közvéle−
ményét, mert döbbenetet kel−
tett. Nemcsak amiatt keltett
döbbenetet, hogy az egyre
anyagiasabbá, pénzlelkűvé vá−
ló világban a megaláztatás el−
len és a nemzet közösségének,
valamint az embernek mint
egyénnek a szabadságáért,
méltóságának visszaszerzésé−
ért fel lehet lázadni és a legtöb−
bet, az életet is lehet érte adni,
hanem azért is, hogy egy olyan
elnyomó és léleknyomorító ha−
talom ellen irányult, amellyel
nemrég még szinte az egész vi−
lág szövetségben állt, és egy o−
lyan politikai hatalmi rendszer
ellen, amelynek szerte a vilá−
gon sok – félrevezetett – híve

volt. A forradalom ezeket éb−
resztette rá, hogy amiben addig
hittek, gazemberség, emberte−
lenség volt.
A forradalom és a szabad−
ságharc 1956−ban a nemzetet
államhatárok által szétszakít−
va érte, de a nemzet belsejé−
ben is kialakulóban volt már a
nagy szakadék. A forradalom
azonban – mint a trianoni
döntés fölötti fájdalmunk –
mintha összeforrasztotta vol−
na a társadalom testében nyíló
nagy sebet. (...) Ez a közös ér−

zés volt az, ami áthidalta a
mélyülő árkot, egymás mellé
sorakoztatta az embereket, ki−
alakította az együttérzést, az
egymás segítésének példátlan
megnyilvánulásait, a közössé−
gi becsületesség hihetetlen
eseteit. Ez volt talán az utolsó
alkalom, amikor a nemzetet
végigszelő, tudatosan mélyí−
tett árkot be lehetett temetni.
Ez volt talán az utolsó eset,
amikor a magyar nemzet nem−
zet módjára viselkedett.
Ez az érzés hatotta át az el−
szakított magyarokat is, akik
így nem az érzéseikben külön−
böztek egymástól, hanem a ki−
szolgáltatottságuk mértékében.
A felvidéki magyar azért élte
meg individualistaként a forra−
dalmi eseményeket, a rádió
mellett ülve és tehetetlenül zo−

Nagy János,
az emlékmű alkotója

kogva, vagy egy−két napig bi−
zonytalan örömben úszva,
mert éppen csak, hogy feltá−
pászkodóban volt abból a ször−
nyű lelki és fizikai nyomorból
és kisemmizettségből, a teljes
jogtalanság állapotából, amibe
taszították a II. világháború
utáni években, és amit a mai
napig nem lehetett sem kárpó−
tolni, sem hatálytalanítani, sem
megszüntetni. (...)
Mi elszakítottak, az újbóli
kiárusításunk és elutasítottsá−
gunk ellenére együgyűen még
mindig a nemzet részének kép−
zeljük magunkat. Ismét úgy
ülünk tehetetlenül, mint ötven
évvel ezelőtt, most a képernyő
előtt, látjuk, hogy csak a sze−
replők változtak, de a helyzet
kísértetiesen hasonló.
Úgy látszik, 1956−ban tört
ki a világ leghosszabban tartó
forradalma, mert ma, ötven év
múltán sem ért véget. Talán
már közel vagyunk hozzá!? A
győzelmünk a törvény és a
nemzet forradalmának a győ−
zelme lesz.
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V SKRATKE
VEČER NA PAMIATKU
BIHARIHO. Občianske zdru−
ženie
Dunajskostredských
rómskych muzikantov a MsKS
usporiadali slávnosť na počesť
Jánosa Bihariho. Slávnostné
kladenie vencov pri soche
Bihariho na Komenského ulici
sa pre silný dážď neusku−
točnilo, avšak galavečer v kul−
túrnom dome mal veľký ú−
spech. Vyvrcholením večera
bol koncert siedmych členov
budapešťianskeho Stočlenného
cigánskeho orchestra pod ve−
dením Sándora Bufóa Rigóa.
Na galakoncerte zožali veľký
aplauz cigánska kapela Štefana
Banyáka, ľudoví speváci Zsu−
zsa Dóka, Judit Kosáry, László
Bősi Szabó a študenti bra−
tislavského konzervatória.
BEH TERRYHO FOXA. Na
behu Terryho Foxa v Dunaj−
skej Strede sa zúčastnilo vyše
100 žiakov. Bežci absolvovali
symbolickú 300 metrovú trať
na Korze Bélu Bartóka. Terry
bol mladý Kanaďan, ktorému
bola v 18. rokoch amputovaná
noha postihnutá rakovinou.
Rozhodol sa pre beh a upriamiť
pozornosť na dôležitosť zbierky
finančných prostriedkov na
výskum rakoviny. Počas „ma−
ratónu nádeje" sa choroba roz−
šírila do pľúc a Terry po 5565
kilometroch v júni 1981 zom−
rel. Beh Terryho Foxa na jeho
počesť sa rýchlo rozšírila na ce−
lom svete a v Dunajskej Strede
sa stala tradičným podujatím
mestských športových dní.
ZRÁŽKA NÁKLADNÉHO
AUTA S OSOBNÝM VLA−
KOM. Nákladné auto Tatra s
prívesom vošlo 30. októbra rá−
no o 7.30 hodine na koľajnice
na železničnom priecestí na
konci mesta smerom na Bra−
tislavu. Ide o priecestie bez zá−
vor, riadené sveteľným signali−
začným zariadením. Vodič
Tatry si pravdepodobne nevši−
mol červené výstražné svetlo.
Do prívesu nákladného auta,
ktoré viezlo cukrovú repu do
cukrovaru, narazil prichádzajú−
ci osobný vlak s dvomi vozňa−
mi. Vo vlaku bolo približne 50
cestujúcich, až na jedno ľahké
poranenie sa nikomu nič nesta−
lo. Vlak sa však vykoľajil. Po−
lícia vodičovi Tatry zadržala
vodičský preukaz a udalosť bu−
de kvalifikovaný pravdepodob−
ne ako dopravný priestupok.
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Átadták a METRANS irodaházát
A műszaki és adminisztratív
objektumok első csoportjának
átadását követően ünnepélye−
sen lezárult a Dunaszerdahelyi
Ipari Park (DIP) kiépítésének
első szakasza.
A szállítás mellett a raktáro−
zás lesz a fő profilja a logiszti−
kai központnak, ahol a követ−
kező időszakban közvetlenül
kb. 400 új munkahely létesül,
ehhez közvetett formában kap−
csolódik még további 1600
munkalehetőség is. Így a város
és a régiónk számára ez a be−
fektetés mintegy 2000 új mun−
kahely megteremtését jelen−
ti.A Pozsony−Komárom főút
és a Pódafai út kereszteződé−

sénél lévő terület mellett a
Metrans Danubia hamburgi
székhelyű METRANS nem−
zetközi szállítmányozó válla−
latcsoport szlovákiai tagja épí−
ti az ipari parkot. A DIP léte−
sítésének ebben a szakaszában
1,5 milliárd korona beruházás−
sal egy logisztikai központ ki−
alakítására kerül sor ún.
KOMBITERMINÁL alakjá−
ban.
Közép−Európa legnagyobb
és legmodernebb technológiá−
jú kombiterminálja létesül vá−
rosunkban, amely a dinamiku−
san fejlődő Bécs−Budapest−
Pozsony eurórégiót látja majd
el áruval, illetve szállít termé−

keket régiónkból a világba. A
szállítás mellett a raktározás
lesz a logisztikai központ fő
profilja, ahol közvetlenül kb.
400 új munkahely létesül, eh−
hez közvetett formában kap−
csolódik még további 1600
munkalehetőség is. Így a város
és a régiónk számára ez a be−
fektetés mintegy 2000 új mun−
kahely megteremtését jelenti.
A terminál teljes átadása és
üzembe állítása a jövő év ele−
jére várható. Ezzel városunk
Közép−Európa szállítmányo−
zási fővárosává válik, aminek
rendkívüli jelentősége van
Dunaszerdahely további fejlő−
dése számára. (k)

Dunajskostredský priemyselný park je realitou
V týchto dňoch skolaudovali
administratívnu budovu a nie−
ktoré iné objekty logistického
kombiterminálu
med−
zinárodnej špeditérskej spo−
ločnosti Metrans Danubia.
Týmto sa skončí prvá etapa
výstavby priemyselného par−
ku v Dunajskej Strede s inves−
tíciou 1,5 miliardy korún. V
našom meste sa realizuje naj−
väčší a najmodernejší kom−
biterminál v strednej Európe s
technologickou rozlohou are−
álu o 200 tisíc metrov štvor−
cových. Terminál pri ceste č.
II/63 Bratislava−Komárno,
nedaľeko križovatky s Povod−
skou cestou bude zásobovať
dinamicky sa rozvíjajúci euro−
región Viedeň−Bratislava−Bu−
dapešť, resp. slúžiť ako skla−
disko pre rozvoz tovaru do ce−
lého sveta. Popri kamiónovej
doprave hlavným profilom
logistického centra Metrans
Danubius je skladovanie. V

najbližšej budúcnosti tu
vznikne 400 nových pracov−
ných miest, nepriamo v nad−
väznosti na služby sa na ter−
minál môže napojiť ďalších
1600 pracovných miest v na−
šom meste a regióne.
Dokončenie a definítívne o−

dovzdanie terminálu sa plánu−
je na začiatok budúceho roka.
Týmto sa Dunajská Streda sta−
ne hlavným mestom kamióno−
vej dopravy a špeditérskej čin−
nosti Strednej Európy, čo má
obrovský pozitívny dopad pre
rozvoj mesta.
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Gimis lányaink a dobogón
Ipolyságon került sor a szlovákiai magyar gimnáziumok or−
szágos sportbajnokságának röplabdatornájára, amelyen váro−
sunkat a Vámbéry Ármin Gimnázium csapata képviselte a lá−
nyok mezőnyében. Mind a fiúk, mind a lányok versenyében a
címvédő Komáromi Selye János Gimnázium csapata diadal−
maskodott, a dunaszerdahelyi lánycsapat a galántai mögött a
dobogós 3. helyen végzett. Eredmények: Dunaszerdahely−
Ipolyság 2:0, Dunszerdahely−Érsekújvár 2:1, Dunaszerdahely−
Komárom 0:2, Dunaszerdahely−Galánta 0:2

Győzelem és vereség a nyitányon
Megkezdődtek a küzdelmek a 2. ligában. A dunaszerdahelyi
B csapat újoncként az első kettős fordulóban győzelemmel és
vereséggel kezdett Pozsonyban, illetve Bazinban.
Eredmények: Krasňany−DSZ SK "B" 3:5. Farkas Gábor,
Bebiak József, Varga Dávid 1−1, Lesný Štefan, Petényi Tamás,
Obdržálková Anita, Kolesár Rastislav 0,5−0,5.
Bazin−DSZ SK "B" 5:3. Varga Dávid, Peitl Tomáš 1−1, Peté−
nyi Tamás, Obdržálková Anita 0,5−0,5.

Sportnap az óvodában
Szüleikkel együtt tornáztak a csemeték az Erzsébet téri magyar
óvodában. A sportnap annak volt köszönhető, hogy az óvoda az
iskolaügyi minisztérium által kiírt pályázaton 50 ezer koronát
nyert. A pályázat fő feladata a sport megszerettetése az óvodák−
ban. A gyermekek több órán át tornásztak, a lányok az édes−
anyákkal gyakorlatoztak, a fiúk pedig fociztak az édesapákkal.
A Dunaszerdahelyi Regionális Egészségügyi Központ szakelő−
adója tanáccsal szolgált szülőknek a helyes mozgásról és test−
tartásról, utána együtt tornázott a gyermekekkel. Az akción a
szponzorok jóvoltából mindenki majszolhatott különféle édes−
ségeket, a szomjas gyerekeket üdítőitalok várták, végül diplo−
mot is kaptak. Az óvoda labdákat, bicikliket, csúszdát és sok jó
sportsegédeszközt vásárolt.
− and −

A sógorát akarta
rács mögé juttatni
A szeptember 26−i dunaszerdahelyi bombariadó előzetes le−
tartóztatásban lévő elkövetőjén kívül annak magyarországi vál−
lalkozó sógorára is kiterjed a rendőrségi nyomozás, aki a hamis
kétszeres bombariadó idején a kiürített helyi kórházban feküdt.
Információink szerint magyarországi rendőri szervek is érdek−
lődnek iránta, hiszen a férfit korábban Magyarországon gazda−
sági bűncselekményekért jogerősen elítélték, de eddig sikerült
az ítélet végrehajtását elodáznia. A négy évre elítélt magyar vál−
lalkozó a dunaszerdahelyi kórházi kezelést indokként használta
ki arra, hogy odahaza ne kelljen bevonulnia a börtönbe, nyilat−
kozta a vizsgálat eddigi eredményei alapján lapunknak a duna−
szerdahelyi járási rendőrkapitány.
A magyarországi büntetésvégrehajtás elől menekülő vállal−
kozót a dunaszerdahelyi kórház beutalójával időközben már át−
szállították a bazini elmegyógyintézetbe. A beteg férfi 77 napig
feküdt a dunaszerdahelyi kórházban, vélhetően a főorvos tudtá−
val. A nyomozás során kiderült, hogy a hamis bombarióadót ki−
agyaló és elkövető férfit a magyarországi rokon már régebben
is megfenyegette, és az tartott is tőle. Both Péter dunaszerdahe−
lyi rendőrkapitány szerint az elkövető valójában nem akart rob−
bantani, hanem a vaklármával a városi kórházban fekvő beteg−
re akarta ráirányítani a rendőrség figyelmét. Arra számított, ho−
gy sógora ellen nemzetközi elfogatóparancsot adnak ki, majd
miután a szlovák szervek kiadják Magyarországnak, ott négy
évre azonnal rács mögé dugják. A furcsa eset kapcsán a duna−
szerdahelyi kózházban belső vizsgálatot rendeltek el, amelynek
eredményei eddig nem ismeretesek. (pve)

LABDARÚGÁS − I. LIGA
A legutóbbi mérkőzésen: A bajnokság állása:
DAC–Tatran Prešov 1:0 1. Rim. Sobota 18 11 4 3 37:14
18 9 6 3 30:18
(1:0), Góllövő: M. Horváth 2. Šaľa
3. Zl. Moravce 18 10 3 5 24:17
(45.). Játékvezető: Straka, 880 4. Močenok 18 8 5 5 32:28
18 7 6 5 23:15
néző. DAC: Miskovic – Buka, 5. Prešov
6. Košice B
18 7 4 7 19:24
Németh K., Olejník, Szabó – 7. Lučenec 18 7 4 7 22:19
Michalovce 18 3 9 6 20:25
Belkovics (80. Milan), Kundra, 8.
9. Podbrezová 18 4 6 8 17:24
Egri, M. Horváth (90. Bognár) 10. Humenné 18 4 6 8 20:33
11. DAC
18 4 6 8 16:27
– P. Ďurica, Zlacký (72. Gőgh). 12. Turč. Teplice 18 4 1 13 24:40

37
33
33
29
27
25
25
18
18
18
18
13
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Kedves jövendő
bérletesünk!

Átadták a felújított kultúrházat

Dédunokáik is hálásak lesznek
M
écs Károly színmű−
vész Az a fa vagyok cí−
mű október 23−i nagy
sikerű előadóestjének közönsé−
ge először láthatta felújított ál−
lapotában a városi művelődési
központ épületét. Az innoválás
még tavaly elkezdődött, akkor
az ablakokat cserélték ki, egy
sikeres pályázatnak köszönhe−
tően EU−s pénzen. A napokban
befejeződött, jóval igényesebb
munkálatok költségeit a város
állta. Teljesen újjá varázsolták
az épület bejáratát, a lépcsőket,
a tolókocsin közlekedők szá−
mára készült feljárót, az elő−
csarnokot, a színháztermet és a
mellékhelyiségeket. A bejárat−
nál ezentúl porta is lesz, az elő−
csarnokban hangulatos kávézó

várja a vendégeket, mindenütt
kicserélték a székeket, bútoro−
kat, új elemekkel oldották meg
a tér tagolását. Elismerés illeti a
munkálatok szervezőit, akik
nem estek az ilyenkor tapasz−
talható túlzásokba, nem akar−
tak kihajítani mindent, ami ré−
gi, össze tudták egyeztetni az
anyagi és az esztétikai szem−
pontokat. „Igyekeztünk meg−
hagyni és hasznosítani azt, a−
mit lehetett. Voltak például, a−
kik ki akarták dobni a régi réz−
csillárokat. Mi ezüstös fényű
bevonattal láttuk el, más égőket
raktunk beléjük, és most olya−
nok, mint az újak, gyönyörűen
árasztják a fényt. A márvány−
padlót elég volt újracsiszoltat−
ni, hogy ismét ragyogjon. Az

Pázmány Péter polgármester és Ibolya Ildikó VMK−igazgató
köszöntik a felújított kultúrház közönségét

Mécs Károly
álmennyezet viszont új, a helyi−
ség színeivel harmonizáló. Ál−
talában finomítottuk a színeket,
formákat, a régi előcsarnok
ugyanis nagyon rideg volt" −−
mondta Gútay Iván, a városi
hivatal építészeti osztályának
vezetője.
„Rengeteg munka volt, de
megérte. Ezt terveztem három
éven át, erről álmodoztam,
amióta itt vagyok, és kimond−
hatatlanul örülök, hogy sike−
rült" − mosolygott Ibolya Ildi−
kó, a művelődési központ igaz−
gatónője, akinek október 23−án
kevesen hitték el, hogy estére
fogadóképes állapotba tudja
hozni az épületet. Ahogy ünne−
pi beszédében bevallotta, még
Pázmány Péter polgármester
sem, látva a javában dolgozó
munkásokat. Ő is, az igazgató−
nő is a dunaszerdahelyiek és a
környéken lakók kultúraszere−
tetét dicsérték: „Igénylik a kul−
túrát, és megérdemlik a szép,

Tisztelettel értesítjük, hogy
a Dunaszerdahelyi Városi Mű−
velődési Központ a 2006/2007−
es színházi évadra is meghirdeti
bérleteit. Az előttünk álló szín−
házi évad előadásait igyekeztünk
úgy megválasztani, hogy azok
elnyerjék tetszését, és kellemes
színházi esteket ígérjenek, az im−
már felújított színháztermünk−
ben.
Sajnos, a folyamatos áremel−
kedések miatt ismét kénytelenek
vagyunk emelni a jegyek illetve
bérletek árát, remélve, hogy ez
nem szegi színházba járó kedvét.
Az előttünk álló színházi évadra
230,−Sk−ért lehet majd jegyet
váltani az I.osztályú helyekre,
200,−Sk−ért a másodosztályúak−
ra. Nyugdíjasoknak és diákok−
nak további kedvezményeket a−
dunk.
A bérletet 1800,−Sk−ért kínál−
juk, 2200,−Sk−ért az emelkedő
sorokba. ( Az ár tartalmazza
a postaköltséget is, hiszen az
előadások előtt továbbra is le−
vélben értesítjük Önt.)
Bízunk abban, hogy a bérlet−
vásárlás mellett dönt, hiszen így
minden alkalommal az Ön által
megszokott helyről nézheti meg
az előadásokat.
KEDVES BÉRLETESEINK!
Ha úgy döntenek, hogy ismét
bérletet váltanak, és továbbra is
a régi, megszokott helyükön sze−
retnének ülni, kérem, jelezzék
minél előbb a szervezési osztá−
lyon, tel.: 5900813, illetve
a 0915/ 701918 (Csörgei Tün−
de), 0915/041881 (Szabó Jolán),
0903/287318 (Tarcsi Alica) tele−
fonszámokon.
Ne felejtse, a bérlet átruház−
ható, esetleg kitűnő ajándék le−
het hozzátartozóinak, munkatár−
sainak. Reméljük, ajánlatunk el−
nyeri tetszését, és a bérletvásár−
lás mellett dönt.
Ennek reményében kívánok
kellemes színházi perceket.
Köszönettel és tisztelettel:
Ibolya Ildikó, a VMK igazgatója

A bérletes előadásokat la−
punk 13. oldalán ismertetjük.
kulturált környezetet. A külső
változások itt a lélek belső vál−
tozásait segítik." A polgármes−
ter szerint a legnagyobb köszö−
net magukat a dunaszerda−
helyieket illeti, akik hajlandók
voltak áldozni a város költség−
vetéséből erre a nemes célra.
Unokáik, dédunokáik is hálával
gondolhatnak rájuk. (vk)
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Teltházas színházi évadnyitó a felújított városi művelődési központban

Színvonalas előadás, igényes közönség
Október 26−án került sor a há−
rom nappal korábban megnyi−
tott felújított dunaszerdahelyi
kultúrházban az évadnyitó elő−
adásra. Magasra tették a mér−
cét, ugyanis nem egy előre biz−
tos sikerként elkönyvelhető
vígjátékkal debütált az évad,
hanem egy „véres drámával”.
A Jókai Színház társulata láto−
gatott el Csallóköz fővárosába,

hogy Görög László rendezésé−
ben előadja Frederico Garcia
Lorca Vérnász című balladáját.
Minden jegy elkelt, a közönség
végig feszült figyelemmel kö−
vette az egyfelvonásos drámát,
és vastapssal jutalmazta a mű−
vészek produkcióját. Ibolya Il−
dikó, a kultúrház igazgatónője
megkönnyebbülhetett, ha ilyen
jól sikerült a rajt, jogos optimiz−

Vérnász
Fotó:
Jókai Színház
Dömötör Ede

Bérletes előadások
A Vérnászt olyan előadások követik, mint a Gyertyafénykerin−
gő november 9−én (Valčík na rozlúčku, Thália Színház − Kassa),
Gogol Revizorja 2007. január 1−én (Forrás Színház – Győr, Ren−
dező: Pataki András), február 15−én Egressy Zoltán Sóska sült
krumplival című komédiája (Szevasz Színház – Dunaszerdahely,
Gágyor Péter rendezése), március 22−én Kosztolányi Dezső Édes
Annája lesz műsoron (Gózon Gyula Kamaraszínház – Budapest,
Főszerepben: Körtvélyessy Zsolt, Bánfalvi Ágnes, Rendező: Árko−
si Árpád), áprilisban Hunyadi Sándor A három sárkány című da−
rabja kel életre (Jókai Színház – Komárom, Rendező : Berényi Gá−
bor), májusban pedig ismét eljön a kassai Thália Színház az Imá−
dok férjhez menni színdarabbal hozva.

Mesebérlet (6−10 éves korosztály)
2006. november 14. − Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj (bábos
mesejáték), Habakuk Bábszínház − Sopron  2006. december 18.−
Áldott János (zenés mesejáték), Írta: Németh Ervin, Forrás Szín−
ház − Győr  2007. február − Mátyás mesék (zenés mesejáték),
Thália Színház − Kassa.
A mesebérlet ára 220,−Sk

Ifjúsági bérlet ( 10−15 éves korosztály)
2006. november 8.− Rómeó és Júlia (musical), Boncák Színpad −
Lakszakállas  2006. december 20. − Kárókatonák (színpadi játék
két részben) (Kormorány), Rendező: Komáromi Sándor, Forrás
Színház − Győr   2007. február − Mátyás mesék (zenés mesejá−
ték) Thália Színház − Kassa.
Az ifjúsági bérlet ára: 260,−Sk

Bérletajánlat középiskolások részére
Gogol: Az őrült naplója, Rendhagyó irodalomóra Ács Tamás
előadásában, Forrás Színház − Győr  Kosztolányi Dezső: Édes
Anna, Gózon Gyula Kamaraszínház − Budapest, Rendező: Árkosi
Árpád (Jászai−díjas)  F. G. Lorca: Yerma (dráma), A dunaszer−
dahelyi VMK NOVUS ORTUS színjátszócsoportja, Rendező: Ta−
kács Tímea.

mussal várhatják a folytatást.
Tudják, ennek teljesülése kétol−
dalú, egyrészt szükséges, hogy
a felújított kultúrház falai között
színvonalas előadások legye−
nek, másrészt ez nem sokat ér a
művészetet értékelő, hálás kö−
zönség nélkül. A kultúrház ve−
zetősége minden bizonnyal ez
utóbbival is tisztában van, ezt
mutatta az a jelképes gesztus is,

hogy az előadás után a közönsé−
get pezsgővel való koccintásra
– és eközben szabad eszmecse−
rékre – invitálta.
A kultúrház felújítása a szín−
házteremmel és az előcsarnok−
kal nem ért véget. Ibolya Ildikó
reményét fejezte ki, hogy a leg−
közelebbi előadáson már új bü−
fével és kávézóval várhatják a
kultúrát szerető közönséget.

MEGKÉRDEZTÜK

Milyennek látta a dunaszerdahelyi
évadnyitó előadást?
Tóth Tibor, a Jókai Színház igazgatója:
Nagyon kellemes meglepetésben, élményben
volt részünk Dunaszerdahelyen. Bevallom, ki−
csit tartottam az évadnyitó előadás fogadtatá−
sától, mert korábban úgy gondoltam, a duna−
szerdahelyi közönség inkább a könnyed dara−
bokra fogékony, viszont a Vérnász egy balla−
disztikus, nem könnyen emészthető, de remek
színdarab. A közönség azonban rám cáfolt, és
ennek roppant módon örülök, egyértelművé
vált, hogy az előadás nívója a döntő egy−egy darab dunaszerdahe−
lyi fogadtatásának. Üzenem a közönségnek, hogy nagyon hálásak
vagyunk azért a szeretetért, amit tőlük kaptunk.
A másik kellemes meglepetés a felújított kultúrház volt. Úgy lá−
tom, hogy egyelőre ez a közönséget szolgálja, de ez legyen is így,
és bízunk abban, hogy idővel sor kerül majd azon helyiségeknek a
felújítására is, melyben a fellépők tartózkodnak. Büszkék lehetnek
a dunaszerdahelyiek az „új” kultúrházra, és sok−sok a maihoz ha−
sonló teltházas előadást kívánok nekik.
Bárány János, a Jókai Színház szervezési
osztályának vezetője: Gyönyörű lett a városi
művelődési központ. Bárkinek ajánlom, men−
jen el Dunaszerdahelyre, és láthatja, hogyan
kell kinéznie a huszonegyedik század elején
egy kisváros kultúrházának. A fogadtatás is
emlékezetes marad, nem is emlékszem, hogy a
környéken máshol is előfordult volna az, hogy
az évadnyitó előadáson a közönséget megven−
dégelik, és elismeréssel nyilatkozhatok arról a
tájékoztató füzetről is, amit az évadnyitó alkal−
mából a művelődési központ kiadott. A Jókai Színház művészei
nagyon jól érezték magukat, örültek a teltházas fogadtatásnak, a
sikernek. Egyébként nagyon szeretik játszani ezt az igényes dara−
bot – a színészek általában jobban kedvelik a drámai szerepeket –,
ehhez azonban műértő közönség és megfelelő környezet is kell.
Dunaszerdahely mindez adva volt.
Szarka Tamás, zeneszerző, a Jókai Színház vendégművésze (a
Vérnászban ő alakítja a Hold szerepét): A Ghymes együttes zené−
szeként már korábban is felléptem a dunaszerdahelyi kultúrházban,
és most, mikor a Jókai Színház Vérnászának e−
gyik szereplőjeként tértem vissza, rögtön szem−
betűnt az épületen végbement nagy változás,
aminek természetesen örülök, és szívből gratulá−
lok hozzá. Az igazi öröm viszont az a légkör
volt, amelyben az előadásunk megvalósulhatott,
a pódiumról érezni lehetett, hogy a közönség ér−
ti és átéli az előadást. Nagyon köszönjük a fo−
gadtatást, megérdemlik, hogy sok jó darabot lát−
hassanak. Ez az új környezet reményt ad arra is,
hogy ez valóban így lesz.
(O.N.)
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Nem babra megy a játék!

Október 25−i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Hány óráig tart a parafangó−kezelés
és milyen hatású? A helyes válasz: a kezelés időtartama egy óra és karcsúsító
hatású.
A helyes választ beküldők sorsoláson vettek részt. Nyerteseink: Gaál Anita−
Kukučín u. 1213/5, Juhos Éva− Szőlőskert u. 365/32, Petrovič Marian− Duna
u. 372/17
Olvasói versenyünk három díját ezúttal a Marietta kozmetikai szalon ajánlot−
ta fel három nyertesünknek. Egy parafangó−kezelés, egy oxigénkezelés és egy
manikűr − körömfestés a jutalmuk. A szerencsés nyertesek jelentkezzenek a Ma−
rietta kozmetikai szalonban a Fő utca 4239. szám alatt a Biocentrum mellett, va−
gy érdeklődjenek a 0904 467 515− es telefonszámon.
Új kérdésünk: Milyen
ajándékot kap az a vásárló, aki a Bliss bizsutériában két pár fülbevalót vesz?
A helyes választ beküldők között három szerencsést sorsolunk ki, akik egyen−
ként 500 Sk értékben vásárolhatnak a Bliss bizsutériában.
Válaszaikat legkésőbb november 15 − ig küldjék be szerkesztőségünk címére,
vagy adják le a városi hivatal portáján.

Nejde o babku!

Výhercovia čitateľskej súťaže z 25. októbra
Výhercovia čitateľskej súťaže z 25. októbra V poslednom vydaní DH v čitateľ−
skej súťaži sme položili nasledovnú otázku: Ako dlho trvá parafangová kúra a
na čo sa odporúča?
Správna odpoveď: trvá hodinu a napomáha schudnutiu.
Z tých, ktorí poslali správnu odpoveď, boli vyžrebovaní výhercovia: Anita
Gaál− Kukučínová 1213/5, Éva Juhos− Vinohradnícka 365/32, Marian
Petrovič− Dunajská ul. 372/17
Kozmetický salón MARIETTA venuje výhercom tri ceny. Parafangový zábal,
jednu kyslíkovú terapiu a jednu manikúru s lakovaním nechtov.
Výhercom blahoželáme. Informujte sa na telefónnom čísle 0904 467 515, a−
lebo sa ohláste priamo v salóne MARIETTA na Hlavnej 4239, pri Biocentre. Nová
otázka znie: Aký darček dostane ten, kto kúpi v BLISS bižutérii dvoje náušníc?
Z čitateľov, ktorí pošlú správne odpovede, vylosujeme troch, ktorí môžu vy−
brať darček v bižutérii Bliss, v hodnote do 500 Sk.
Odpovede zašlite najneskôr do 15. novembra na adresu redakcie, alebo odo−
vzdajte na vrátnici mestského úradu.

Aki két pár fülbevalót vesz,
a harmadikat ingyen kapja meg

BLISS− bizsutéria
December elsején lesz egy éve annak, hogy a Bliss− bizsutéria a
Rózsa utcában megnyitotta kapuit. A választék egy év alatt so−
kat bővült, a vevők mintegy 30 m2− en válogathatnak a szebbnél
szebb fülbevalók, nyakláncok, hajcsatok, karkötők, kézitáskák
és szíjak között. Néhány árufajta 20−, 30− sőt 50%− os kedvez−
ménnyel vásárolható meg. Ha valaki két pár fülbevalót vesz,
egy harmadik párt kap ajándékba teljesen ingyen. A bolt köz−
vetlenül a karácsonyi ünnepek előtt vasárnap is nyitva tart.
Az áruválasztékról, valamint a bolttal kapcsolatos egyéb tud−
nivalókról a 0903 322 866− as telefonszámon kérhetnek infor−
mációt.
A bolt nyitvatartási ideje:

Oznam – Felhívás
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede or−
ganizuje dňa 15.novembra 2006 o 9.00 − 15.00 hod. v
Mestskom kultúrnom stredisku v Dunajskej Strede

I. DUNAJSKOSTREDSKÚ BURZU
VOĽBY POVOLANIA
za účasti stredných škôl, zamestnávateľov a vzdelávacích in−
štitúcií okresu
Srdečne pozývame žiakov končiacich ročníkov základných
škôl, ich rodičov a učiteľov!
***
A Dunaszerdahelyi Munka, Szociális és Családügyi Hivatal
2006.november 15−én,9.00 órától 15.00 óráig a
Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központban megszer−
vezi az

I. DUNASZERDAHELYI
PÁLYAVÁLASZTÁSI BÖRZÉT
A rendezvényen a dunaszerdahelyi járás középiskolái, mun−
káltatói és képzőintézményei vesznek részt.
Szeretettel meghívjuk az alapiskolák végzős tanulóit,
szüleiket és tanítóikat!

Hétfő−péntek: 9,00− 18,00
Szombat: 9,30− 13,00

Kto nakúpi dva páry náušníc,
tretí dostane zadarmo

Blysknite bižutériou z BLISS
V decembri bude rok tomu, čo v Ružovej ulici otvorili nová pre−
dajňa bižutérie BLISS. Ponuka sa za rok značne rozšírila, záu−
jemcovia môžu v predajni na ploche 30 m2 vyberať z nádher−
ných náušníc, náhrdelníkov a náramkov, ako aj vkusných ozdôb
do vlasov a kabeliek, moder−
ných opaskov. Na niektoré dru−
hy tovarov sa poskytuje 20, 30
niekedy aj 50 percentná zľava.
Ak napríklad niekto nakúpi dva
páry náušníc, tretí pár dostane
zadarmo. Predajňa bude v pred−
vianočnom období otvorená aj v
nedeľu.
V prípade otázok o predajni
alebo ponúkanom sortimente,
bližšie informácie sa poskytujú
na telefónnom čísle 0903/322−
866.
Otváracia doba predajne je
nasledovná:
Pondelok−piatok: 9,00−18,00
Sobota: 9,30−13,00
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Programok 15

Programy

Krónika

A VMK programjából

Galériák

Novorodenci/Születések

 november 8. − 9.00 és 11.00 ó.: BONCÁK SZÍNPAD,
LAKSZAKÁLLAS – RÓMEÓ ÉS JÚLIA (musical)
 november 9. − 19.00 ó.: THÁLIA SZÍNHÁZ, KASSA –
GYERTYAFÉNYKERINGŐ (zenés vígjáték), Rendezte :
Moravetz Levente
 november 11. − 15.00 ó.: III. KÁRPÁT−MEDENCEI
FOLKLÓRFESZTIVÁL, MÁRTON−NAPI VIGALOM
 november 14. − 9.00 és 11.00 ó.: a Habakuk Bábszínház −
Sopron
 NYAKIGLÁB, CSUPAHÁJ, MÁLÉSZÁJ (bábos mesejá−
ték)
 november 14. − 14.00 ó.: A 75 év feletti nyugdíjasok
köszöntése a városi önkormányzat szervezésében
 november 15. − 9.00 ó.: I. DUNASZERDAHELYI
PÁLYAVÁLASZTÁSI BÖRZE a Dunaszerdahelyi Munka,
Szociális és Családügyi Hivatal rendezésében
 november 16. − 10.00 ó.: Zepter − kiállítás
 november 21. − 19.00 ó.: KONCZ ZSUZSA koncert az
ELÓ KONCERT és a VMK közös szervezésében.

Kortárs Magyar Galéria

Berceliová Emma
Lakatošová Emma
Hudec Ivan
Tóthová Katarína
Hajzuková Virgínia
Pocsová Réka
Szarka Krisztián
Nagyová Monika
Hegyi Zsófia
Ábrahám Ján Edgár
Novorodencom prajeme
dobré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
Kiss Tibor (1955)
Holicseková Alžbeta (1920)
Fodor Rudolf (1938)
Rózsová Katarína (1919)
Fröhlich Daniel (1962)
Vangelová Ida (1927)
Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!

Felhívás
Tisztelettel értesítünk min−
den kedves gyereket, fiatalt
és felnőttet, hogy FEMIT
POLGÁRI TÁRSULÁS
megnyitotta ifjúsági mű−
helyét a Rózsaliget 937/47−
es szám alatt. Különböző
kézműves foglalkozásokat,
tanfolyamokat és sporttevé−
kenységeket
kínálunk.
Hétköznap délután 14°°−től
este 20°° ig állunk rendelke−
zésükre, változatos prog−
rammal várjuk a látoga−
tókat. Van gyöngyfűzés,
bőrözés, szalvétakép készí−
tés, makramé, palacsintasü−
tés, pogácsasütés, ingyenes
internetezés, bibliai beszél−
getések, hétfőnként Baranta
edzések... A RÉSZVÉTEL
INGYENES! További in−
formációkhoz a következő
telefonszámon juthatnak
:031/550 04 24, 0908/788
229

Centrum voľného času − Szabadidőközpont
Korzo Bélu Bartóka 1191/16, 929 01 Dunajská Streda

Harmonogram podujatí
 9. 11. 2006 − Rukodelné aktivity, Miesto: MŠ Rybný trh
Dun. Streda − 9,00 hod.
– Mestská futbalová liga, iesto: ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun.
Streda − 13,30 hod.
– Keramické aktivity pre postihnutú mládež, miesto: Stacionar
Dun. Streda − 10,00 hod.
 10. 11. 2006 − Majstrovstvá okresu v šachu jednotlivcov,
miesto: CVČ Dun. Streda − 9,00 hod.
– Rukodelná činnosť pre ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun. Streda,
miesto: CVČ Dun. Streda − 12,00 hod.
 11. 11. 2006 − Miniturnaj členov ZÚ pre roč. 1998, 1999
Miesto: ZŠ Jilemnického ul. Dun. Streda − 9,00 hod.
 14. 11. 2006 − Hry so slovami pre žiakov 4. roč. ZŠ
Miesto: určí sa dodatočne − 13,30 hod.
− Výtvarné aktivity
Miesto: CVČ Dun. Streda − 14,00 hod.
 15. 11. 2006 − Majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky
Miesto: CVČ Dun. Streda − 9,00 hod.
 16. 11. 2006 − Mestská futbalová liga, miesto: ZŠ Z. Kodálya
s VJM Dun. Streda − 13,30 hod.
– Keramické aktivity, miesto: CVČ Dun. Streda − 14,00 hod.
 18. 11. 2006 − Športové dopoludnie, miesto: CVČ Dun.
Streda − 9,00 hod.
 21. 11. 2006
− Keramické aktivity, miesto: CVČ Dun.
Streda − 14,00 hod., miesto: ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun.
Streda − 13,30 hod.
– Rukodelné aktivity, miesto: MŠ Rybný trh Dun. Streda − 9,00
hod.
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(Vermes villa)
A Magyar Szobrász Társaság
kiállítása december 2−ig te−
kinthető meg. Kedd− szombat
10.00− 17.00

ART MA
Ambrus Csaba: Architektúra,
design, interriér kiállítása no−
vember 19−ig tekinthető meg.

Hirdetés / Inzercia
Slovenská autobusová
doprava Bratislava, a.s.
prijme vodičov autobu−
sov. V prípade záujmu nás
kontaktujte na: pers@sad.
sk, tel. 0905 571 221, alebo
na adrese: Slovenská auto−
busová doprava Bratislava,
oddelenie ľudských zdro−
jov. Očakávame: vodičský
preukaz sk. D, vek min. 21
rokov, primeraná odborná
prax na vozidle nad 3,5 t,
EK vodiča bez záznamu, ú−
spešné absolvovanie skú−
šobnej jazdy, vyučenie v
odbore automechanik je
výhodou Ponúkame: pri−
merané mzdové ohodno−
tenie, stabilizačný príspe−
vok, cestovné výhody na
autobusových
linkách
SAD, príspevok na uby−
tovanie. Rožňavská 2, 820
04 Bratislava 24, P.O. BOX
35.
Formálja át alakját!
Garantált súlycsökkenés
testreszabott programok
segítségével., 0915/ 422
821, www. chudnete. sk/ati

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK  A városi hivatal lapja  Megjelenik
kéthetente  Főszerkesztő: P. Vonyik Erzsébet  Szerkesztők: Andrássy
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me: 929 01 Dunaszerdahely, Fő utca 50.  Tel: 590 3946  e−mail:
press@dunstreda.sk  Internet: www.dunstreda.sk  Nyomdai előkészítés:
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Programajánló/ Előzetes

PATAKY
Attila

November 16., csütörtök, 19,00 óra

A Dunaszerdahelyi Hírnök
november 22−i számából
Z nadchádzajúceho čísla

INGYENES
Interjú
Pázmány

Péterrel / Rozhovor s
primátorom P. Pázmányom

NOVEMBER

SZTÁR−
PARÁDÉ
a felújított
Városi Művelődési
Központban

KONCZ

Épül az ipari park /

Priemyselný park rea−
litou

November 21−én
JEGYELŐVÉTEL:

A magyar
könnyűzene

Nyugdíjasaink hagyo−

mányos köszöntése /
Tradičné prijatie dôchod−
cov

LE−
GENDÁI
ÉLŐ

Dunaszerdahelyen
November 29., szerda, 18 óra

INGYENES

A városi fotopályázat

értékelése / Vyhodno−
tenie mestskej fotosúťaže

