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2006. december 2. − Önkormányzati választások

Bugár Béla Dunaszerdahelyen:

Tájékoztató a választópolgárok számára

Minden szavazat
fontos!

(A választópolgároknak postázott szlovák nyelvű
tájékoztató fordítása)
A választópolgár személyazo−
nosságának igazolása után a
szavazóköri választási bizott−
ságtól (szavazatszámláló bi−
zottságtól) a községi vagy vá−
rosi önkormányzat hivatalos
bélyegzőlenyomatával ellátott
üres borítékot, valamint két
szavazólapot kap. Az egyik
szavazólap a községi vagy vá−
rosi polgármesternek, a másik a
községi vagy városi képviselő−
testület tagjainak a megválasz−
tására szolgál.
A szavazólapok átvétele után
a választópolgár a szavazólapok
kitöltésére kijelölt helyre, tehát
a szavazófülkébe megy, ott az
általa kiválasztott jelölt sorszá−
mát bekarikázza, így adja le rá
szavazatát.
A községi (városi vagy helyi)
képviselő−testület
tagjainak
megválasztására szolgáló szava−
zólapot a választópolgár az
egyes képviselőjelöltek sorszá−
mának bekarikázásával tölti ki.
A választópolgár legfeljebb
annyi jelölt sorszámát karikáz−
hatja be, ahány képviselő az
adott választókörzetben megvá−
lasztható.
A polgármester megválasztá−
sára szolgáló szavazólapon a vá−
lasztópolgár egy polgármester−
jelölt sorszámát karikázza be.
A szavazófülkében a válasz−
tópolgár a polgármester, vala−
mint a községi (városi) képvise−

lő−testület tagjainak megválasz−
tására szolgáló egy−egy szava−
zólapot belehelyezi a borítékba.
A választópolgár úgy szavaz,
hogy a szavazófülke elhagyása
után a borítékot az urnába he−
lyezi. A bizottság nem teszi le−
hetővé a szavazást olyan válasz−
tópolgár számára, aki nem volt a
szavazófülkében.
Ha a választópolgár a szava−
zás napján nem tudja felkeresni
a szavazóhelyiséget, nyomós,
főként egészségi okból kérheti a
szavazóköri választási bizott−
ságtól – melynek választói név−
jegyzékében szerepel –, hogy a
szavazóhelyiségen kívül sza−
vazhasson. Ilyen esetben a sza−
vazóköri választási bizottság
megbízza két tagját, hogy a
mozgóurnával, a borítékkal és a
szavazólapokkal keresse fel az
érintett választópolgárt. A vá−
lasztópolgár oly módon szavaz,
hogy a szavazás titkossága biz−
tosítva legyen
Az a választópolgár, aki nem
tud írni vagy olvasni, illetve akit
testi fogyatékossága akadályoz
a szavazólapok kitöltésében,
más választópolgár segítségét
igénybe veheti. A választónak
ilyen segítséget a választási bi−
zottság tagjai nem nyújthatnak.
A segítő a szavazófülkében a
választópolgár utasításai alapján
kitölti és a borítékba helyezi a
szavazólapokat. (granma)

Mit mondanak a statisztikai adatok
a részvételről?

Szépül, fejlődik az Önök vá−
rosa, új létesítmények és
utak épülnek. Mindezt lá−
tom, hiszen gyakran meg−
fordulok Dunaszerdahelyen
és örömmel tölt el ez a fej−
lődés, mondta az MKP el−
nöke a párt dunaszerdahelyi
kampánynyitóján. A zsúfo−
lásig megtelt művelődési
központ szinháztermében
tartott fórumon Bugár Béla
hangsúlyozta, hogy ezek az
eredmények nem maguktól
születtek, hanem minden a városvezetés szakmai felkészültsé−
gén, a jó projekteken múlott. „ Az Önök által négy éve megválasz−
tott polgármester és csapata sikerrel ragadta meg a kínálkozó
pályázati lehetőségeket,” mondta Bugár. A továbbiakban figyel−
meztet arra, hogy a mostani populista kormány miatt a déli or−
szágrész települései hátrányos helyzetbe kerülnek. Beszéde vé−
gén rámutatott: „Ha itt Dunaszerdahelyen a bevált és tapasztala−
tokkal bíró önkormányzat folytathatja a munkát a választások
után is, akkor ez az eredményes városfejlesztés töretlen marad–
hangsúlyozta az MKP elnöke. A több mint hatszáz fős hallgató−
ság előtt elhangzott üdvözlő beszéde végén arra hívta fel a fi−
gyelmet: sokan nem is tudatosítják, hogy az ő szavazatuk is
mennyire fontos lehet, ezért arra kérte a polgárokat, hogy vegye−
nek részt a december másodiki voksoláson és karikázzák az MKP
jelöltjeit.

2. decembra 2006 − Komunálne voľby

Čo hovoria štatistiky o účasti voličov?

V našom meste v roku 2002 prišlo
k urnám viac voličov, ako v r. 1998

Városunkban 2002−ben többen
szavaztak, mint 1998−ban
Adatok 2002−ből: Négy évvel
ezelőtt 19 949 szavazásra jogo−
sult személyt jegyeztek be a vá−
lasztópolgárok névjegyzékébe.
A 19 szavazóhelyiségben 6
917−en járultak az urnákhoz,
ami 36, 47 százalékos választá−
si részvételt jelent. A képvise−
lőjelöltekre 6 485 szavazatot
adtak le, ez a szavazásra jogo−
sultak, 34,22 százaléka. A pol−
gármesterjelöltekre 67 88 érvé−
nyes szavazatot adtak le, ami a
szavazásra jogosultak 35,82
százalékát jelenti. Országos
méretben az átlagos választási
részvétel 49,5 százalékos volt.

Adatok 1998−ból: Összeha−
sonlítás végett idézzük fel a
nyolc évvel ezelőtti statiszti−
kákat. Érdekes, hogy az 1998−
as önkormányzati választáso−
kon alacsonyabb volt a vá−
lasztási részvétel, mint 2002−
ben. A 18 155 személyből
csak 5 821 járult az urnákhoz,
ami 32,06 százalékos részvé−
telt jelent. Ebből 5 435−en ad−
tak le érvényes szavazatot,
ami a szavazásra jogosultak
29,93 százaléka. Nyolc évvel
ezelőtt országos viszonylat−
ban 53,8 százalékos volt a vá−
lasztási részvétel.

V roku 2002 v našom mes−
te bolo do zoznamu voličov
zapísaných 18 949 voličov. Z
nich v 19 volebných miest−
nostiach hlasovalo 6 914 voli−
čov, čo prestavuje 36,47 per−

centnú účasť. Na kandidátov
do mestského zastupiteľstva
odovzdali 6 485 hlasov, čo
predstavuje 34,22 percent vo−
ličov. Vo voľbách primátora
na kandidátov odovzdali
6 788 platných hlasov, čo
predstavuje 35,85 percent
oprávnených voličov.
V roku 1998 vo voľbách do
mestského zastupiteľstva v
bola účasť nižšia. Zo 18 155
oprávnených voličov prišlo k
urnám iba 5 821, čo predsta−
vuje 32,06 percentnú účasť. Z
toho odovzdali 5 435 platných
hlasov, čo je 29, 93 percent
oprávnených voličov. Pred
ôsmymi rokmi bola účasť
voličov v komunálnych voľ−
bách v celoštátnom priemere
53,8 percentná.
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Pázmány Péter polgármester megvonja a négyéves önkormányzati munka mérlegét

A város fejlődése a legjobb reklám
Négy év önkormányzati munka a mérlegen. Különösen most, a
küszöbönálló önkormányzati választások előtt időszerű, sőt, kö−
telességszerű is ez az elszámoltatás. A legilletékesebb személyt,
városunk polgármesterét, Pázmány Pétert kértük fel erre.

 2003−tól kisebb létszámú a
képviselőtestület, 41 helyett
csak 25 képviselő tett ünnepé−
lyesen esküt. A törvénnyel
karcsúsított képviselőtestület−
tel rugalmasabb volt−e az
együttműködés?
– A népesebb testületnek a
hasznát abban látom, hogy töb−
ben szólhattak bele a város irá−
nyításába. A hátránya viszont az
volt, hogy 41 embert kellett elér−
ni, meghívni és az anyagokat ki−
küldeni nekik. Ha a demokrácia
szemszögéből tekintünk erre,
akkor kétségtelenül hasznos
volt, hogy ennyien beleszólhat−
tak a város irányításába. Amikor
2003 januárjától 25 főre csök−
kent a létszám, úgy véltük, jó
dolog, ha ezután is legalább eny−
nyien bele tudnak szólni a város
irányításába. Ezért a szakbizott−
ságokba egy képviselő mellé
szakembereket javasoltunk, így
megmaradt ez az arány, azzal a
különbséggel, hogy nem válasz−
tott képviselők voltak, hanem az
egyes bizottságokban szakem−
berként mondtak előzetesen vé−
leményt a döntések előkészítési
szakaszában. Az elmúlt időszak−
ban emiatt elég sok bírálat is ért
bennünket, de nem a képviselők
részéről, hanem egyesek úgy
gondolták, hogy minden bizott−
ságba képviselőket kellett volna
tenni. Emiatt eleinte főleg há−
rom ellenzéki képviselő táma−
dott bennünket. A kritika szíve−
joga mindenkinek, de úgy gon−
doltuk, éppen azért, hogy ne egy
szűk csoport kezében összponto−
suljon a város irányítása, mégis
ezt a megoldást választjuk. Ez
bevált és úgy gondolom, hogy a
következő önkormányzatnak is
ezt a gyakorlatot kellene folytat−
nia.
 Vagyis civileket is been−
gedni az önkormányzati
pályára…
− Pontosan, hiszen a szakbi−
zottságokban épp a civil szféra
képviselői jutottak vélemény−
nyilvánítási lehetőséghez. Hála
istennek, egyre több civil szerve−
zet működik Dunaszerdahelyen,
közülük sok valóban azzal fog−
lalkozik, ami a küldetése. Végzik
a dolgukat, kivéve egy−kettőt,
amelyek kimondottan a politizá−
lásra szerveződnek és főleg a vá−

lasztások előtt hallani róluk.
Nem azt akarom ezzel mondani,
hogy a polgári kezdeményezések
ne politizáljanak, de nekik egé−
szen más a feladatuk. Szerencsé−
re, itt nálunk gombamód szapo−
rodnak a polgári társulások.
Közmegelégedésre teszik is a
dolgukat, ami külön öröm és
ezekkel az önkormányzatnak tar−
tania kell a kapcsolatot.

és az utóbbi négy év fejlődését
szemügyre vesszük, akkor a lát−
vány önmagáért beszél. De fej−
lődés és előrelépés csak akkor
van, ha egy polgármester mögött
legalább kétharmados többség
áll. Nem véletlen, hogy például
Csehországban a képviselőtestü−
let választja ki soraiból a polgár−
mestert, Ennek gyakorlati oka
van. Mert hiába lennék én pol−
gármester 21 ellenzéki képvise−
lővel és négy MKP−sel, az el−
képzeléseinket nem tudnánk
megvalósítani. Ha olykor viták
árán is, de közösen meg tudtunk

Pázmány Péter: A városi galéria gyűjteménye európai színvonalú
 Kevesebb lett a képviselő,
de mintha a viták hevessége is
alábbhagyott volna az ülése−
ken, az előző időszak helyen−
ként durva vitái elmaradtak,
kultiváltabban polemizáltak a
városatyák. Miként látta ezt az
üléseket vezető polgármester?
– Magam is ezt tapasztaltam.
A fő oka ennek az, hogy a kép−
viselőtestületi ülésekre már a
szakbizottságokban,
a
képviselői klubban és a városi
tanácsban véleményezett és mó−
dosított anyagok kerültek. Ezért
a plenáris üléseken már keve−
sebb ok van arra, hogy ott fel−
szólaljanak, hiszen az észrevéte−
leiket már előzetesen megtehe−
tik.
 A leköszönő képviselőtes−
tületben 21:4 volt az arány a
Magyar Koalíció Pártjának
képviselői és a függetlenek kö−
zött, akik szintén magyar
nemzetiségű
képviselők.
MKP−s
polgármesterként
mennyire elégedett az MKP−
frakció négyéves munkájával?
– Ha körülnézünk a városban

valósítani egy programot. A
részletekről voltak ugyan viták,
de ezek nem alapjaiban renget−
ték meg a programot. Ellenzéki
képviselőkre szükség van, mert
a kontroll szerepét töltik be. De
egy önkormányzat csak akkor
tud jól működni, ha a polgár−
mester mögött megvan a több−
ség. Ezt törvény biztosítja példá−
ul a már említett Csehországban
és sok más államban is, mégpe−
dig azért, hogy a polgármester
ne lehessen kisebbségben, mert
a képviselők választják meg őt
maguk közül. Igaz viszont, hogy
az így megválasztott polgármes−
ternek sokkal kisebb a legitimi−
tása, mint a választópolgárok ál−
tal kiválasztott polgármesternek.
 Egy interjú keretei szű−
kek arra, hogy kitérjünk a vá−
rosfejlesztés négyéves eredmé−
nyeire. Mit emelne ki ezek kö−
zül, melyekre hívja fel a város−
házára látogató vendégek fi−
gyelmét is?
Sok esetben nem is kell ezt
tennem, hiszen a vendégek ma−
guk is nyitott szemmel járnak−

kelnek Dunaszerdahelyen. De
nem térek ki a kérdés elől. Kezd−
jük a sporttal és a kultúrával. Eb−
ben a négyéves ciklusban lett a
város tulajdona a Kortárs Magyar
Galéria, és nyugodtan ki merem
jelenteni, hogy immár európai
színvonalú gyűjteménye van.
Nemsokára Nagyszombatban
lesz egy kiállítás a gyűjtemény
gazdag anyagából. Zenta polgár−
mestere itt járt nálunk és a Vajda−
ságban szeretne dunaszerdahelyi
mintára létrehozni egy városi ga−
lériát. Tehát már a Kárpát−me−
dencében híre ment ennek a mű−
vészeteket felkaroló egyedülálló
kezdeményezésünknek. Büszke
vagyok arra, hogy már közel öt−
száz alkotás van a városi galéria
tulajdonában. Példa nélküli, hogy
a most nálunk kiállító magyar
szobrászok harminc műalkotásu−
kat a galériának adományozták.
Másik a tizenötmilliós beruházás
a művelődési házba. Az ünnepi
megnyitón és a színházi évadnyi−
tón fellépő művészekhez hason−
lóan a közönség is elismerő sza−
vakkal szólt a gyönyörűen felújí−
tott színházteremről, a földszinti
előcsarnokról és a bejárati rész−
ről. Most néhány szó erejéig a
sporttól. A stadion mögött felszá−
moltuk a bűntanyaként emlege−
tett elhanyagolt részt, itt látvá−
nyos szabadidő− és pihenőparkot
alakítottunk ki. Műfüves futball−
pályák vannak, minden korosz−
tály számára alkalmas játszópark,
görkorcsolyapálya,
továbbá
streetball−pályák várják a fiatalo−
kat. Végre sikerült kiépíteni a
parkolórendszert, de nem a pénz−
behajtás céljából, hanem az élhe−
tő belváros megteremtése végett.
Ezt a rendszert úgy terveztük
meg, hogy a fizetett parkolók
mellett 50−100 méternyire ingye−
nes parkolókat is találjanak a
gépjárművezetők. Például a
LIDL−nél, a mezőgazdasági isko−
lánál, a Bacsák utca és a
Nemesszeg utca végénél. Arra is
büszke vagyok, hogy a Kelet la−
kótelepen majd egy kilométeres
hosszúságban parkolókat létesí−
tettünk a lakóházak előtt. A bel−
városban két utcát teljes mérték−
ben felújítottunk, sőt, az egyik−
ben a csatornázás is megtörtént,
ugyanígy Sikabonyban is. Az
előbbi beruházást a vízművek
részvénytársaságban intéztük el,
amelynek városunk a részvénye−
se,
jómagam
pedig
a
felügyelőbizottságban tevékeny−
kedem. A Bős fele vezető út
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ugyan a nagyszombati kerület ha−
tásköre, de ezt is felújítottuk, épp
a megyei szervekben a városunk
javára folytatott lobbizásunknak
köszönhetően. Így kapott új bur−
kolatot az Ollétejeden átvezető út
is. A közúti forgalom biztonságát
segítette a két körforgalom kiépí−
tése, és a temetőnél átadott jelző−
lámpás kereszteződés.
 Ezek voltak a leglátványo−
sabb beruházások, zömmel itt
a belvárosban. Nem beszél−
tünk még a termálfürdőről,
amelyet a rémhírek szerint si−
került lezülleszteni…
– Nem szabad megfeledkezni
arról, hogy az előző négyéves
ciklusban teljesen felújítottuk a
termálfürdő meglévő létesítmé−
nyeit, most pedig egy−két hóna−
pon belül befejezzük a következő
50 millió koronás beruházást. En−
nek köszönhetően rövidesen kü−
lönböző kikapcsolódási lehetősé−
geket nyújtó fedett élményfürdő
fog üzemelni egész évben. Ez a
strand robbanásszerű fejlődését
jelenti. Máris tapasztalható a ma−
gántőke érdeklődése, hiszen a
környékén elszaporodtak a ki−
sebb panziók és egy nagyobb
szálloda is épül. A befektetők
máris pozitív jelzésként értékelik,
hogy az év egyik legnagyobb be−
ruházása keretében hozzáláttunk
az ollétejedi szemétdomb felszá−
molásához. Szólnék még arról is,
hogy húszhektáros területen be−
indult az ipari park és városunk−
ban rövidesen Közép−Európa leg−
nagyobb szárazföldi kikötője lé−
tesül a szállítmányozás területén.
Itt mintegy kétezer ember talál
majd munkát az egész régióból.
 A szemétügy nem túl att−
raktív téma, de fontos
kérdés…
– Két éve úgy döntöttünk, hogy
elfogadjuk az ASA cég ajánlatát
és a közületi hulladékot ezzel a
társasággal szállíttatjuk el. Bein−
dult a szelektív szemétbegyűjtés,
de a lakosság segítsége nélkül ne−
héz bármit is tenni. Még az abla−
kon át kidobott szemét elhordása
is megoldható lenne, ha a kétsze−
resére emelnénk a szemétilleté−
ket. De nem ez a járható út. Emi−
att tárgyaltunk az ASA−val, ám
nem tartanám etikusnak azt, ha
még az új választási ciklus előtt
elfogadtattuk volna a testülettel a
körvonalazódó szerződést. Ez
magában foglalna egy olyan szol−
gáltatást, amellyel ugrásszerűen
meg fog javulni a szemétbegyűj−
tés, ugyanakkor nem lesz szükség
a szemétdíj emelésére. Főleg a
belvárosban egyes árusok más
kultúrkörnyezetből érkeztek és
rendszerint nem a kukákba rakják
a szemetet. Szakítunk azzal az
elvvel, hogy egy bolt – egy kuka.

Terveink szerint literben fogjuk
szabályozni az elhordandó sze−
métmennyiséget. A környezet ja−
vítását szolgálja a már említett
ollétejedi szeméttelep felszámolá−
sa, amelyre az európai uniós for−
rásokból szereztünk mintegy
százmilliós összeget. Így a fürdő
közeléből el fog tűnni a sokakat
irritáló szemétkupac.
 Nagyon sokat számítana,
akár a fürdő miatt is, hogy
Dunaszerdahelyt gyorsforgal−
mi út kösse össze a külvilággal.
Ez az elképzelés már sínen
volt, de a mostani kormány ki−
húzta a programjából. Tudott−
e valamit tenni az út érdeké−
ben az önkormányzat?
– Sajnos, közvetlen befolyá−
sunk erre nincs. A megyei közle−
kedésügyi bizottság elnökeként a
MKP−s megyei képviselőkkel
együtt reményeink szerint olyan
lobbizást tudunk a kormány fele
kifejteni, hogy ez a kérdés elmoz−
dul a holtpontról. Az áttöréshez
új kormányfelállás kellene. Az út
hátrányát érezzük, hiszen a für−
dőbe kerestünk olyan bécsi uta−
zási irodákat, amelyek szervez−
tek volna üdülőket. A létesít−
ménnyel nagyon meg voltak elé−
gedve, de kifogásolták a közleke−
dést. Ez a körülmény a befekte−
tők egy részét is visszatartja attól,
hogy beruházzanak. Szerencsére,
a Metrans mégis letelepedett.
 A Metrans telephelyének
gyors ütemű építése a háttér−
ben látható az ön bilbordjain
is. Más óriásreklámok viszont
másról is szóltak, jóval a hiva−
talos kampánykezdet előtt…
– Ami a hivatalos kampány−
kezdet előtt történt, nem lepett
meg. Az öt polgármesterjelölt kö−
zül négyen betartották a kampány
szabályait, és ezért köszönet is a
három ellenjelöltnek. Akadt egy
csoport, amely a kampányát ide−
jekorán megindította és nem a
programjáról beszél, hanem a
sárdobálással foglalkozik. Ez el−
len nehéz bármit is tenni, sőt, sze−
rintem nincs is erre szükség. Mert
bárki, aki Dunaszerdahelyre jön,
láthatja, mennyit fejlődött a város
és nekünk ez a legjobb önreklám.
Biztos vagyok abban, hogy az
emberek a szemüknek hisznek és
nem annak, amit egyesek sugall−
ni próbálnak. Szóba hozzák a für−
dőt, amelyet állítólag lerohasztot−
tunk. Amikor polgármester let−
tem, a kilencvenes évek első felé−
ben a fürdő alaptőkéje egymillió
korona volt. Emlékszem arra is,
hogy ekkor százezer koronáért
megpróbálták értékesíteni és csak
egy rendkívüli plenáris ülésen
tudtuk megakadályozni azt, hogy
a fürdő ne kerüljön idegen kézbe.
Ma a városi fürdő alaptőkéje 180

millió korona. Ez lenne tehát
egyesek szerint az a lezüllesztett
fürdő, amelyet egymilliós alapér−
tékről 180 milliósra tornázott fel
az önkormányzat. Aki most ki−
megy, az láthatja, hogy gyors
ütemben épülnek a hamarosan át−
adandó egész éves üzemelésű él−
ménymedencék.
 A DAC−cal ugyanez lenne
a helyzet, az önkormányzat
tette azt is állítólag tönkre..
– A DAC már régen nincs, egy
új klub működik, a DAC 1904,
teljes mértékben önkormányzati
támogatással, a csapatunk elsőli−
gás, Egyébként is ezek az állítá−
sok demagógok, hiszen ahhoz,
hogy minden úgy működjön,
mint régen, a régi szövetkezete−
ket kellene talpra állítani, ame−
lyek a DAC−ot szponzorálták és
1989 előtt eltartották a negyven
játékost. Az a régi DAC, amelyet
a környező szövetkezetek tartot−
tak el, valóban tönkrement. A
megmaradt szövetkezetek a saját
falusi klubcsapataikat nem tudják
eltartani. Sikerként könyvelem
el, hogy a mostani DAC−nak egy
jól működő ifjúsági bázisa van és
a 22−es keret játékosainak kilenc−
ven százaléka városbeli vagy a
környékről származik. Telekspe−
kulációkról is szólnak a szloge−
nek. Hadd mondjam el, hogy mi−
óta a LIDL megépült, azóta
ugyanaz a csoport ragozza éjjel−
nappal a telekspekulációt. Ennek
van valami alapja, ugyanis ma−
gánszemélyektől, méghozzá ko−
máromi tulajdonosoktól vásárolta
fel az önkormányzat nagyon ol−
csón ezt a telket, majd miután a
LIDL érdeklődött, a város busás
haszonnal eladta neki és a pénz
befolyt a városi költségvetésbe.
De ugyanez történt a Metrans
esetében is és 30 millió korona
bevételhez jutott a város.
 Mit szól ahhoz, hogy ön
határozza meg a vízdíjat és a
hőszolgáltatás árát?
– Nagyon örülnék annak, ha
ilyen hatalmam lenne. Persze,
ezt nem komolyan mondom. A
legnagyobb
demagógia
a
Southerm−sztori.
A
Southermnek a város vagyoná−
hoz semmilyen köze. Ez a társa−
ság kezeli a fűtést és a város va−
gyonának ezt a részét, amely jó−
formán csak a kazánházakból
áll. A cég kötelessége az érték−
csökkenési leírásokat teljes egé−
szében beruházni a város vagyo−
nába, ami évi 15 millió korona,
tehát az utóbbi négy évben a vá−
ros vagyona 60 millió koronával
gyarapodott. A Southerm alap−
szabálya olyan, hogy ellenőrizni
tudjuk, mert az elnökségben ott
van a mindenkori polgármester,
a felügyelő bizottságban pedig

két képviselőnk van. Leellen−
őrizhető, hogy bérmentve végzik
ezt a munkát. Más céget is meg
lehet bízni ezzel, de jelenleg
nyereséget hoz Dunaszerda−
helynek, évente mintegy másfél
millió koronás hasznot. Az ár−
megállapításhoz csak annyit,
hogy nemcsak egy polgármes−
ternek, de még a Slovnaft igaz−
gatójának sincs akkora hatalma,
hogy az energiaár tőle függene.
 A kátyú hátán kátyú állí−
tásra mi a válasza?
– Bárki láthatja, hogy soha
ennyi utat nem raktunk rendbe,
mint az utóbbi négy évben, csak
körül kell nézni. Újra csak azt
mondhatom, hogy valakik má−
sok befeketítésével foglalkoz−
nak, nem pedig a saját program−
juk ismertetésével. Azon is el
kell gondolkodni, hogy ugyanez
a függetlenekkel induló társaság
négy évvel ezelőtt szakképzett
polgármesterrel indult és képvi−
selőknek is jelölt személyeket.
De mára úgy látszik, hogy a cso−
port mögött csak az erős tőke
maradt meg, hiszen most a pol−
gármesterjelöltjük mellé egy,
legfeljebb két képviselőjelöltet
tud felvonultatni. Arra kérem
városunk polgárait, hogy a sze−
müknek higgyenek és ne azok−
nak, akik sárdobálással foglal−
koznak. Mi egyébként tisztessé−
ges eszközökkel vívjuk meg a
választási csatát és tartózkodunk
mások pocskondiázásától.
 Az ön négy évvel ezelőtti
ellenlábasa felmérést rendelt
meg a Fórum intézetnél arról,
milyen lakossági csoportokra
kell hatnia a választási kam−
pányban. Ezekből a statiszti−
kákból az is kiolvasható, hogy
a dunaszerdahelyieknek első−
sorban az a mérvadó, hogy a
jelölt MKP−tag− e és csak má−
sodlagos szempont, hogy füg−
getlen−e.
– Most különösen fontos,
hogy minél több helyen MKP−s
polgármester legyen, mert nem
mindegy, hogy csak magyarul
tud−e az illető, vagy tudatosan
vállalja magyarságát, magyar
műveltségű és érzelmű is, mi−
közben az egyéb nemzetiségek
irányába is toleráns, nagyvona−
lú. Mivel most nem vagyunk a
kormányban, és félő, hogy az
oktatásügy olyan miniszter ke−
zébe került, aki negatívan hathat
az iskolaügyünkre, fontos, hogy
az MKP érdekei mellett kemé−
nyen kiálló és a párt csúcsveze−
tésével közösen fellépő polgár−
mester nyerje el a választók bi−
zalmát településeinken, de főleg
városainkban Királyhelmectől
egészen Pozsonyig.
P. Vonyik Erzsébet
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A Metrans kombiterminálja közel kétezer új munkalehetőséget teremt városunkban és régiónkban

Szerdahely szállítmányozási „főváros” lesz?
Röviden már beszámoltunk
arról, hogy a műszaki és admi−
nisztratív objektumok egy ré−
szének ünnepélyes átadásával
lezárult a Dunaszerdahelyi
Ipari Park (DIP) kiépítésének
első szakasza.
A Dunaszerdahelyi Ipari Park
létesítésére eredetileg több
lokalitást szemelt ki a városi ön−
kormányzat. Végül a Pozsony–
Komárom főút és a Pódafai út ke−
reszteződésénél lévő terület mel−
lett döntöttünk, amelyen áthalad
a bősi vízi erőmű építéséhez léte−
sített iparvágány is, nyilatkozta
lapunknak Hulkó Gábor tiszte−
letbeli alpolgármester, aki a vá−
rosvezetés megbízásából az ipari
park létrehozását felügyelte. Az
iparvágány a Pozsony–Komárom
vasútvonal és a 63−as Pozsony−
Komárom főút közti 2,5 km−es
szakaszát a környezetvédelmi mi−
nisztériummal és a vízgazdálko−
dási vállalattal folytatott egyezte−
tések nyomán jelölték ki az ipari
park céljaira.
Közben több vállalkozói cso−
porttal folytak megbeszélések,
végül a Metrans Danubia ham−
burgi székhelyű METRANS
nemzetközi szállítmányozó válla−
latcsoport szlovákiai tagjával in−
dult be az ipari park megépítése.
Az DIP létesítésének első sza−
kaszában 1,5 milliárd korona be−
ruházással egy logisztikai köz−
pont kialakítására került sor az

idén sor ún. KOMBITERMI−
NÁL formájában. A kombinált
szállítmányozás meghatározó
formája a konténeres vasúti és
közúti áruszállítás. Ez egy kör−
nyezetkímélő megoldás, mivel a
vasút beiktatásával csökkenti a
kamionforgalmat, ezért széles
körben támogatja az Európai
Unió is. „A terminál tervezett
technológiai alapterülete 200
000 négyzetméter, amivel Kö−
zép−Európa legnagyobb és leg−
modernebb
technológiájú
kombiterminálja létesül váro−
sunkban, amely a dinamikusan
fejlődő Bécs–Budapest– Pozsony
eurórégiót látja majd el áruval,
illetve szállít termékeket régi−
ónkból a világba” – nyilatkozta
Hulkó Gábor.
Kihasználja a bősi vízi erőmű−
höz épült iparvágányt, amely a

város közreműködésével áll a
befektetők rendelkezésére, vala−
mint a 63−as országút közelségét.
A szállítás mellett a raktározás
lesz a fő profilja a logisztikai
központnak, ahol a következő
időszakban közvetlenül kb. 400
új munkahely létesül, ehhez köz−
vetett formában kapcsolódik
még további 1600 munkalehető−
ség is. Így a város és a régiónk
számára ez a befektetés mintegy
2000 új munkahely megteremté−
sét jelenti.
Lapunk úgy tudja, hogy a ter−
minál teljes átadása és üzembe
állítása a jövő év elejére várható.
Ezzel városunk Közép−Európa
szállítmányozási fővárosává vá−
lik, aminek rendkívüli jelentősé−
ge van Dunaszerdahely további
fejlődése szempontjából.
Az alpolgármester szerint a

Dunaszerdahelyi Ipari Park bő−
vítésére több lehetőség mutatko−
zik. Számos érdeklődő van a
park további szakaszainak beru−
házására. Ugyanis az ilyen nagy
léptékű szállítmányozó, logiszti−
kai központ szolgáltatásaival ko−
moly vonzóerőt jelent további
befektetőknek.
Annak kapcsán, hogy a
Dunaszerdahelyi Ipari Park léte−
sítésének egy fontos szakasza le−
zárult, köszönetet szeretnék mon−
dani a város nevében mindazok−
nak, akik részt vettek a munkála−
tokban, továbbá a megyei és or−
szágos szakhatóságoknak, akik
támogatták az ipari park beindí−
tását. Ez a jelentős beruházás a
városi MKP−s önkormányzat vá−
lasztási programjának egyik na−
gyon fontos és sikeres eleme is,
nyilatkozta Hulkó Gábor.

Kombiterminál Metransu znamená takmer 2000 nových pracovných príležitostí pre mesto a región

„Hlavným mestom” špeditérskej činnosti v regióne?
Ako sme o tom už informovali,
koncom októbra skolaudovali
administratívnu budovu a
niektoré iné objekty logistic−
kého kombiterminálu medzi−
národnej špeditérskej spo−
ločnosti Metrans Danubia.
Týmto sa skončí prvá etapa
výstavby priemyselného parku v
Dunajskej Strede s investíciou
1,5 miliardy korún. V našom
meste sa realizuje najväčší a naj−
modernejší kombiterminál v
strednej Európe s technologic−
kou rozlohou areálu o 200 tisíc
metrov štvorcových. Terminál
pri ceste č. II/63 Brati−
lava–Komárno, nedaľeko križo−
vatky s Povodskou cestou bude
zásobovať dinamicky sa rozvíja−
júci euroregión Viedeň–Bratis−
lava–Budapešť, resp. slúžiť ako
skladisko pre rozvoz tovaru do

celého sveta. Popri kamiónovej
doprave hlavným profilom logis−
tického centra Metrans Danubius
je skladovanie. V najbližšej bu−
dúcnosti tu vznikne 400 nových
pracovných miest, nepriamo v
nadväznosti na služby sa na ter−
minál môže napojiť ďalších 1600
pracovných miest v našom meste
a regióne, uviedol pre DH čestný

viceprimátor Gabriel Hulkó,
poverený riadením prípravy a
založenia priemyselného parku v
Dunajskej Strede
Dokončenie a definítívne odo−
vzdanie terminálu sa plánuje na
začiatok budúceho roka. Týmto
sa Dunajská Streda stane hlav−
ným mestom kamiónovej dopra−
vy a špeditérskej činnosti

Strednej Európy, čo má obrov−
ský pozitívny dopad pre rozvoj
mesta. O postupné rozširovanie
priemyselného parku sa hlási
viacero záujemcov, nakoľko tak
významné logistické centrum
znamená veľký magnet pre ďal−
ších investorov.
Pri príležitosti ukončenia I. e−
tapy Dunajskostredského prie−
myselného parku sa chcem v me−
ne mesta poďakovať všetkým,
ktorí sa spolupodielali na tomto
významnom projekte a podporo−
vali naše úsilie. V neposlednom
rade pripomeniem, že založenie
priemyselného parku bolo aj
dôležitou a splnenou úlohou
volebného programu mestského
zastupiteľstva s väčšinovým
zastúpením poslancov za SMK,
skonštatoval pre DH viceprimá−
tor G. Hulkó.
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Primátor Péter Pázmány bilancuje uplynulé štvorročné obdobie mestskej samosprávy

Najlepšou reklamou sú naše výsledky
Bilancuje sa štvorročná práca samosprávy. Zvlášť pred
nadchádzajúcimi voľbami do samosprávnych orgánov je takého
hodnotenie nielen aktuálne, ale aj nutné. Najkompetentnejšou
osobou na bilanciu uplynulého obdobia je primátor Dunajskej
Stredy, PÉTER PÁZMÁNY.

 V dôsledku legislatívnych
zmien pred štyrmi rokmi
skladalo sľub namiesto 41
poslancov samosprávy už len
25 poslancov. Spružnila sa
práca samosprávy v dôsledku
tohto zákonného zoštíhlenia?
– Nie je ľahké spolupracovať
so 41 poslancami, ale u nás
neboli
problémy
ani
v predchádzajúcom volebnom
období. Výhodou väčšieho
zboru poslancov je, že viac ľudí
pripomienkuje dianie v meste.
Nevýhodou, že treba zastihnúť
41 poslancov, pozvať ich na
každé zasadnutie, rozposlať
materiály
predložené
na
rokovanie. Keď hodnotíme túto
otázku z hľadiska demokracie,
tak väčší zbor poslancov
znamená aj viac názorov,
pripomienok na chod mesta, čo
bolo vyslovene užitočné. Po
legislatívnych
zmenách
v januári 2003, keď sa
poslanecký zbor zúžil na 25
členov, sme sa preto rozhodli, že
do odborných výborov a sekcií
budeme k poslancom nominovať
aj odborníkov. Týmto spôsobom
sa pomer hlasov neznížil.
Rozdiel bol len v tom, že to už
neboli volení zástupcovia
občanov, ale odborníci, ktorí
jednotlivé
návrhy
pred
rokovaním
a
hlasovaním
analyzovali a pripomienkovali.
Spočiatku sme boli za to –
hlavne
zo
strany
troch
opozičných poslancov – značne
kritizovaní. Niektorí totiž
zastávali názor, že do komisií
mali byť dosadení poslanci. My
sme však tvrdo zotrvali na
názore, že riadenie mesta sa
nemá sústrediť do rúk úzkej
skupiny ľudí. Vývoj potvrdzuje
správnosť nášho rozhodnutia.
Nazdávam sa, že aj nová
samospráva by mala pokračovať
v tomto trende.
 Teda treba umožniť aj
civilom, aby sa zapojili do
práce samosprávy...
– Presne tak, v odborných
výboroch a sekciách dostali
práve zástupcovia civilnej sféry
možnosť
pripomienkovať
jednotlivé návrhy. Chvála bohu,
v Dunajskej Strede funguje čím
ďalej, tým viac takýchto

organizácií, a čo je dôležitejšie,
väčšina organizácií sa skutočne
venuje svojmu poslaniu. Až na
jednu, dve výnimky, ktoré sa
sústreďujú na politikárčenie,
a ktoré sa aktivizujú len
v období volieb. Nechcem tým
povedať, že občianske združenia
nemajú vyslovovať politické
názory, ale ich úloha je úplne
iná. Našťastie u nás vznikajú
občianske združenia, ako huby
rastú po daždi. Pracujú
v prospech nás všetkých. Je
vyslovene radosť spolupracovať
a udržovať kontakt s takýmito
občianskymi združeniami.

V
odstupujúcej
samospráve
bol
pomer
poslancov SMK a nezávislých
21:4. Ako ste spokojný
s prácou poslancov za Stranu
maďarskej koalície?
– Ak sa porozhliadneme
v meste a hodnotíme rozvoj za
uplynulé štvorročné obdobie,
tak výsledok hovorí sám za
seba. Ale rozvoj a napredovanie
je len vtedy, keď je za
primátorom aspoň dvojtretinová
podpora zo strany poslancov.
Nie je náhodou, že v Čechách
volia
primátora,
starostu
poslanci zo svojich radov. Má to
praktický význam. So štyrmi
poslancami za sebou a s 21
opozičnými poslancami by sme
nedokázali presadiť naše ciele.
Spoločnými silami, aj keď
miestami po tvrdej diskusii,
však
môžeme
realizovať
vytýčený program. V detailných
otázkach sa viedla tvrdá
diskusia, ale tá neohromila
podstatu a realizáciu spoločného
programu. Opoziční poslanci sú
potrební, lebo plnia kontrolnú
funkciu. Ale samospráva je len
vtedy schopná pracovať, keď za
primátorom stojí väčšina.
V
spomínaných
Čechách
a v mnohých iných krajinách je
to zabezpečené zákonnom, a to
práve preto, aby primátor alebo
starosta nebol v menšine.
Pravda, ak je primátor volený
z poslancov, tak má oveľa
menšiu legitimitu, ako keď je
volený priamo občanmi.

Možnosti
jedného
rozhovoru sú obmedzené na
analýzu
výsledkov

štvorročného rozvoja mesta.
Čo by ste vyzdvihol sám, na čo
upozorňujete návštevníkov
mestského úradu?
– V mnohých prípadoch ani
nemusím
upozorňovať
návštevníkov na zmeny, na
rozvoj, nakoľko sa pohybujú po
meste otvorenými očami. Ale
nevyhnem sa tejto otázky.
V tomto štvorročnom volebnom
období sa Galéria súčasných
maďarských
umeľcov
sa
presťahovala do priestorov
obnovenej Vermesovej vily,
ktorú si mesto odkúpilo od
Slovenskej galérie. S kľudným
svedomím môžem prehlásiť, že
galéria má už dnes zbierku
európskeho rangu. V blízkej
budúcnosti bude v Trnave
výstava z jej zbierky. Primátor
juhoslovanskej obce Senta,
ktorý bol nedávno našim
hosťom, sa nadchol myšlienkou
galérie, a rozhodol sa po vzore
Dunajskej
Stredy
zriadiť
mestskú galériu vo Vojvodine.
Teda správy o unikátnej
podpore
umenia
našej
samosprávy sa už rozniesli aj po
Karpatskej kotline. Som hrdý na
to, že v zbierke galérie je už
takmer päťsto umeleckých diel.
Nevídaný je aj dar 30
umeleckých diel maďarských
sochárov,
ktorí
u
nás
vystavované diela darovali
galérii.
Druhým
vyzdvihnutiahodným
výsledkom našej práce je
osemnásťmiliónová investícia
do mestského domu kultúry. Na
slávnostnom otvorení divadelnej
sezóny padali slová uznania na
adresu
realizátorov
rekonštrukcie divadelnej sály,
haly a vstupnej časti nielen z úst
vystupujúcich umelcov, ale aj
obecenstva. Za štadiónom sme
zlikvidovali rumovisko, kde sa
chádzali podivné živly, na tomto
mieste
sme
vybudovali
vzhľadný
park
kultúry
a oddychu. Máme futbalové
ihriská s umelým trávnikom,
hracie plochy pre všetky vekové
kategórie,
dráhu
pre
korčuliarov, ako aj streetballové
ihriská. Konečne sa nám
podarilo vybudovať parkovací
systém.
Jeho
prvotným
a najdôležitejším poslaním však
nie je výber peňazí od vodičov,
ale vytvoriť také centrum mesta,
v ktorom sa dá žiť a bývať. Tento
systém sme naprojektovali tak,
aby na 50−100 metrov od

platených parkovísk boli aj
neplatené parkovacie miesta.
Tie sa nachádzajú napríklad pri
markete
LIDL,
pri
poľnohospodárskej škole, na
Bacsákovej a na konci
Nemesszegskej ulici. Som hrdý
aj na to, že na Sídlisku Východ
sme popri obytných domoch
vytvorili asi na dĺžke jedného
kilometra parkovacie miesta.
V centre mesta sme na dvoch
uliciach previedli komplexnú
rekonštrukciu, ba čo viac, na
jednej ulici sme vybudovali aj
kanalizáciu, podobne, ako vo
Veľkom
Blahove.
Prvú
investíciu
sme
vykonali
prostredníctvom vodárenskej
akciovej spoločnosti, v ktorej je
mesto akcionárom, a ja som
členom dozornej rady. Hoci
cesta na Gabčíkovo je v správe
trnavského
samosprávneho
kraja, ale aj tú sa nám podarilo
zrekonštruovať vďaka lobingu,
ktorý sme vyvíjali v orgánoch
župy v prospech nášho mesta.
Dostala nový povrch aj cesta v
Miečanoch.
Ku
zvýšeniu
bezpečnosti cestnej premávky
sme prispeli výstavbou dvoch
kruhových
objazdov
a prebudovaním križovatky pri
cintoríne na križovatku so
svetelnou signalizáciou.
 To boli najviditeľnejšie
investície, hlavne v centre
mesta. Nepadla však ešte
zmienka
o
termálnom
kúpalisku, ktoré sa podľa
istých
správ
podarilo
zruinovať...
–
V
predchádzajúcom
štvorročnom volebnom období
sme zrekonštruovali objekty
termálneho kúpaliska, zanedlho
tu dokončíme ďalšiu 50
miliónovú investíciu. Vďaka nej
pribudne krytý aquapark, ktorý
ponúkne návštevníkom areálu
oddych a zábavu po celý rok.
Bude to impulz na radikálny
rozvoj, už teraz pociťujeme
záujem súkromných investorov
– v blízkosti kúpaliska vznikajú
penzióny a vybuduje sa aj väčší
hotel.
Investori
pozitívne
hodnotia aj to, že sme započali
s likvidáciou mliečanského
smetiska. Na dvadsaťhektárovej
ploche
sa
budujeme
priemyselný
park,
vďaka
ktorému sa zakrátko môžeme
stať najväčším vnútrozemským
špedičným prístavom v Strednej
Európe. Priemyselný park by
mal zamestnať až 2 tisíc ľudí
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z mesta a regiónu.
 Otázka komunálneho
odpadu
nie
je
príliš
atraktívna, ale je dôležitá...
– Pred dvoma rokmi sme sa
rozhodli, že prijmeme ponuku
firmy ASA na zber a zvoz
komunálneho odpadu. Zahájil sa
selektívny zber odpadu, ale bez
účinnej pomoci obyvateľov sa dá
niečo zrealizovať ťažko. Ak by sa
zdvojnásobili platby za odvoz
komunálneho odpadu, tak by sa
aj odpadky vyhodené cez okná
dali odstrániť. Ale nie táto cesta
je schodná. Preto sme rokovali
s firmou ASA. Nebolo by to
však etické, keby sme rysujúcu
sa dohodu prijali koncom
volebného obdobia. Dohoda by
mala obsahovať takú službu,
vďaka ktorej by sa radikálne
zlepšil zber odpadu, pri
nezmenenej výške platieb za
smeti. Hlavne v centre mesta
pôsobia predajcovia, ktorí odpad
nekladú do kontajnerov. Preto
chceme skončiť aj s filozofiou
jedna predajňa jeden kontajner.
Plánujeme prejsť na taký systém,
kde množstvo produkovaného
odpadu bude udaný v litroch. K
zveľaďovaniu
životného
prostredia
prispievame
likvidáciou
mliečanského
smetiska, na ktoré sme získali
zdroje z EU−fondov. Vďaka
tomu sa odstráni halda smetí,
ktorá
právom
iritovala
návštevníkov
termálneho
kúpaliska
 Veľmi veľa by pre
Dunajskú Stredu znamenalo
vybudovanie
rýchlostnej
cestnej
komunikácie.
Koncepcia už bola pripravená,
žiaľ, terajšia vláda ju vyškrtla
zo svojho programu. Vie
niečo učiniť samospráva
v záujme vybudovania tohto
cestného spojenia?
– Žiaľ, priamy vplyv nemáme.
Ale ako predseda výboru pre
dopravu
trnavského
samosprávneho kraja sa spolu
s poslancami SMK snažíme
vyvinúť taký lobing na vládu,
aby sa táto otázka opäť dostala
do popredia. Zmenu by priniesla
len zmena vo vládnej garnitúre.
Nevýhody chýbajúcej cesty už
pociťujeme aj teraz. Snažili sme
sa nadväzovať kontrakty s
viedenskými
cestovnými
kanceláriami, ktoré by po celý
rok organiyovali do termálneho
kúpaliska hostí. Každému sa
areál veľmi páčil, vytýkali však
nevhodné dopravné spojenie.
Táto situácia odradila aj časť
potenciálnych investorov. Na−
šťastie, Metrans medzi nimi
nebol.
 Na jednom vašom

bilborde vidno v zákulisí aj
areál
rapídne
sa
rozmáhajúceho Metransu. Iné
veľkoplošné reklamy však
hovorili o iných záležitostiach,
a to značne pred začiatkom
oficiálnej volebnej kampane...
– To, čo sa stalo pred
začiatkom reklamnej kampane,
ma
vôbec
neprekvapuje.
Z piatich kandidátov na post
primátora
štyria
dodržali
pravidlá volebnej kampane, zato
patrí vďaka protikandidátom.
Jedna skupina však kampaň
spustila skôr, pričom sa
nezamerala na propagáciu
svojho volebného programu, ale

v kúpalisku, môže vidieť rýchly
rozvoj, výstavbu objektov, ktoré
poskytnú zábavu a oddych
návštevníkom po celý rok.
 Rovnaká by mala byť
situácia aj s DAC, údajne aj
v tomto prípade je na vine
samospráva...
– DAC už dávno nie je,
s podporou samosprávy funguje
nový klub, DAC 1904.
Futbalový oddiel je v prvej lige.
Mimochodom aj tieto tvrdenia
sú demagogické, lebo k tomu,
aby všetko fungovalo, ako za
starých čias, by bolo potrebné
staré
poľnohospodárske
družstvá, ktoré sponzorovali

Péter Pázmány: Som si istý, že občania veria vlastným očiam
na ohováranie iných. Proti tomu
je ťažké niečo učiniť, ba podľa
mňa je aj zbytočné. Lebo ten, kto
navštívi Dunajskú Stredu, vidí,
aký rozvoj v meste nastal. To je
najlepšia vizitka a reklama pre
nás. Som si istý, že občania veria
vlastným očiam, nie invektívam.
Kúpalisko sme podľa týchto
tvrdení zdevastovali. Keď som sa
v prvej polovici deväťdesiatych
rokov stal primátorom, základné
imanie kúpaliska bolo len 1 mil.
Sk. Pamätám sa aj na to, že sa ho
za 100 tisíc korún snažili predať.
Len vynútením mimoriadneho
plenárneho zasadnutia sa nám
podarilo zabrániť tomu, aby sa
kúpalisko dostalo do cudzích
rúk. Dnes je i vďaka samosprávy
základné imanie kúpaliska 180
mil. Sk. Nárast z 1 milióna na
180 miliónov je devastácia? Kto
sa
dnes
porozhliadne

štyridsiatich futbalistov, postaviť
opäť na nohy. Starý DAC,
sponzorovaný
družstvami,
skutočne zanikol. Poľnohospo−
dárske družstvá, ktoré prežili
transformáciu, dnes nedokážu
sponzorovať
ani
obecné
futbalové oddiely. Považujem
však za úspech, že dnešný DAC
má
dobrý
mládežnícky
potenciál, väčšina zostavy 22
hráčov pochádza z Dunajskej
Stredy, alebo jeho okolia.
Niektoré slogany navodzujú
dojem, že sa špekulovalo
s pozemkami. V istom zmysle
skutočne boli špekulácie, ale
v prospech mesta. Vďaka tomu,
že sme dokázali odkúpiť od
súkromných osôb plochu,
o ktorú mal neskôr záujem Lidl,
sme získali pre mesto značné
zdroje. V prípade Metransu sme
zarobili pre mesto 30 mil. korún.

 Čo hovoríte na to, že vy
rozhodujete o výške vodného
a výške platieb za teplo a teplú
vodu?
– Rád by som mal takúto moc,
ale samozrejme, hovorím to len
zo žartu. Tvrdenia o Southerm
sú najväčšou demagógiou. Sout−
herm nemá nič spoločné
s mestským majetkom. Táto
spoločnosť
len
spravuje
vykurovanie a tú časť mestského
majetku, ktorá sa prakticky
skladá
len
z
kotolní.
Povinnosťou firmy je odpisy
vracať vo forme investícií, čo
predstavuje ročne 15 mil. korún.
Teda mestský majetok vzrástol
za posledné štyri roky o 60 mil.
korún. Stanovy Southermu nám
umožňujú neustálu kontrolu,
primátor
je
členom
predsedníctva
spoločnosti,
v dozornej rade máme dvoch
poslancov. Túto prácu každí
vykonáva bez nároku na
odmenu, čo sa dá aj
skontrolovať. Mohli by sme
dodávkou tepla a teplej
úžitkovej vody poveriť aj inú
spoločnosť, ale Southerm zatiaľ
Dunajskej Strede produkuje
zisk, v ročnej miere takmer
poldruha
milióna
korún.
K určovaniu cien len toľko,
nielen primátor Dunajskej
Stredy, ale ani riaditeľ Slovnaftu
nemá takú moc, aby určoval
ceny energií.
 Na invektívy ohľadne
stavu ciest čo odpovedáte?
– Kto sa len trocha
porozhliadne po okolí, vidí,
nikdy predtým sa neopravovali
cesty v takom množstve a
rozsahu, ako za posledné štyri
roky. Opakujem, niekto sa
zameriava len na očiernenie
iných, nie na prezentáciu svojho
programu. Je na zamyslenie, že
táto skupina pred štyrmi rokmi
mala nielen kandidáta na post
primátora, ale aj kandidátov na
miestnych poslancov. Dnes
zostalo len silné finančné
zázemie, lebo okrem kandidáta
na primátora má táto skupina len
jedného, maximálne dvoch
kandidátov na poslancov. Verím
však, že občania nášho mesta
uveria vlastným očiam, a nie
ohováračom. Mi sa snažíme
o čistú a čestnú kampaň,
nebudeme nikoho ohovárať.
 Ako dodatočne vysvitlo,
váš bývalý protikandidát si
pred štyrmi rokmi objednal aj
štúdiu, ktorá mala zistiť, ako
vplývať na jednotlivé skupiny
občanov vo volebnej kampani.
Z týchto štatistík je zrejmé, že
pre obyvateľov Dunajskej
Stredy je smerodajné, či je
kandidát členom SMK, a je
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III. KÁRPÁT− MEDENCEI FOLKLÓRFESZTIVÁL, MÁRTON NAPI VIGALOM

A bornak szent Márton a bírája
Márton−napon országszerte lakomákat rendeztek. Úgy tar−
tották, minél többet isznak, annál több erőt és egészséget,
isznak magukba. Ilyenkor már le lehet vágni a tömött libát.
„Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik” –
tartották. A liba csontjából az időjárást jósoltak: ha a liba
csontja fehér és hosszú, akkor havas lesz a tél, ha viszont
barna és rövid, akkor sáros. Az aznapi időből is jósoltak:
„Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény
tél várható.” Egy kalendáriumi regula szerint: „Márton
napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben porosz−
kál.” „A bornak szent Márton a bírája” – tartja a mondás, az−
az ilyenkor iható az újbor, más jelentése szerint az őszi idő−
járás dönti el, hogy milyen lesz a bor. Néhol Márton−nap a
cselédfogás és a legeltetés határnapja, valamint vásárnap.
Dunaszerdahelyen mindig híres volt a Márton−napi vásár.
A Dunaszerdahelyi Városi
Művelődési Központ és
a Kondé Miklós Polgári Tár−
sulás a szép hagyomány fel−
elevenítése érdekében már
harmadik alkalommal rendez−
te meg a III. Kárpát− Meden−
cei Folklórfesztivált és Már−
ton napi vigadalmat. A sokré−
tű, több kísérő− rendezvényt
magába foglaló fesztivált Ibo−

lya Ildikó, a VMK igazgató−
nője, valamint Ibolya Olivér
,a KMPT vezetője nyitották
meg. Az ünnepi köszöntőt kö−
vetően szólt a nóta, ropták
a táncot. Kárpát− medence kü−
lönböző helységeiből érkezett
népdalkörök, hangszeres szó−
listák és táncegyüttesek remek
előadást rendeztek. Felléptek
az Október utcai ovisok,

a
nagymegyeri
Megyer
néptáncegyüttes, a dunaszer−
dahelyi Csallóközi Néptánc−
együttes és az Ágacska Gyer−
mek Néptáncegyüttes. Nagy
sikert arattak a felvidéki
(Tiszta Forrás Népdalkör,
Nyékvárkonyi
Népdalkör,
Csallóközkürti Népdalkör,
Padányi Népdalkör) a ma−
gyarországi (Kartali Női Nép−

dalkör, az UNIVER Bács−
Kun Dalárda), valamint a dél−
vidékről (Csókai Rákóczi Fér−
fikórus) érkezett népdalkörök.
A dudások, Istvánffy Balázs
(Budapest) Garaj Bernard
(Nyitra) és Nagy Iván
(Dunaszerdahely) egyaránt
fülbemászó dallamokat vará−
zsoltak elő hangszerükből.
Bögi Ferenc bögellői szájhar−
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monikás szintén csupaszív
muzsikával
szórakoztatta
a nagyérdeműt, amiért vastap−
sot is kapott. Miközben lent
folytak az előadások, az elő−
térben, valamint az első eme−
leten népi jellegű kiállításokat
szemlélhettek meg a vendé−
gek. A tardoskeddi Buják
Vince bácsi az elmúlt évekhez
hasonlóan, idén ismét gyö−
nyörű fonott kosarakat állított
ki. A magyarországi Kartalról
érkezett Mészárosné Varjú
Angyalka csuhé− és szalmafo−
nó népművész ebben az évben
is szemet gyönyörködtető
munkákkal rukkolt elő. Kiállí−
tott tárgyait szinte mindenki
megcsodálta. Sidó János fafa−
ragó művész szintén kiváló
munkákat tett közszemlére.
Kerekesné Szobi Eszter búcsi
népművész 42 felvidéki köz−
ség népviseletébe öltöztetett

Képriport 9

babáit állította ki. Minden
község családja hét tagú volt
(szülők, menyasszony, vőle−
gény és három gyermek).
Az első emeleten folyama−
tosan népi jellegű kézműves
foglalkozások várták a gyer−
mekeket és felnőtteket.
Közben, persze, aki kívánta,
borkóstolón is részt vehetett.
Karkó János (Búcs)− Vintop
borászata, Both Frigyes
(Őrsújfalu) családi borászata
és a Magyarországról érkezett
Márton István (Écs) borász
egyaránt kitűnő zamatú és
aromájú nedűvel szolgáltak.
Ibolya Olivér, a KMPT el−
nöke lapunknak elmondta,
hogy neves borászokat igye−
keztek a fesztiválra elhívni.
„Tudjuk, hogy Márton a bor
bírája. Ilyenkorra forr ki az új
bor. Az itt lévő neves borászok
nem kezdők, remélhetőleg

a kedves vendégeknek ízleni
fog az általuk kínált sokfajta
nemes bor.“− nyilatkozta Ibo−
lya Olivér
Az est fénypontja a libala−
koma volt. Idén hét liba neve−
zett be a Márton napi libasütő
versenyre, amelyet héttagú
szakmai zsűri kóstolt meg és
osztályozott látvány és íz sze−
rint. Az összesített versenyt
Farkas Katalin (Hubert ven−
déglő) libája nyerte. A zsűri
szerint a legtetszetősebb liba a
dunaszerdahelyi Thermalpark
vendéglője, a legfinomabb pe−
dig a Gútay Adrianna által el−
készített és feltálalt sültliba
volt. Természetesen, a többi
benevezett liba is mind mind
elfogyott, hiszen egyaránt íze−
sek és tetszetősen elkészítet−
tek voltak.
„A Márton napi vásárnak itt
Dunaszerdahelyen és a kör−
nyékén nagy hagyományai
vannak. Szeretnénk ezt a ha−
gyományt tovább vinni az utó−
kor számára. Úgy gondolom,
a harmadik Márton− napi vi−
gadalom is remekül sikerült.

Ezen felbuzdulva a következő
években elképzelhető, hogy
megpróbálkozunk egy több
napos rendezvény szervezésé−
vel is.“ – nyilatkozta lapunk−
nak Ibolya Ildikó, a VMK
igazgatónője.
A rendezvényt Dunaszer−
dahely Város Önkormányzata
és a Szlovák Köztársaság Kul−
turális Minisztériuma támo−
gatta.
− and −

Pečená hus s novým vínkom a ľudovou veselicou

III. Folklórny festival Karpatskej kotliny
a veselica na svätého Martina
Mestské kultúrne stredisko a Občianske združenie Miklósa
Kondého v Dunajskej Strede v znamení oživenia starých
dunajskostredkých tradícií usporiadali III. folklórny festival
Karpatskej kotliny a veselicu na svätého Martina. Festival
spestrili bohaté sprievodné podujatia, výstavy, vystúpili
škôlkári z MŠ na Októbrovej ulici, striedali sa folklórne
skupiny a svoju zručnosť prezentovali aj ľudoví remeselníci.
Pochopiteľne, nechýbala ani ochutnávka vín, vyvrcholením
večera bolo vyhlásenie výsledkov súťaže v pečení husi.
Celkovú súťaž vyhrala Katarína Farkasová (Reštaurácia
Hubert), cena za najkrajšie stolovanie pečenej husi pripadla
reštaurácii Thermalpark a najchutnejšiu hus upiekla Adriana
Gútayová.
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Felhívás − Výzva

A jogosultak névsora
Zoznam majiteľov dlhopisov
A városi hivatal kezdeményezésére a Szlovák Köztársaság
Nemzeti Vagyonalapja a hivatal rendelkezésére bocsátotta
azoknak a vagyonalapi kötvény−tulajdonosoknak a
névsorát, akiknek az állandó bejelentett lakhelye
Dunaszerdahelyen van és akinek még nem fizették ki a
kötvények utáni járadékot. A város vezetése ily módon is
segíteni igyekszik az érintett lakosoknak, ezért közzéteszi
a névsort. A jegyzékben időközben elhunyt személyek
nevei is szerepelnek, de hozzátartozóik jogosultak a
kötvény utáni járadékra. Tájékoztatjuk az érintetteket arról,
hogy az igény benyújtására vonatkozó nyomtatványok
beszerezhetőek a városházán, beleértve a kérvényeket,
illetve az esetleges póthagyatéki beadványra vonatkozó
formanyomtatványok is. A dokumentumok és bővebb
tájékoztatás ügyében forduljanak a városi hivatalban
Brunovsky Valériához, a pénzügyi osztály dolgozójához.
Na podnet Mestského úradu Dunajská Streda Fond
národného majetku Slovenskej republiky poskytol
zoznam vlastníkov dlhopisov FNM SR s trvalým
pobytom v Dunajskej Strede, ktorým ešte nebol
splnený nárok na vyplatenie dlhopisov. Mesto
Dunajská Streda má záujem pomôcť občanom svojho
mesta, pret uverejňuje spomínaný zoznam. V zozname
sa nachádzajú aj občania, ktorý už nežijú, ale ich
pozostalý majú nárok na výplatu dlhopisu. Všetky
tlačivá a formuláre na podanie žiadosti, v prípade na
dodatočné prejednanie dedičstva sú k dispozícii na
Mestskom úrade v Dunajskej Strede na finančnom
oddelení u p. Brunovskej.
A NÉVJEGYZÉK ABÉCÉ SORRENDBEN / ZOZNAM MIEN PODĽA
ABECEDY: Ács Róbert, Aganbegovicová Adriána, Almáši Ľudovít,
Ambrovičová Helena, Anda Szilárd, Andics Mikuláš, Androvič Ján, Antal
Jozef, Antalová Barbora, Bajnóczy Ján, Baloghová Helena, Banáková Au−
rélia, Baňák František, Banyáková Alžbeta, Bárkyová Etela, Bartalos
Ladislav, Bartalosová Lenka, Bazsó Géza, Benkovský Milan, Beňušovičová
Alžbeta, Bereznai Štefan, Bertók Matej, Bertóková Žaneta, Bíberová
Katarína, Bíró Alexander, Bíró Blažej, Bíró Igor, Bíró Ladislav MuDr.,
Bíróová Ibolya. Bokros František, Borárosová Mária, Bors Jozef, Bors Ti−
bor, Bozsenyiková Terézia, Bögi Benjamín, Bögi Jozef, Brányik Karol
MuDr., Brányiková Adriana MuDr., Bugár Alexander, Bugár Pavol,
Bugárová Eva, Búsová Petra, Čandal František, Czajlik Jozef, Cséfalvayová
Daniela, Cséfalyay Peter, Cseh Zoltán, Csejteyová Anna, Cselényiová
Helena, Csóka Tibor, Csókaová Edina, Csölleová Anna, Csörgő Ján,
Dobosová Paula Helena, Egri Pavel, Egriová Alžbeta, Fehérová Andrea, Fe−
kete Vojtech, Feketeová Viola, Ferenčík Gašpar MuDr., Hüblová Mária,
Lacko Viliam, Földes Ladislav, Füle Ján, Füleová Marta, Grófová Tatiana,
Gulázsi František, Gutay Árpád, Gutayová Janka Ing., Hájos Jozef, Havlík
Ján, Hegedűs Árpád Ing., Hegyi Anton, Hegyi Flórián, Hideghéty Tibor
Ing., Hlaváčová Helena, Hodossy Ágnes, Hodossy Károly Ing., Horváth Le−
hel, Horváth Robert, Horváthová Emília, Horváthová Mária, Horváthová Tí−
mea, Hovan Jozef Ing., Hvizdák Ján, Ivicze Jozef, Iviczeová Klára, Jakičová
Eva, Ješ Ernest, Kálmán Štefan, Kálmánová Mária, Katona Ján, Katonaová
Silvia, Koczó Zoltán, Kollárová Malvína, Kondákor Štefan, Kopsa Koloman,
Kotrba Vojtech, Kováčiková Mária Mudr., Kozák Ľudovít, Kozáková
Katarína, Krajňák Andrej, Kuruczová Margita, Lakatošová Anna,
Lakatosová Mária, Lampert Michal, Lavu Béla, Lelkes Márta, Lengyel
Tomáš Ing., Lukacsovits Ján, Lukovicsová Mária, Magyarics Attila,
Magyarics Michal, Marcell Ladislav, Marczelová Anna, Márkusová Rita,
Martáková Irena, Mátisová Margita, Mikóczy Zoltán Ing., Mlčuchová
Beata, Mrsan Ján, Nagy Ferdinand, Nagy Juraj, Nagy Tibor, Nagy Zoltán,
Nagyová Elvíra, Nagyová Helena, Nagyová Piroska, Nánási Ladislav,
Naszádosová Helena, Ofúkaná Katarína, Ofúkaný Pavol, Olgyaiová Zuzana,
Pápay Tibor, Pázmány František, Pázmányová Juliana, Pénzes Ladislav,
Petrleničová Alžbeta, Plachá Monika, Pódová Sabina, Pokorný Ľudovít,
Ponya Jozef, Pónya Ľudovít, Potách Emil, Prelovský Július, Putyera Karol
RNDr., Putyeraová Ildikó, Rácz Pavol, Ráczová Sabina, Raisz Andrej,
Rózsová Mária, Sárkányová Alžbeta, Sárközi Peter, Sárköziová Margita,
Sátor Attila, Sátor Ľudovít, Sidóová Valéria, Simonová Gizela, Sipos Jozef,
Szabó Dezider, Szabó Dezider Ing., Szabó Štefan PHMr., Szabó Tomáš,
Szabóová Anna, Szabóová Žaneta, Szántóová Edita, Szipöcs Ladislav,
Szombathelyiová Alžbeta, Takáč Milan, Takácxs Ladislav, Takácsová Mar−
ta, Táncos Štefan, Tornyai Vojtech, Tóth Karol, Tóthová Gabriela, Tóthová
Júlia, Török Ladislav, Tükör Jozef, Tükörová Ildikó, Urbanič Gustáv,
Olléová Helena, Vágóová Juliana, Vangel František, Vangel Ján, Varga
František, Varga Viktor, Vargová Mária, Vargová Mária, Vargová Priska,
Vassová Ingrid PhDr., Vég Oskar, Végh Alexander, Végh Ladislav, Végh
Oskar, Véghová Anita, Vince Augustín, Viola Robert, Violová Katarína,
Vlkán Štefan, Vodnyánszky František, Vojteková Alojzia, Vörös Alexander,
Wimmer Jozef, Zsemlye Richard, Zsemlyeova Diana.

2006.11.27.

Legidősebb polgártársainkat köszöntötték

Nagy szerepük van
a jövő alakulásában is
November 14−én a Városi Művelődési Köz−
pontban (VMK) köszöntötte a városi hivatal
Dunaszerdahely legidősebb polgárait. A ren−
dezvényre meghívták mindazokat, akik már
betöltötték 75. életévüket, összesen 795−en
vannak, és nagy többségük el is jött a kultúr−
ház falai közé.
Pázmány Péter polgármester ünnepi kö−
szöntőjében rámutatott: „Önök azok, akik
eddig
a
legtöbbet
Pázmány Péter és Ibolya
tették a vá−
Ildikó: Köszönjük
rosért. Du−
naszerdahely épp akkor öltötte fel városi
jellegét, háromszorozta meg lakosainak a
számát, amikor ők még munka−
viszonyban voltak. Tapasztalt és sokat
átélt korosztályról van szó, észrevételeik−
kel, ötleteikkel még ma is fontos szere−
pük van a városkép alakulásában. A legkevesebb, amivel tartozunk nekik,
az a köszönet”.
A színvonalas kultúrműsort a szlovák gimnázium diákjai nyújtották. Az
örökzöld, latin és olasz slágereket
gyakran kísérte taps. Ibolya Ildikó, a
kultúrház igazgatónője ezért köszönetét
fejezte ki Tóth Anikó tanárnőnek a
gimnázium műsoráért.
A közelgő ünnepekre való tekintettel
az idős polgártársak mindegyike átvehet−
te a városi hivatal karácsonyi ajándékát
is. (n)
A szlovák gimnázium diákjai kultúr−mű−
sorral köszöntötték az idős polgárokat.

Mestský úrad pozdravil najstarších občanov mesta
Mestský úrad pozval na 14. novembra najstarších občanov Dunajskej Stredy,
ktorí už dovŕšili 75 rokov, aby ich z príležitosti životného jubilea pozdravil.
Spolu je v meste 795 takýchto občanov, väčšina z nich pozvanie vo vyno−
veného MsKS aj prijala. Primátor Péter Pázmány v zdravici vyzdvihol: Práve
títo občania urobili doteraz najviac pre naše mesto a radami, postrehmi,
nápadmi doteraz ovplyvňujú život v našom meste. Kultúrny program pripravili
študenti slovenského gymnázia. Vzhľadom na blížiace sa Vianoce, najstarší
občania zároveň prevzali aj vianočné darčeky mestského úradu.
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Fotópályázat 2006

A legjobb
fotókat kiállítják
a Vermes villában
November
30−án ki−
hirdetik
a városi
önkor−
mányzat
második
alkalom−
mal meg−
hirdetett
fotópályá−
zatának eredményeit. Hogy kik
lesznek a szerencsés nyertesek,
egyelőre titok, azt csak a hely−
színen tudjuk meg, az ünnepé−
lyes eredményhirdetésen, ame−
lyen a pályázaton részt vett fel−
vételeket is láthatja a közön−
ség, a tavalyiakkal együtt. Így
azonnal össze is hasonlíthatja
a tavalyi és az idei termést. Er−
re kértük Lipcsey György
Munkácsy−díjas szobrászmű−
vészt is, a fényképpályázat fő
szervezőjét.
„Mennyiségüket és minősé−
güket tekintve nincs nagyobb
különbség a tavaly és az idén
beküldött felvételek között.
Egy lényeges különbség mégis
van: a résztvevők ezúttal res−
pektálták, hogy a pályázat el−
sősorban Dunaszerdahelyről
szól, városunk jellegzetessége−
it, arculatának változásait hi−
vatott dokumentálni. Összesen
vagy negyven fotó került meg−
mérettetésre, és ebből har−
minc−harmincöt lesz kiállítva.
A zsűriben olyan emberek íté−
lete döntött, mint Szabó Lilla
budapesti művészettörténészé
vagy Méry Gábor fotóművé−
szé. A hattagú bírálóbizottság
egyöntetűen megállapította,
hogy bár egyre többen fényké−
peznek, és a digitális technika
számos új megoldási lehetősé−
get kínál, ez nem tükröződik
megfelelő mértékben sem a be−
érkezett felvételek minőségén,
sem mennyiségén. Figyelembe
kell viszont venni, hogy még
csak a kezdeteknél tartunk, fo−
tópályázatunk
úgyszólván
a gyermekkorát éli. Öt−tíz év
múlva, ha kinövi magát, bizto−
san magasabb lesz a színvona−
la is” – mondta Lipcsey
György. Ehhez csak egy tehe−
tő hozzá: úgy legyen.
(vk)

A dunaszerdahelyi diákok ismét
Franciaországban jártak

Tanulmányút Burgundiában
A dunaszerdahelyi magyar tannyelvű Mezőgazdasági és Élel−
miszeripari Középiskola és a franciaországi Fontaines− i Mező−
gazdasági Középiskola kapcsolata immár két éves múltra tekint
vissza. A dunaszerdahelyi diákok idén októberben második al−
kalommal vettek részt tanulmányúton a burgundiai iskolában.
Az iskola első három évfolyamából most 35 diák utazott el kí−
sérő tanáraikkal, hogy bővítsék szakmai ismereteiket és meg−
szemléljék az ottani agroturisztikai nevezetességeket. Kulcsár
Andrea, az iskola igazgató−helyettesnője szerint a „Legérdeke−
sebb talán az volt, mikor egy régi vasútvonalból átalakított 260
kilométer hosszú turista− kerékpárutat néztünk meg. De részt
vettünk bor és sajtkóstolón is.“ Jövő év áprilisában a Fontaines−
i iskola 42 diákja érkezik Dunaszerdahelyre, hogy egy hetes ta−
nulmányúton vegyenek részt nálunk.
− and −

Halpiac − téri óvoda

Tökfesztivál
Október 27− én késő délután a Halpiac− téri ovisok, szüleikkel
és az óvó nénik társaságában rendhagyó tökfesztiválon vettek
részt az óvoda kertjében. Közösen gyönyörű töklámpásokat ké−
szítettek, majd mécseseket gyújtottak meg bennük. A töklám−
pásokat haza is vihették a gyermekek, a nagyobbak az óvoda te−
raszán díszlettek. Varga Mária igazgatónő és a szervező szülői
szövetség tagjai örültek a remek hangulatú, vidám délutánnak,
hiszen a gyermekek jót szórakoztak, a szülők pedig elbeszélget−
hettek egymással.
− and −

FOTOSÚŤAŽ 2006

Najlepšie
zábery vo
Vermesovej vile
30. novembra budú vyhlá−
sené výsledky fotografickej
súťaže, ktorú iniciovala
mestská samospráva. Kto
súťaž vyhral, je zatiaľ ta−
jomstvom – výsledky súťaže
sa dozvieme až na slávnost−
nom vyhodnotení. Budú
vystavené najlepšie práce
tohto i predchádzajúceho
ročníka, teda návštevníkovi
sa naskytne príležitosť
porovnávať. O to sme požia−
dali aj akademického sochá−
ra, Györgya Lipcseyho,
hlavného organizátora foto−
grafickej súťaže.
"Nie sú väčšie kvantitatívne
a kvalitatívne rozdiely me−
dzi vlaňajšími a tohtoročný−
mi fotografiami. Jediný zá−
sadný rozdiel však predsa
je: súťažiaci rešpektovali
požiadavkuu organizátorov,
aby sa v súťažných prácach
zameriavali viac na oso−
bitosti Dunajskej Stredy,
zaznamenávali, dokumento−
vali život a vývoj v našom
meste. Vyhodnotených bolo
okolo 40 prác, z toho 30−35
bude vystavených aj na
výstave. V porote mali roz−
hodujúce slovo také odbor−
né kapacity, ako kunsthis−
torička z Budapešti, Lilla
Szabó alebo umelecký fo−
tograf, Gábor Méry. Šesť−
členná komisia konštato−
vala: napriek tomu, že čím
ďalej, tým viac ľudí foto−
grafuje a digitálna technika
ponúka mnoho nových
možností, tieto možnosti a
príležitosti sa však na
množstve a kvalite súťaž−
ných
prác
zatiaľ
v
dostatočnej miere neodzr−
kadľujú. Treba si však
uvedomiť, že fotosúťaž len
štartuje, o päť alebo desať
rokov sa z nej môže stať
skutočne kvalitná súťaž" –
povedal Gy. Lipcsey. K
tomu môžeme dodať len
nasledovné želanie: Nech sa
tak skutočne stane. (vk)
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A Magyar Szobrásztársaság tagjainak páratlanul nagyvonalú gesztusa

Gyarapodik a galéria szoborgyűjteménye
Azok, akik amiatt aggódtak,
hogy a Kortárs Magyar Ga−
léria gyűjteménye túlságosan
egyoldalú lesz, mert csupán
a festészeti anyaga számíthat
valóban reprezentatívnak,
a szobrászati nem, most már
megnyugodhatnak.
A Magyar Szobrásztársaság
Budahelyi Tibor lelkes szer−
vező munkájának köszönhe−
tően harmincegy szoborral
gazdagította a galéria gyűjte−
ményét, volt olyan tagja, aki
kettővel is.
Az új alkotásokat bemutató
kiállítás október 10−én nyílt
meg, Budahelyi Tiborral együtt

az ajándékozó művészek egy
csoportja is részt vett
a verniszázson. Budahelyi Ti−
bor elmondta: boldog, hogy
kollégáinak köszönhetően va−
lóra válthatta elhatározását.
A dunaszerdahelyi galériát
megismerve ugyanis megfo−
gadta, hogy minden erejével tá−
mogatni fogja ezt a jövőbe
mutató kezdeményezést, meg−
találja a módját, hogy a festők
mellett a szobrászok is méltó
módon legyenek képviselve al−
kotásaikkal. A kiállítás látoga−
tói meggyőződhettek az aján−
dékozók gesztusának nagyvo−
nalúságáról: valóban nagyon
szép anyaggal gazdagították

a gyűjteményt, amely a legkü−
lönfélébb művészi törekvések
és megvalósítási módok vibrá−
lóan színes mozaikját adja. Ez
a gesztus páratlan a maga ne−
mében, hisz az idén nyáron
a Magyar Szobrásztársaság
már ajándékozott csaknem
ennyi szobrot Dunaszerda−
helynek. Az ajándékozók ak−
kor elmondták: számukra is
rangot jelent egy olyan gyűjte−
ményben tudni az alkotásukat,
mint a dunaszerdahelyi. Ha−
sonlóan nyilatkoztak a mostani
tárlaton szereplő művek alkotói
is. Ez nem kis dolog.
A dunaszerdahelyiek úgy há−
lálhatják meg a páratlan aján−
dékot, hogy éltetni fogják
a szobrokat a jelenlétükkel,

a tekintetükkel, egyszóval elsé−
tálnak a galériába, és megné−
zik, mit kaptak, mi az, amit re−
mélhetően az unokáik is látni
fognak. (vojtek)

Zentán követik Dunaszerdahely példáját
Zenta polgármestere, Juhász Attila vezetésével a napokban vajdasági
kulturális küldöttség látogatott városunkba, hogy megtekintsék a
Kortárs Magyar Galériát és megismerjék az intézmény működését. A
dunaszerdahelyi galéria ugyanis mára példaértékű fogalommá vált a
Kárpát−medencében, s Zenta Európai Uniós pályázati támogatással
szeretné jövőre megalapítani a saját Kortárs Magyar Galériáját. A
vendégeket Pázmány Péter polgármester fogadta és kalauzolta rövid
városnézésen. A küldöttséggel tartott Szabó Lilla művészettörténész, a
Magyar Képzőművészek Társaságának elnöke, aki aktívan
bekapcsolódik a szervezésbe. A Kárpát−medencében elképzelt további
Kortárs Magyar Galériák előkészületeit nagyban segítette a
városunkban tett munkalátogatás.

Dunaszerdahely nem lenne Dunaszerdahely, ha ugyanaznap,
amikor a Kortárs Magyar Galériában bemutatásra kerültek
az új szobrok, ne nyílt volna még egy izgalmas kiállítás az Art
Ma Galériában. Ez premier volt a javából, mert Lipcsey
György szobrászművész hangulatos magángalériájában első
ízben mutatott be egy építészt, és a fantáziadús épülettervek
megálmodójának, Ambrus Csabának is ez volt az első kiállí−
tása. Hogy szükség van az ilyenre, bizonyította a látogatók
nagy száma. A 39 éves építész terveit azon felül, hogy kitűnő−
ek, már csak azért is érdemes megnézni, hogy tudják
a dunaszerdahelyiek, mire számíthatnak. A közeljövőben
ugyanis nem egy Ambrus tervezte épület nő ki utcáinkon, és
teszi vonzóbbá a városképet. (vk)

Výstava dunajskostredského architekta v Galérii Art Ma
V znamení modernej, organickej a regionálnej architektúry sa
uskutočnila výstava dunajskostredského architekta Csabu
Ambrusa v galérii Art Ma. Z jeho diel vyžaruje dynamika,
vyrovnanosť architektonických slohov moderny a dávnejších
dôb. Ambrus sa vo svojich dielach pridržiava zásady: každý
človek je indivíduum, a podľa toho žije a tvorí. Doteraz
vytvoril niekoľko pozoruhodných rodinných domov, firemných
budov, multifunkčných objektov, ďalej je úspešným tvorcom
viacerých projektov v Bratislave, Košiciach, aj v našom
regióne. (dstv)
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Az 1. liga felsőbb régióiba szeretné magát visszaküzdeni a DAC

Új szelek fújnak
A DAC−cal úgy vagyunk, mint a jó
szülő a gyerekével. Örülünk a sike−
rének, dorgáljuk, szidjuk, ha nem
úgy megy a játék, ahogy szeret−
nénk. Persze nem rá, hanem érte
haragszunk. A nyolcvanas évek si−
kereire ugyan nosztalgiával tekin−
tünk vissza, de jobban tesszük, ha a
jelenre összpontosítunk, s megke−
ressük a jövőépítés alapjait. A leg−
felső futballbajnokságok átszerve−
zése előnytelen volt számunkra, de
mint sokszor, ebben a rosszban is
volt jó, s végül mégis sikerült az I.
ligában folytatni. Igaz, eleinte botla−
dozott a menet közben alakuló csa−
pat, de az utóbbi hetekben biztatóan
javuló játékot produkál a DAC, főleg
amióta a három évvel ezelőtti emlé−
kezetes menetelést és bennmara−
dást levezénylő osztrák Robert
Pflug vezetőedző került ismét a kor−
mánykerékhez.
 Ön miben látja a különbséget
a DAC három évvel ezelőtti és a
mostani helyzete között?
– Akkor a bajnokság felénél, egy
lényegesen rosszabb tabellaállásnál
vettem át a csapatot, talán ha 10
százalék esély volt a bennmaradás−
ra. Az eredményt tudjuk, ez sikerült.
Most jóval előbb, az őszi idény kö−
zepétől dolgozhatom, most az esély
is nagyobb, úgy 50 százalék. Három
éve viszont egy tapasztalt játéko−
sokból álló, aránylag erős gárdával

indultunk tavasszal, amelynél főleg
a taktikai fegyelmet kellett megfele−
lő szintre hozni. Most viszonylag fi−
atal csapata van a DAC−nak, több
saját nevelésű, tehetséges játékos−
sal, akik több megértést, bizalmat
és türelmet igényelnek. Bizalommal
vagyok irántuk akkor is, ha itt−ott
hullámvölgybe kerülnek. Érzésem
szerint a játékosok is viszonozzák a
bizalmat, úgyhogy a bizalom köl−
csönös. Amikor megismertem a ke−
retet, az elején láttam, hogy egye−
seknél hiányzik az önbizalom is,
ezért lélektanilag ösztönöztem őket,
ami ugyancsak az edzői szakma ele−
me. Kezdettől fogva a 4−4−2−es
rendszert forszírozom, az edzése−
ken napi gyakorlással, hogy auto−
matikussá váljon, a játékosok véré−
be jusson. Az én edzői krédóm az
offenzív, letámadó és támadó, győ−
zelemre törő játék. Úgy gondolom,
hogy ennek a jelei jól láthatók a
DAC utóbbi mérkőzésein és ered−
ményein.
 Tavasszal jön a neheze. Hogy
látja a meglévő keret jövőjét, mi−
re kell helyezni a hangsúlyt a téli
felkészülés során?
– Mára jól megismertem a keret
tagjait. Elmondhatom, hogy jól dol−
goznak a játékosok, komolyan
edzenek. Sikerült összekovácsol−
nom őket és tavasszal még jobbak
lehetünk. Én bízom bennük. Nem

mondom, egy−egy poszton kellene
erősítés, de ez a lehetőségektől
függ. A téli felkészülésnél nincs kü−
lönleges szempont, a szakmai célok
ismertek. Mindenképpen arra törek−
szünk, hogy a mai labdarúgás mo−
dern elemeit ezen a szinten is érvé−
nyesítsük. Erőnlét, taktikai fegye−
lem, a játékrendszer napi gyakorlá−
sa, ahogy a jó foci a világban min−
denütt működik.
 Végül egy személyes kérdés.
Hogy érzi magát Dunaszerda−
helyen, milyennek látja a várost,
az embereket?
– Ha nem érezném jól magamat,
nem lennék itt… Nagyon kellemes,
kedves kisváros a maguké. Barátsá−
gos, rendes, dolgos emberek lak−
ják. S ami fontos, hogy a futball kö−
rül is odaadó, áldozatkész, igyekvő
emberek dolgoznak, akik a DAC
sorsát a szívükön viselik.

A klubelnök szerint hazai nevelésű játékosokra építenek

Kezd összeállni az új csapat
Antal Barnabás, a DAC 1904 elnö−
ke maga is a klub neveltje, az ifjú−
sági csapatban például Pinte Atti−
lával együtt rúgta a bőrt. Aztán
négy évvel ezelőtt került ismét
DAC−közelbe, amikor külföldi fő−
szponzort sikerült hoznia. Bár a
történet rajta kívül álló okok miatt
nem úgy folytatódott, ahogy sze−
rettük volna… Kezdjük hát ezzel,
hogy látja a dolgot három év távla−
tából?
– Én a jó oldalát látom. Sikerült
benntartani a DAC−ot, stabilizáltuk
a klub működését. Kis lépésekkel
haladtunk, de talán nem veszik
szerénytelenségnek, ha azt mon−
dom, hogy a körülményekhez ké−
pest eredményesek vagyunk. Sta−
bilizáltuk a klubot, amiben nagy ér−
deme van a városi önkormányzat
anyagi támogatásának. Nem tudok
olyan városi önkormányzatról,
amelyik ezt manapság a futballért
ilyen szinten megteszi. Arról nem
is beszélve, hogy a stadion fenn−
tartására, üzemeltetésére további
milliókat áldoz. Három év alatt ért
be az a törekvésünk, hogy megál−

lítsuk a szinte kizárólag vendégjá−
tékosokra épülő trendet. A mai
DAC játékos−keretének több mint
felét a saját nevelésű játékosok ad−
ják, a Prešov elleni hazai találkozón
például kilencen léptek pályára.
František Laurinec, a Szlovák Lab−
darúgó−szövetség elnöke, akit
meghívtam a találkozóra, az össze−
állítást látva elismeréssel szólt a
törekvésünk sikeréről, de a DAC le−
támadásos taktikáján alapuló telje−

sítményről is. Valóban kezd össze−
állni a csapat, mi megtettük a lé−
pést a saját játékosaink felé, sze−
retnénk, ha klubhűséggel hálálnák
meg. Igaz, viszonylag szerény kö−
rülmények között dolgozunk, de a
városi költségvetésnek és néhány
kisebb szponzornak köszönhetően
a lehetőségekhez képest biztos az
anyagi háttér. A klubnak mindösz−
sze két fizetett alkalmazottja van, a
vezetőség, velem együtt társadal−
mi munkában végzi a klub irányítá−
sát. Szeretnénk, ha az egység
megmaradna, a csapat tovább és
még többet együtt játszhatna, nyi−
latkozta lapunknak a klubelnök.
A tervekről a következőket
mondta: – Az elsődleges cél a
bennmaradás. Utána a helyi után−
pótlásra, saját nevelésű játékosa−
inkra alapuló csapatépítés. Biztos
vagyok abban, hogy szponzori se−
gítséggel, a városvezetés és a vá−
rosi képviselő−testület eddig ta−
pasztalt támogatásával jövőre már
olyan koncepción dolgozhatunk,
hogy az I. liga felső régiója legyen
a követendő irány.

Az utánpótlásról
A DAC−nál ma minden eddiginél
erőteljesebben kezd érvényesülni
az utánpótlás nevelés, a tehetsé−
ges, saját ifjúsági játékosok szere−
peltetése. Ollári Attila ifjúsági me−
nedzsertől az DAC ifjúsági szak−
osztályában folyó munkáról és az
eredményekről érdeklődtünk.
– Jelenleg 9 gyermek és ifjúsá−
gi DAC−csapat szerepel a külön−
böző bajnokságokban. Ez közel
150 játékost jelent. A szakmai
munkát zömmel volt DAC−
játékosok végzik, mint Prokop
Rastislav, Zsákovics Tibor, Nagy
Jaro, Domonkos Tibor, Lépes
György. Az őszi idény befejezése
után nagyon jól áll, bajnokesélyes
a III. ligás idősebb serdülő, a III.
ligás fiatalabb serdülő, valamint a
II. ligás idősebb diák „A” csapat.
Az előkészítős focisuli három
együttese közül kiemelkednek az
1997−es és az 1998−as születésű−
ek, az 1997−esek veretlenül veze−
tik a bajnokságot, a tornákon is
végigvernek mindenkit, nyilat−
kozta lapunknak Ollári.
Az ifjúságiak felkészítésének
körülményeiről így vélekedett:
„Reméljük, hogy az anyagi háttér
javulni fog. A kiadásaink 60 szá−
zalékát a városi költségvetés biz−
tosítja, a többit szponzoroktól
szerezzük be. Nagy segítség
számunkra, hogy az SAD ked−
vezményes autóbuszt biztosít, hi−
szen ennyi csapat utaztatása ko−
moly feladat. Viszonylag jó körül−
mények között dolgozunk a
sikabonyi stadionban, előnyös,
hogy használhatjuk a műfüves
pályákat és a DAC nagy pályáját
is.“
– Mennyire motiválja a fiata−
lokat, ha látják, hogy van jövő−
jük, lehetőségük és esélyük a
felnőtt csapatban folytatni?
– Ez igen jelentős motiváló té−
nyező. Most valóban láthatják,
hogy a DAC−ban több saját neve−
lésű fiú lehetőséget kap, együtt
edzhet a kerettel. Persze, embere
válogatja. Gondolok itt néhány
olyan tehetséges fiatalra, akik a
könnyebb megoldást választja,
türelmetlen, nem akar meghar−
colni a helyért. Az is igaz, hogy
egy erős, magasabb osztályban
szereplő DAC B nagyon kellene az
átmenethez, az első csapat ajtaján
kopogtató fiatalok szerepeltetésé−
hez, felfuttatásához. Nagyon jó
hatással van a fiúkra, ha Antal
Barnabás klubelnök és Robert
Pflug edző megjelenik egy−egy
mérkőzésen, amit rendszeresen
megtesznek. Elmondhatom, hogy
néhány kiváló tehetségről, mint
Bögi, Bognár, Somogyi, Bartal, és
mások, egy−két év múlva sokat
fogunk hallani. Ha ilyen, vagy egy
fokkal jobb körülmények között
folytathatjuk az ifjúsági nevelést,
akkor a DAC jövője, utánpótlása
biztosítva lesz.
−kgy−
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14 Olvasói verseny / Čitateľská súťaž

Nem babra megy a játék!

November 8−i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Milyen ajándékot kap az a
vásárló, aki a Bliss bizsutériában két pár fülbevalót vesz?
A helyes válasz: Aki két pár fülbevalót vesz, a harmadik párt
ajándékba kapja. A helyes választ beküldők között három szeren−
csést sorsoltunk ki, akik 500 – 500 korona értékben vásárolhatnak a
Bliss bizsutériában. A nyertesek személyi igazolvánnyal a boltban je−
lentkezzenek.
Nyerteseink: Vígh Alica (Neratovice− tér 2144/6), Tősér Kinga
(Smetana liget 289/21), Domsitz Eszter (Fő utca 47/22).
Új kérdésünk: Hány díjat sorsolnak ki összesen december 22− én
a Biocentrumban?
A helyes választ beküldők közül három szerencsés nyertes 500 −
500 korona értékékben vásárolhatnak a Biocentrumban.
Válaszaikat legkésőbb december 10− ig küldjék be szerkesztősé−
günk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján.

Nejde o babku!

Výhercovia čitateľskej súťaže z 8. novembra
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili
nasledovnú otázku: Aký darček dostane ten, kto kúpi v BLISS
bižutérii dvoje náušníc?
Správna odpoveď:Ak niekto kúpi dva páry náušníc, tretí pár
dostane zadarmo
Z tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vylosovali troch, ktorí
si môžu vybrať darček v bižutérii Bliss, v hodnote do 500 Sk.
Výhercovia:Alica Vígh (Neratovické nám. 2144/6), Kinga Tősér
(Smetanov háj 289/21), Eszter Domsitz (Hlavná ul. 47/22)
Výhercom blahoželáme.
Nová otázka znie: Spolu koľko cien vylosujú 22. decembra
v Biocentre? Z čitateľov, ktorí pošlú správne odpovede, traja
výhercovia si môžu zakúpiť tovar podľa vlastného výberu v Biocentre
v hodnote po 500 korún.
Odpovede zašlite najneskôr do 10. decembra na adresu redakcie,
alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu.

Predvianočná výherná akcia
v Biocentre

Reklám / reklama

2006.11.27.

Karácsony előtti nyereményakció
a Biocentrumban

Harminchárom tomboladíj
vár gazdára
A Fő utca 4238−ban lévő Biocentrumban szüntelenül kedvezmé−
nyes akciók várják a vásárlókat. Különösen most, karácsony köze−
ledtével érdemes betérni ebbe a parányi, de meglepően sokszínű
termékskálát kínáló üzletbe. Gyógyteákat és kenőcsöket, táplálék−
kiegészítőket, vitaminokat, valamint a legkülönbözőbb márkájú
kozmetikai és piperecikkek gazdag választékát találja itt a kedves
vásárló. Nem hiányzik a szakszerű útbaigazítás sem: a bolt tulajdo−
nosa és vezetője bárkinek szívesen ad tanácsot és útmutatást a
használatot, valamint a termék hatásait illetően. Csak nálunk kap−
hatók egyébként különleges fürdősófélék, gyógykenőcsök, gyógy−
hatású teakeverékek, valamint vitamincsomagok időseknek, mond−
ja Fejes Éva, a bolt tulajdonosa. Nagyon jó minőségű, hőkezelt ka−
rácsonyi babot és lencsét is kínálnak az ünnepi asztalra, ezzel is
igyekeznek elősegíteni a csallóközi hagyományok továbbéltetését.
Nem bánja meg az, aki benéz az üzletbe, mert se szeri, se szá−
ma a kedvezményes akcióknak. A legtöbb cég ajándékkal lepi
meg a vásárlókat. Itt ebben a boltban kapható például a legjutá−
nyosabb áron a Loreal márkájú szemspirál, mintegy háromszáz
koronáért, bónuszként szemlemosót kap ajándékba a kedves vá−
sárló. Karácsonyi ajándékcsomagok is kaphatók, ezekben mindig
van legalább egy ingyenes termék is.
Igazán jól az jár, aki legalább ötszáz korona értében vásárol.
Tombolajegyet kap és részt vesz a december 22−iki sorsoláson,
amelyre 17 órakor kerül sor a boltban. Három díj a tét: egy darab
3 000, egy kétezer és egy ezer koronás vásárlási utalvány, sőt,
még további harminc kisebb díj is gazdára talál. Aki személyesen
nem tud részt venni a sorsoláson, azt telefonon értesítik a nyere−
ményről. A nyeremények egyébként december 24−én délig átve−
hetők a Biocentrumban. Az utolsó pillanatig várják a vásárlókat,
elsősorban a férfiklienseket, mert a Biocentrum eladói sokéves ta−
pasztalatból tudják, hogy az erősebbik nem képviselői azok, akik
a karácsonyi zárás előbb pár perccel rohannak be ajándékért. A
bolttulajdonos szerint volt példa már arra is, hogy nagykarácsony
napján visszajött a boltot kinyitni egy mindent az utolsó pillanat−
ra hagyó férfivevő kedvéért…

Tridsaťtri výhier
V Biocentre na Hlavnej ulici 4238 sú permanentne po celý rok
akcie pre zákazníkov. Ale obzvlášť teraz pred Vianocami sa
oplatí zájsť do tejto malej, no o to útulnejšej predajne s bohatým
výberom bylinkových čajov, krémov, výživových doplnkov,
vitamínových prípravkov a kozmetík. Nechýba ani odborný
výklad: majiteľka predajne ochotne poradí, vysvetlí, ktorý
produkt ako pôsobí. Majiteľka, Eva Fejes prezrádza: Len my
ponúkame zvláštne kúpeľné soli, krémy a čaje s liečivými
účinkami, vitamínové baličky pre starších. Naväzujúc na tradície
na Žitnom ostrove predajňa ponúka aj tepelne spracovanú
fazuľku a šošovicu na vianočný stôl.
Kto vkročí to tejto predajne, určite neobanuje. Akcií je tu totiž
neúrekom. Väčšina firiem dáva zákazníkom darčeky. V tejto
predajni ponúkajú napríklad špirálu značky Loreal za
bezkonkurenčných takmer tristo korún, ako bónus očný
odlíčovač. Predávajú sa aj vianočné balíčky, v takomto balíčku je
aspoň jeden produkt grátis.
Najviac sa však oplatí nakúpiť za 500 korún. Vtedy zákazník
obdrží kupón, ktorý sa dostáva do vianočného losovania 22.
decembra o 17. hodine v predajni. Žrebuje sa jeden darčekový
kupón v hodnote 3 tisíc, jeden kupón v hodnote 2 tisíc a jeden
v hodnote tisíc korún. Ďalej bude vyžrebovaných ďalších 30

menších cien. Výhercom, ktorí sa osobne nemohli zúčastniť na
losovaní, telefonicky oznámia výsledok žrebovania. Darčeky sa
môžu prevziať do 24. decembra v Biocentre. Predajňa bude
otvorená prakticky do štedrého večera. Personál predajne totiž na
základe dlhoročných skúseností vie, že práve muži nakupujú
darčeky na poslednú chvíľu. Teda aj pre opozdilcov môže
ponúknuť predajňa Biocentrum výborný typ na darček.
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Programok 15

Programy

Krónika

A VMK programjából

Galéria

Novorodenci/Születések

 November 26. − 16.00 ó. : "ZENE, AZ KELL!" − ünnepi
zenés műsor az első adventi gyertyagyújtás alkalmából (Fellép−
nek fiatal tehetségek és művészek)
 November 30. − 12.00 ó. : Zepter − kiállítás
 December 3. − 15.00 ó. : CSALÁDI VASÁRNAP − KA−
RÁCSONYVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ
 December 5. : Mentálisan sérültek karácsonya
 December 7: 8.00 ó.: Žitnoostrovský kľúčik a Csallóközi
Népművelési Központ rendezésében
 December 6. − 16.00 ó. : Mikulás − ünnepség a VMK előt−
ti téren
 December 8. : a Magyar Tannyelvű Gimnázium diákjai−
nak szalagavatója
 December 9. − 19.00 ó.: a Mezőgazdasági Műszaki Kö−
zépiskola diákjainak szalagavatója
 December 13. − 8.30 és 10.30 ó.: „EGYSZER EGY KI−
RÁLYFI ...“ zenés, táncos mesefeldolgozás az Ágacska Gyer−
mek Néptáncegyüttes, a Pántlika zenekar és az Ardea versének−
lő együttes előadásában
 December 14. − 18.00 ó.: CSENDÜL A NÓTA ... (nóta−
est neves magyarországi és hazai énekesekkel: Bokor János,
Hatvani Kiss Gyöngyi, B.Tóth Magda, Miklóssy József,
Kosáry Judit, Matus Ernő, Horsicza Tibor, Iványi Árpád, kon−
ferál : Ferkó István, kísér: Banyák István és népi zenekara)
 December 15. : a Magyar Tannyelvű Gimnázium diákjai−
nak szalagavatója.

Kortárs Magyar Galéria

Pócsová Réka
Hajzuková Virgínia
Bertóková Zoé
Hubová Zora
Rostovičová Laura
Girga Leonárd
Novorodencom prajeme
dobré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
Nagyvendégi Ilona (1926)
Markó Ilona (1935)
Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!
Zosobášili sa /
Házasságkötések
Varga Gábor
− Mgr. Krommerová Kristína
Új Ladislav
− Csongová Anita
Mikóczy Pavel
− Pecsuková Andrea
Sadloň Marek
− Matyelková Zuzana
Kázmér Mikuláš
− Orosová Ildikó
Veľa šťastia a lásky v
spoločnom živote! / Sok
szerencsét és boldogságot a
közös úton!

Decemberben
nyit a városi
műjégpálya
Nyitvatartási idő:
hétfő − csütörtök: 10 − 18.
péntek − szombat: 10−20.
vasárnap: 10 −18.
Bérleti díjak:(1 óra):
1500 Sk − Hétfő − vasárnap
1100 Sk − Szombat − vasár−
nap (reggel 8 ó. előtt)
Belépődíj:
6 éves korig: 30 Sk
15 éves korig: 45 Sk
15 év felett: 70 Sk
Iskolai csoportoknak: 30 Sk

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

Harmonogram podujatí
 1. 12 − Rukodelné aktivity pre ZŠ Z. Kodálya s VJM DS,
12,00 hod.
 3. 12 − Mikulášsky futbalový turnaj, 9,00 hod.
 4. 12 − Keramické aktivity, Rybný trh Dun. Streda − 9,45
 5. 12 − Výtvarné aktivity, 14,00 hod.
 7. 12 − Keramické aktivity, Stacionar Dun. Streda − 10,00
hod., CVČ 14,00 hod.
Mestská futbalová liga, Miesto: ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun.
Streda − 14,00 hod.
 8. 12. 2006 − Mix volejbal školských pracovníkov, miesto:
ZŠ Jilemnického ul. Dun. Streda − 14,00 hod.
 9. 12. 2006 − Deň zdravotne postihnutých − kultúrne
vystúpenie, Miesto: Kultúrny dom Veľké Dvorníky − 18 hod.
Vianočný dom hier, 13,30 hod.
 10. 12. 2006 − Halový futbalový turnaj žiakov
Miesto: Športová hala Topoľníky − 8,00 hod.
 11. 12. 2006 − Keramické aktivity, MŠ Rybný trh 9,45 hod.
Krásne Vianoce 2006, 13,30 hod.
 12. 12 − Keramické aktivity, 14,00 hod.
 14. 12 − Keramické aktivity, 14,00 hod.
 14. 12 − Vianočné ozdoby z rôznych materiálov, miesto:
ZPMP Dun. Streda − 13,00 hod.
 15. 12. 2006 − Halový futbalový turnaj školských
pracovníkov, 14,00 hod.
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(Vermes villa)
A Magyar Szobrász Társaság
kiállítása december 2−ig te−
kinthető meg. Kedd− szombat
10.00− 17.00
***
November 30, 14 óra
A Fotopályázatra érkezett
legjobb fényképekből össze−
állított kiállítás megnyitója

NYIT AZ ARANYKAPU
Hagyományos karácsonyi vá−
sár a dunaszerdahelyi Szabad−
időközpontban december 11−
től 23−ig. Bejárat a Kukučín
utca felől.

Múzeum

A Sárga Kastélyban nyílt
színpompás rovarkiállítá−
son vásárolni is lehet

Amazónia rovarvilága
Az esőerdő rovarvilágát be−
mutató látványos kiállítás
nyílt a Csallóközi Múzeum−
ban. Az érdeklődők utoljára
két évvel ezelőtt tekinthették
meg Vladimír Rakšáni külön−
leges magángyűjteményét,
amelyet most újra bemutat a
közönségnek.
A látogatók szemrevételez−
hetik többek között Ama−
zónia, Indonézia, Kelet−
Ázsia és Európa rovarcsodáit,
Afrika, Japán és Észak− Ame−
rika színpompás lepkéit és
ízeltlábúit, Ausztrália sáskáit.
Élő pókokkal, gyíkokkal és
más rovarokkal is találkozhat
az érdeklődő.
A kiállításon preparátu−
mok, rovar− és növényprepa−
rátummal ellátott kulcstartók
és sok más érdekes tárgy vá−
sárolható. A kiállítás decem−
ber 20− ig tekinthető meg a
Csallóközi Múzeum kiállítási
termében.
(and)
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kéthetente  Főszerkesztő: P. Vonyik Erzsébet  Szerkesztők: Andrássy
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Képriport/ Előzetes
A Dunaszerdahelyi Hírnök
december 20−i számából
Z nadchádzajúceho čísla

Az önkormányzati vá−

lasztások eredményei
/ Výsledky komunálnych
volieb

Jelentős fejlesztés a termálfürdőben
Nagy ütemben folyik a dunaszerdahelyi Thermalpark új, fedett
élménymedencéjének az építése. Az új létesítményben különfé−
le vízi attrakciók szolgálják majd a vendégeket, de a főépület
alagsorában új szaunák, gyógyjellegű masszázs szolgáltatások
is helyet kapnak. A városi önkormányzat az idén eddig mintegy
16 millió koronát fordít a termálfürdő fejlesztésére, nyáron je−
lentős korszerűsítésen ment át az autókemping és bővült a lakó−
kocsik kiszolgáló területe is.

Segítség

rulóknak
odkázanym

a rászo−
/ Pomoc

Významná investícia
na termálnom kúpalisku
V plnom tempe pokračuje výstavba nového
krytého bazénu termálneho kúpaliska v
Dunajskej Strede. V novom objekte
návštevníkom budú slúžiť rôzne vodné
atrakcie, ďalej v suteréne hlavnej budovy
otvoria nové sauny a masážne liečebné
služby. Mestská samospráva tento rok doteraz
investovala do rozvoja termálneho kúpaliska
takmer 16 miliónov korún. V lete sa
realizovala rozsiahla modernizácia auto−
kempingu a rozšírili aj areál pre karavaning.

A szilveszteri futó−

verseny előkészületei
/ Prípravy na Silvest−
rovský beh

Karácsonyváró ját−

szóház / V očakávaní
vianoc

