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Zenei napok jubileummal
prilis végén tizenkilencedik alkalommal kerülnek megrendezésre a Dunaszerdahelyi Zenei
Napok, és előre megjósolható,
hogy ez a fesztivál lesz a leglátogatottabb és a legforróbb hangulatú az összes eddigi közül.
A főszereplő ugyanis az idén működésének ötvenedik évéhez ért művészeti alapiskola lesz,
egykori és jelenlegi növendékeivel. Elképzelhető,
hogy az ünnepi alkalomra kiválasztott szereplők
produkciójára ne lennének kíváncsiak a szülők, testvérek, nagypapák, nagymamák és a szélesebb rokonság? Ugye, hogy nem.

Á

(Folytatás lapunk 13. oldalán)

Umelecká
škola jubiluje

H

lavným organizátorom tradičného jarného hudobného festivalu – ktorý tento rok už nastúpi do devätnásteho ročníka bude aj tentokrát jubilujúca
Základná umelecká škola.
Viete si predstaviť, že na slávnostné predstavenie neprídu rodičia, súrodenci, známi, priatelia vystupujúcich? Asi nie. Mohli by sme
sa nazdávať, že je to výborný marketingový ťah organizátorov, že dokázali skĺbiť výročie školy a hudobnú prehliadku, skutočnosť je však iná. Spoločným
menovateľom nebol obchodný zámer, ale život sám.
(Pokračovanie na strane 13.)
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Mozaik

Mozaika

Aj krátkym filmom
možno súťažiť

Fotópályázat - újdonságokkal
Kisﬁlmekkel, videóklippel is ringbe lehet szállni
A dunaszerdahelyi városi önkormányzat által hatodik alkalommal meghirdetett fotópályázat újdonsága, hogy az idei évtől O,5
perces reklámﬁlmmel, 5 perces videóklippel
és 5-15 perces dokumentumﬁlmmel is pályázhatnak a résztvevők.
Megkérdeztük Lipcsey György Munkácsydíjas szobrászművészt, a pályázat fő szervezőjét,
milyen okok késztették a rendezőséget az új kategóriák beiktatására.
„A 21. században élünk, ideje lenne, hogy ilyen
lehetőséget is kínáljunk a résztvevőknek. Nem
várjuk, hogy felhívásunkra nyomban remekművek
születnek, de valamikor el kell kezdeni. Tény,
hogy a filmkészítés nem olcsó mulatság, ám lehet
kevés pénzért is értékeset alkotni. Ez elsősorban in-

Felmérés
a kiválasztott
háztartásokban
Dunaszerdahely is azok közé a szlovákiai
települések közé tartozik, amelyekben április 1-től 30-ig statisztikai felmérésre kerül
sor. A felmérés része a Háztartások jövedelme és megélhetési körülményei elnevezésű európai uniós projektnek. Több háztartást kérdezőbiztosok keresnek fel kérdőívekkel. Az adatgyűjtő biztosok a kiválasztott háztartás bevételeire és életkörülményeire vonatkozó kérdéseket tesznek fel
és a válaszokkal feltöltik a kérdőíveket. A
felmérés anomim és a begyűjtött adatokat
csak statisztikai célokra használhatják fel. A
bizalmas adatok védelmét a Statisztikai
Hivatal garantálja. A háztartásokat felkereső kérdezőbiztosok az erre a célra kiállított
igazolvánnyal kötelesek magukat igazolni.
Ez a statisztikai felmérés párhuzamosan
zajlik az Európai Unió többi tagállamában is.
Az egyes tagországokban összegzett adatok
lehetővé teszik az uniós tagállamok háztartásainak összehasonlítását a bevételek és az
életkörülmények tekintetében.

Jutányos árú kártyák is
Olvasóink tájékoztatására megismételjük, hogy
parkolókártyák változatlanul a Dunaszerdahelyi
Parkolási Szövetkezet irodájában vásárolhatók
naponta 8 és 15 óra között. Cím: Fő utca 5568/2G
/1. emelet/ a Városi Művelődési Központ melletti egyemeletes polifunkciós épületben. A Hűségkártyával rendelkező természetes és jogi személyek
is itt vásárolhatnak kedvezményes parkolókártyát.
Tel.: 550-98-12.

venció kérdése, hisz gondoljunk csak arra, hány kiváló dokumentumfilm készült a szocializmusban
szinte fillérekért. Manapság sok családban van viszonylag jó minőségű kamera, amelyet főleg családi ünnepeken vesznek elő. Mi biztatni szeretnénk
az embereket, hogy ne csak ilyen eseményeket rögzítsenek, hanem járjanak nyitott szemmel, fedezzenek fel olyan témákat, amelyek mások érdeklődésére is igényt tarthatnak. Ez vonzalom, adottság
és akarat kérdése, ha van valaki, akinek ilyen titkos vágya van, most itt az alkalom, hogy megvalósítsa”- mondta a szobrász.
S hogy nem kevés a megszabott 5-15 perc egy
dokumentumfilmre? ”Ha valaki egy jó minőségű,
de hosszabb filmmel jelentkezne, nem utasítanánk vissza” – mondta érdeklődésünkre Lipcsey.

/VK/

Aj zľavnené karty
Pre informáciu všetkých záujemcov opakovane zverejníme adresu a kontakt na Dunajskostredské parkovacie družstvo, ktoré vo svojej kancelárii, nachádzajúcej sa v polyfunkčnej budove pri
Mestskom kultúrnom stredisku predáva parkovacie karty v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod.
Tu si môžu aj majitelia Vernostnej karty zaobstarať zľavnené parkovacie karty. Adresa: Hlavná
5568/2G- 1. poschodie. Tel.: 550-98-12.

Štatistické
zisťovanie
vo vybraných
domácnostiach
Dunajská Streda bola zaradená na
Slovensku do projektu Európskej únie
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach. Zisťovanie sa koná od 1. do 30.
apríla 2010. V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený
funkciou opytovateľa, ktorý je povinný
preukázať sa v domácnostiach osobitným
poverením. Všetky informácie, ktoré mu
poskytnú členovia domácnosti, budú
anonymné a použité výlučne na štatistické
účely. Za ochranu dôverných údajov
zodpovedá Štatistický úrad SR.
Cieľom tohto zisťovania je vytvoriť
spoločný rámec na systematickú tvorbu
štatistík krajín Európskej únie o príjmoch
a životných podmienkach domácností.
Predstavuje významný zdroj údajov a informácií pre medzinárodné porovnávanie
Slovenska v rámci EU a na analýzy životnej úrovne domácností na Slovensku.

Novinka tohtoročnej
fotograﬁckej súťaže
Na šiestom ročníku mestskej fotograﬁckej
súťaže možno súťažiť aj s krátkym ﬁlmom.
V zmysle tohoročných pravidiel boli stanovené tri nové žánre: a to krátky reklamný šot (30 sec.),
videoklip (5 min.) a dokumentárny film (5-15 min.)
Akademický sochár a hlavný organizátor súťaže
György Lipcsey túto zmenu v pravidlách súťaže
odôvodnil nasledovne:
“Žijeme v 21. storočí, je načase ponúknuť súťažiacim i takéto možnosti. Neočakávame, že hneď
v prvý rok vzniknú majstrovské diela, ale niekedy
treba začať. Je pravda, že výroba filmov nie je lacná záležitosť, ale môžu vzniknúť hodnotné diela aj
z mála peňazí. Je to predovšetkým otázka invencie.
Spomeňme si, koľko hodnotných dokumentárnych
filmov vzniklo za socializmu, doslova za haliere.
Dnes už mnoho rodín disponuje solídnymi kamerami, ktoré sú vyberané z obalu len v čase rodinných sviatkov. My chceme nabádať ľudí na to, aby
zachytávali dianie okolo seba aj vo všedné dni, aby
chodili po ulici s otvorenými očami a nachádzali
témy, ktoré môžu byť zaujímavé aj pre iných. Je to
otázka flexibility, nadania a vôle. Ak sú medzi nami
takí ľudia, tak teraz sa pred nimi naskytne príležitosť na sebarealizáciu“ uviedol Lipcsey.
Podľa neho 5-15 minút na dokumentárny film nie
je prikrátky čas. Dodal však, že ak by niekto ponúkol
dlhší kvalitný film, určite by ho neodmietli.

Ügyfélfogadás
a városházán
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 18:00
8:00 - 16:00
8:00 - 13:00

Úradné hodiny na
mestskom úrade
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 18:00
8:00 - 16:00
8:00 - 13:00

Közvilágítás / Verejné osvetlenie:
Hibabejelentés/ ohlásenie porúch
0905/ 624-561 (egész nap/)
590-3920 (munkaidőben)
0905/ 624-561 (celý deň),
590-3920 (v úradných hodinách).

Városi bérlakások / Mestské nájomné byty

3

Új bérlakásokat adtak át
Tíz család talált otthonra a
Kukučín utcában
Nem április tréfa volt, hanem valóság: április elsején új városi bérlakásokat adtak át a
Kukučín utcában. Két háromemeletes lakóház tetőterében ráépítéssel kialakított lakásokba költözhetett be 10 család.
A kulcsokat Dr. Hájos Zoltán polgármester
adta át az boldog bérlőknek. Mint mondta, a város vezetése főleg a fiatalabb korosztály lakásgondjain igyekszik enyhíteni azzal, hogy bérlakáshoz juttatja azokat, akik megfeleltek a pályázati feltételeknek.
További nyolc kétszobás bérlakás gazdára vár,
mivel a többi kérelem nem felelt meg a pályázati
követelményeknek. Ezért a városi hivatal meghosszabbította a pályázati kiírást. Olyan személy
már nem igényelhet lakást, aki korábban sikertelen pályázatot adott be. Az alábbiakban kivonatosan
ismertetjük a pályázati feltételeket.

1. Pályázhat az a természetes személy,
akinek állandó lakhelye Dunaszerdahelyen van és nincs saját tulajdonban lévő lakása, vagy egyéb lakás célra használt ingatlanja.
2. A pályázónak nincs tartozása a várossal szemben.
3. A házastársak vagy élettársak legalább egyike állandó munkaviszonyban kell, hogy legyen és állandó jövedelemmel kell rendelkezzen.
4. A pályázó köteles 1000 € pénzügyi letétet elhelyezni Dunaszerdahely város számlájára: 302 812 303/7500,
VS: 221004, ČSOB, a. s..
5. Az írásbeli ajánlatot a pályázó zárt
borítékban a következő címre küldje: Mesto Dunajská Streda,Mestský
úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda vagy személyesen nyújthatja be a városi hivatal vagyonynyilvántartási osztályán,a 210-es
irodában. A zárt borítékra írják rá:
„Ponukové konanie – Nájomný byt
– NEOTVÁRAŤ“. Tüntessék fel a
nevet és a lakcímet is.

További információk az 590-39-31-es telefonszámon Sidó Erzsébetnél.
(A nyilvános pályázat teljes szövege megtalálható lapunk idei januári dupla számában.)
A bérleti szerződés megkötésére jogosult pályázók kiválasztása Dunaszerdahely város 2007./4.
sz. általánosan kötelező érvényű rendeletével
összhangban történik.

Odovzdali nájomné byty
Desať rodín sa nasťahovalo do bytov v nadstavbe
Nebol to aprílový žart vedenia mesta, ale realita: práve 1. apríla odovzdali nové nájomné byty tým desiatim nájomníkom, ktorí vyhoveli kritériam ponukového konania. Kľúče šťastným majiteľom odovzdal primátor
JUDr. Zoltán Hájos. Ako uviedol, mesto chce
pomôcť pri riešení bytovej situácie hlavne
mladým rodinám.
Na Kukučínovej ulici nadstavbou vybudovali 18 nových dvojizbových bytov, 8 bytových
jednotiek čaká na majiteľa, pretože ostatné žiadosti nespĺňali stanovené podmienky získania
bytu. Preto na mestskom úrade naďalej je možné podať žiadosti o pridelenie nájomného bytu,
neúspešní záujemcovia z predošlého kola však
túto možnosť už nemajú.

1. Uchádzačom môže byť fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území
mesta Dunajská Streda a nie je
vlastníkom bytu alebo inej nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie.
2. Uchádzač nemá pozdĺžnosti voči
Mestu Dunajská Streda.
3. Aspoň jeden z manželov alebo z dvojice druh – družka musí mať pracovný pomer na dobu neurčitú a
stály príjem z toho vyplývajúci.
4. Uchádzač je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 1000 € na
účet Mesta Dunajská Streda, vedený
v ČSOB, a. s., č. ú: 302 812 303/7500,
VS: 221004. Uchádzačom, s ktorými bude uzavretá zmluva o nájme
bytu, finančná zábezpeka bude slúžiť na zabezpečenie splácania nájomného a nákladov za prípadné
poškodenie bytu.

Ďalšie informácie na telefónnom č. 590-3931 podáva Ing. Alžbeta Sidóová.
(Úplné znenie ponukového konania sme zverejnili v januárovom dvojitom čísle DH.)
Pri výbere uchádzačov sa bude postupovať podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dunajská Streda č. 4/2007.
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Időszerű téma / Aktualita

Zajszintmérő –„bevetésre” készen
Új műszert kapott
a városi rendőrség
Zajszintmérővel látta el a városi rendőrséget
az önkormányzat. A készülék elsősorban
azokban a vitás esetekben „vethető be”,
amikor a lakók arra panaszkodnak, hogy a
szomszéd túl hangos, vagy a közelben lévő
szórakozóhely főleg hétvégenként zavarja
az emberek nyugalmát, esetleg más zajártalom károsítja a környezetet.
Mivel a rendőrség létszáma áprilistól 3 fővel
emelkedett, ezentúl rugalmasabban tudnak kiszállni a bejelentések kivizsgálására és a zajszint
megállapítására. Az utóbbi időben elszaporodtak
a szórakozóhelyek környékén lakóktól érkező
panaszok. Ezekben azt kifogásolják, hogy a vendéglátóegység zavarja a közelben lakók éjszakai
nyugalmát. Sokan ismétlődő csendháborításra panaszkodnak, legfőképpen a hétvégeken. Az ilyen
esetek kivizsgálását rendkívül megkönnyíti az új
zajszintmérő műszer.
A zajszint betartását törvény és rendelet írja elő.
Napközben a megengedett érték nyolcvan, éjszaka pedig negyven decibel. Ha a mért adat túllépi

a megengedett határt, akkor az esetet a Közegészségügyi Hivatal vizsgálja tovább és tesz javaslatot az eset orvoslására. A jogszabályban
megszabott határérték túllépése esetén az előírásokat megszegőknek számolniuk kell a következményekkel. Ez akár a szórakozóhely bezárása,
vagy a záróra módosítása is lehet, de más szankciókra is lehetőség van.
Minden indokolt esetben a városi rendőrségen
lehet bejelentést tenni és zajszintmérést igényelni, az 159-es zöldszámon, valamint napközben a 031/551 5191-es szolgálati telefonon.

Polícia je vybavená zvukomerom
Nové technické zariadenie pre mestskú políciu
Mestská samospráva vybavila mestskú políciu integračným zvukomerom. Prístrojom,
ktorý sa má použiť v prípadoch, keď sa občania sťažujú na hlučný zábavný podnik, na
hlučného suseda, či iný hluk poškodzujúci
životné prostredie.
Nakoľko sa rady mestských policajtov od apríla rozšírili o troch členov, strážcovia poriadku
budú môcť pružnejšie reagovať na podnety občanov. V poslednom čase sa obyvatelia najviac sťažovali na pohostinské zariadenia, otvorené do
nočných hodín, ktoré cez víkendy rušia nočný kľud,
ako i hlučné správanie hostí odchádzajúcich z

týchto podnikov. Nový prístroj značne uľahčí
prešetrenie podobných sťažností.
Povolenú výšku hlučnosti ustanovuje zákon. Povolený maximálny limit cez deň je 80, v noci 40
decibelov. Ak meraná hodnota presahuje povolenú hranicu, tak sa sťažnosť posúva na Úrad verejného zdravotníctva, ktorý podá podnet na riešenie.
Následky môžu byť rôzne, môže to byť dokonca aj
zatvorenie podniku alebo skrátenie otváracej
doby, prípadne iná sankcia.
O zmeranie výšky hluku v každom odôvodnenom prípade možno požiadať na bezplatnej linke mestskej polície 159 alebo v pracovnom čase
na služobnej linke 031/551-5191.

Városi kitüntetések
Javaslatok május végéig
Dunaszerdahely Város Önkormányzata
felhívással fordul a város polgáraihoz, tegyenek megalapozott személyi javaslatokat
városi kitüntetések adományozására. A városi képviselő-testület a közelmúltban az alábbi városi elismerések megalapításáról döntött: „Dunaszerdahely Város Díszpolgára“,
„Dunaszerdahely Város Pro Urbe Díja“,
„Dunaszerdahely Város Polgármesteri
Díja“ és „Dunaszerdahely Város Polgármesteri Emléklapja“. Javaslatokat az első
három kategória esetében várnak, míg a polgármesteri emléklap odaítéléséről maga a
polgármester dönt. Városi kitüntetésre a
polgármester, vagy a városi képviselő-testület
tagja javasolhat egyént vagy kollektívát. Magánszemélyek és jogi személyek a városi képviselő-testület tagja révén adhatnak be indítványt. (A javaslattételre vonatkozó nyomtatványok a /2009/16. számú rendelet mellékleteként letölthetők a város honlapjáról
www.dunstreda.sk, itt található meg a részleteket tartalmazó teljes rendelet is.)
Javaslatok írásban nyújthatók be a Dunaszerdahely Városi Hivatal szervezési osztályán legkésőbb 2010. május 31-ig. A borítékon kérjük feltüntetni: Városi kitüntetések. További információk a polgármesteri kabinet szervezési osztályán kérhetők a
0918/607-355-ös telefonszámon.

Návrhy na mestské vyznamenania - Iniciatívy do konca mája
Samospráva Dunajskej Stredy sa obracia na obyvateľov mesta s výzvou na predloženie návrhov na udelenie mestských ocenení. Poslanci mesta sa prednedávnom
rozhodli o zriadení nasledovných verejných
ocenení: „Čestné občianstvo Mesta Dunajská Streda“, „Cena Mesta Dunajská
Streda PRO URBE“, „Cena primátora

Mesta Dunajská Streda“ a „Pamätný
list primátora Mesta Dunajská Streda“.
Na mestské vyznamenania môže navrhnúť
primátor alebo poslanci mestského zastupiteľstva
jednotlivca alebo kolektív. Súkromné a právnické osoby môžu podať návrh prostredníctvom
poslancov mestského zastupiteľstva. (Návrhy sa
podávajú na tlačivách, ktoré sú dostupné na we-

bovej stránke mesta na www.dunstreda.sk, ako
i príslušné mestské nariadnie č. 16/2009 zo.)
Návrhy sa môžu podať písomne do 31.
mája 2010 na organizačnom referáte útvaru primátora. Na obálke prosíme uveďte: Mestské
ocenenia. Ďalšie informácie poskytnú na organizačnom referáte útvaru primátora a na telefónnom čísle: 0918/ 607-355.

Beruházások/ Investície
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Karácsonyra megújul a Kukučín utca
A lakóbizalmik is
hozzászóltak az idei
beruházások tervéhez
Lakóbizalmik részvételével tartották meg
március utolsó hetében a városháza nagytermében azt a fórumot, amelyen Dr. Hájos Zoltán polgármester ismertette az
idei városfejlesztési terveket és meghallgatta a tervekkel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat.
A polgármester tájékoztatott arról, hogy a
Nyugat-szlovákiai Vízművek felújítja a Kukučín
utca csatornahálózatát. Városi beruházásként pedig párhuzamosan új parkolóhelyek kialakítására kerül sor, ugyanakkor zöldövezet is létesül, és
a tervek új, nem elterebélyesedő fajtájú fák kiültetésével is számolnak. A Komenský utca és a Kukučín utca kereszteződésénél megépül egy új körforgalmú kereszteződés.
A város több pontján javulni fog a parkolási helyzet, miután új parkolók épülnek, illetve bővítik a meglévő parkolókat. A dunaszerdahelyi kórház Tábor utca
felőli részén 24 új parkolóhely épül meg városi beruházásként. A Nagyabonyi útnál pedig bővítik a meglévő parkolási lehetőségeket. Itt a helyközi buszjáratoknak új megálló is létesül, méghozzá a meglévőnél
beljebb, hogy a leálló buszok ne akadályozzák a folyamatos közlekedést. Bővülnek a parkolási lehetőségek a Neratovice téren, az Újfalu városrészben, a
Jilemnický utcán és az Észak II lakótelepeken.

A Nyugat lakótelep sem marad ki az idei beruházási tervekből: a Madách és a Hviezdoslav utcákban sor kerül az útburkolat felújítására.
A fórumon szóba kerültek a kutyaséltáltatással kapcsolatos kérdések is. Gondot okoz,
hogy az erre kijelölt közterületeket több lakos
kifogásolta. Ezért a város vezetése várja az ezzel kapcsolatos lakossági javaslatokat, hogy közös egyetértéssel kerüljön sor a kutyasétáltatásra

szolgáló helyek kijelölésére. Az ezzel kapcsolatos javaslatok, elképzelések leadhatók a városházán a központi ügyfélfogadó irodában. A
lakóbizalmiknak pedig közvetlenül a műszaki
osztályon van lehetőségük arra, hogy tolmácsolják a lakosok észrevételeit, illetve saját indítványaikat. A pénzigényesebb beruházások
megvalósítását a város vezetése a 2011-es költségvetésbe sorolja be.

V meste pribudnú parkoviská
Diskusné fórum o investičných zámeroch mesta v roku 2010
Takmer 5O domových dôverníkov sa
zúčastnilo fóra, na ktorom primátor
mesta JUDr. Zoltán Hájos informoval o
rozvojových plánoch mesta a vypočul
si návrhy a pripomienky prítomných.
Primátor informova o rekonštrukcii kanalizácie na Kukučínovej ulici, ktorú majú
realizovať Západoslovenské vodárne a kanalizácie. Mesto plánuje v tejto lokalite vytvoriť ďalšie parkovacie miesta, súčasne
rozšíriť mestskú zeleň, vysadiť menej objemné stromy, ktoré nezatienia priľahlé
byty. Na krížovatke ulíc Kukučínovej a Komenského pribudne nový kruhový objazd.
Aj v iných lokalitách mesta sa rozšíria
parkovacie možnosti, inde budú zväčšené
už existujúce parkoviská. Mesto postaví
24 nových parkovísk v zadnej časti areálu nemocnice. Rozšíria sa parkoviská pri
Veľkoblahovskej ceste a medzimestské

autobusy budú mať novú zastávku, aby neblokovali dopravu. Vzniknú nové parkovacie miesta na Neratovickom námestí, na
Jilemnického ulici, na sídlisku Sever II.,
a v mestskej časti Nová Ves. Rekonštrukčné práce neobídu ani sídlisko Západ:
na Madáchovej a Hviezdoslavovej ulici
bude ešte v tomto roku obnovená cesta.
Náročnejšie investície budú zahrnuté do
plánu investícií na rok 2011.
Zo strany účastníkov fóra odznelo viac
pripomienok a sťažností. Niektorí sa sťažovali na nedostatok vhodných miest na
venčenie psov, iným sa nepáčilo, že mesto vyhradilo pre tento účel miesto v blízkosti ich obydlia. Návrhy na riešenie tohto problému možno podať v kancelárii prvého kontaktu na mestskom úrade. Domoví
dôverníci sa môžu obrátiť zo svojimi pripomienkami a návrhmi na technické oddelenie mestského úradu.

Enyhülnek a parkolási gondok az Újfalu lakótelepen
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Aktuális, Hirdetés / Aktualita, inzercia

Ingyenes
szolgáltatás
a városi honlapon

Bezplatná
služba na webovej
stránke mesta

Attraktív megjelenési lehetőség
cégeknek és intézményeknek

Atraktívna prezentačná možnosť pre ﬁrmy
a inštitúcie

Dunaszerdahely város honlapján immár elérhető az az információs
portál, amelyen a helyi vállalkozók és intézmények ingyenesen
helyezhetnek el információkat cégjükről és rendezvényeikről. Ez
a szolgáltatás a www.dunstreda.sk weboldalon érhető el a
www.dunajinfo.sk menüpont alatt.

Na webovej stránke mesta Dunajská Streda je už spustený nový informačný portál, na ktorom si miestni podnikatelia a inštitúcie môžu
bezplatne umiestniť informácie o svojej ﬁrme alebo organizovaných
podujatiach. Táto služba je k dispozícii na webovej stránke www.dunstreda.sk pod www.dunajinfo.sk.

Ingyenes regisztráció után a városi cégek, intézmények és szervezetek itt tölthetik fel és naponta frissíthetik a vállalkozásukra és rendezvényeikre vonatkozó adatokat.
A menet a következő: a ráklikkelés után kötelezően ki kell tölteni a
csillaggal megjelölt mezőt. /Ezek bizalmasan kezelt adatok, amelyek nem
kerülnek nyilvánosságra./ Ha ez megtörtént, a felhasználó ráklikkelhet
az új számla létrehozása elnevezésű almenüre. Ezután a megadott e-mailcímre tájékoztató üzenetet kap a felhasználó a regisztrációról azzal a jelszóval együtt, amellyel ezentúl be tud jelentkezni. Ezzel bármikor elérhetővé válik számára ez a szolgáltatás.
A bejelentkezésre az oldal alsó részében, az INFO menüpontban van
lehetőség: itt meg kell adni a felhasználói nevet és az e-mailben megkapott jelszót. Ha a felhasználó esetleg elfelejtené a jelszavát, elég ráklikkelni az új jelszó küldése mezőre és megadni a felhasználói nevet, vagy
azt az e-mail-címet, amelyen az érdeklődő regisztráltatta magát és erre
megkapja az új jelszót. A telefonszám megadása azért szükséges, hogy
a felhasználó elérhető legyen, ha valamit esetleg szükséges tisztázni. A
felrakni kívánt szöveg azonban nem lehet másokat dehonesztáló és trágárságokat sem tartalmazhat.
Dr. Hájos Zoltán polgármester a dunaszerdahelyi vállalkozókkal január 12-ikén megtartott első találkozóján ajánlotta fel ezt az ingyenes megjelenési lehetőséget a jelenlévő cégvezetőknek, amit ők üdvözöltek.

Postup je nasledovný: po tom, čo kliknete na INFO, treba povinne vyplniť
políčka označené hviezdičkou. /Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený./ Keď ste všetko vyplnili, stačí kliknúť na bod Vytvoriť nový
účet. Na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali, sa Vám zašle informačný mail o
registrácii tiež s heslom, s ktorým sa viete prihlásiť na stránku.
Prihlásiť sa na stránku môžete v bode INFO v dolnej časti stránky zadaním používateľského mena a hesla, ktoré ste obdržali v maile. V prípade, že
ste zabudli heslo, stačí kliknúť na Poslať nové heslo a zadať používateľské meno
alebo e-mailovú adresu, ktorou ste sa registrovali a bude Vám zaslané nové
heslo. Ďalsie postupné kroky sú podrobne uvedené v inštrukciách na stránke.
Vaše telefónne číslo je potrebné uviesť, aby bolo možné overiť uvedené údaje a kontaktovať Vás v prípade nejasností. Na informačnom
portáli možno umiestniť len informácie, ktoré nie sú dehonestujúce
Po prvý krát v digital 3D pre iných a neobsahujú vulgarizmy.
Súboj titánov dňa
Primátor mesta JUDr. Zoltán
Hájos možnosť bezplatnej prezen14.4.2010.
tácie na webovej stránke DunajNovinka: priamy prenos
skej Stredy avizoval v januári na propery Rossiniho ARMIDA z
vom stretnutí s podnikateľmi, ktorí
metropolitnej opery New
tento úmysel privítali.
York 1. mája 2010 o 18.45 hod

Cinemax

Jubileum, vélemény / Jubileum, Názor

Jubileumi
Vámbéry Napok
A 10. jubileumi Vámbéry Napok könyvbemutatóval kezdődött, majd földrajzversennyel és
koszorúzással zárult Vámbéry Árminnak a róla
elnevezett téren lévő szobránál. A koszorúzási
ünnepségen jelen volt Dr. Hájos Zoltán polgármester is. A kétnapos rendezvénnyel a főszervező Vámbéry Polgári Társulás városunk neves szülöttje, Vámbéry Ármin keletkutató emléke előtt tisztelgett. Ünnepi beszédet Apor Éva,
a Magyar Tudományos Akadémia nyugalmazott
főtanácsosa mondott.
A földrajzversenybe 18 csapat nevezett be,
amelyek közül a legjobb 10 lehetett ott a Csallóközi Múzeum kiállítási csarnokában lezajlott
döntőben. Az első helyen a nagykaposi alapiskola csapata végzett, megelőzve a csicsóiakat
és a gútaiakat.

Jubilejné
Vámbéryho dni
Jubilejné 10. Vámbéryho dni sa začali prezentáciou knihy, pokračovali geografickou súťažou a tradičné kladenie vencov znamenalo
vyvrcholenie dvojdňovej kultúrnej akcie. Za
mesto si uctil pamiatku svetoznámeho cestovateľa a orientalistu primátor mesta JUDr. Zoltán
Hájos. Hlavný organizátor Občianske združenie
Ármina Vámbéryho týmto podujatím vzdalo hold
slávnemu orientalistovi a rodákovi nášho mesta.
Do geografickej súťaže sa prihlásilo 18
družstiev, z ktorých najlepších 10 postúpilo do
finále vo výstavnej sieni ŽM. Prvé miesto získalo družstvo z Veľkých Kapušian, pred Čičovom a Kolárovom. Slávnostný prejav predniesla
Éva Apor, radkyňa Maďarskej akadémie vied
na dôchodku.

,

Spytali sme sa

,
primatora

D u najskostredskí majitelia psov zazlievajú
mestskej samospráve, že tento rok značne zvýšila daň za psa. Odvolávajú sa na
ťažkú hospodársku situáciu, keď každý
cent má svoje miesto. Opýtali sme sa primátora JUDr. Zoltána Hájosa, prečo došlo k tomuto zvýšeniu?
“Porovnali sme, aká je sadzba v iných mestách a konštatovali sme, že daň vyrubená du-
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Sok dunaszerdahelyi polgár nehezményezte, hogy az önkormányzat jelentősen megemelte a kutyaadót. Többen annak a véleményüknek adtak
hangot, hogy a mostani nehéz gazdasági helyzetben ez nem volt helyénvaló lépés, mert sújtja az ebtulajdonosokat. Erről kérdeztük Dr. Hájos
Zoltán polgármestert.
„A városunkban érvényes ebilletékek
nagyságát összehasonlítottuk más hasonló
városokéval és arra a következtetésre jutottunk, hogy nálunk egyáltalán nem kirívóan
magas ez az éves ebilleték. Lakótömbben tartott kutyánál ez évente 20 euró, családi házaknál és őrző-védő céllal tartott ebek esetében pedig 10 euró. Ez az adófajta már régóta nem volt emelve. Másfelől ezekből a befolyó bevételekből finanszírozzuk a kutyatulajdonosoknak nyújtott szolgáltatásokat. Tehát az ebürülék elhelyezésére alkalmas ku-

kák kihelyezését, a piszok eltávolításához
szükséges kellékek beszerzését, az ürülék elszállítását és a kutyasétáltató helyek kijelölését. Másfelől sok volt a panasz a blokklakásokban lakóktól, hogy az ott tartott kutyák nagy mértékben zavarják az éjszakai
csendet. Ilyen megfontolásból dolgoztuk ki
a differenciált illetékeket, amely a panelházakban jóval megemelkedett, a családi házakban viszont kisebb mértékben. Ugyanígy
azon ebek esetében is, amelyeket vagyonvédelemre és őrzésre használnak. Korábban
a kutya súlya alapján volt differenciálva az
adó nagysága, míg az idei évtől ez már aszerint történik, hogy hol és milyen célból
tartják a kutyát. Az önkormányzat nem szeretné azt, hogy kevesebb négylábú kedvencet tartsanak az emberek. A célunk az, hogy
a kutyatartók felelősségteljesebben viszonyuljanak embertársaikhoz és ne szegjék meg
az együttélés szabályait. Az emberi kapcsolatokban a kutyatulajdonosok legyenek tekintettel a nem kutyásokra. Akiknek pedig
nincs kutyája, bizonyos fokig tolerálják a kutyásokat. Az azonban semmiképpen sem
megengedhető, hogy a gyermekjátszótérre,
vagy a homokozóba hordják a kutyát. Ezt az
eddiginél is szigorúbban fogjuk büntetni. Áprilistól megemelkedett a városi rendőrök létszáma, így jobban tudnak felügyelni a vonatkozó városi rendelet betartására. Hiszen
az ebürülék tartalmazhat olyan anyagokat is,
amelyek a kisgyerekeknél súlyos fertőzést
okozhatnak. Jó lenne, ha mindenki betartaná azt az elvet, hogy a játszótér a gyerekeké, a kutyasétáltatóhely pedig a kutyáké” –
nyilatkozta lapunknak a polgármester.

Prečo sa zvýšila daň za psa?
najskostredskou samosprávou vôbec nepatrí k
tým najvyšším, navyše už dlhé roky nebola zvýšená. Za jedného psa držaného v bytovom dome
činí ročne 20 eur, v prípade psa držaného v rodinnom dome a za strážneho psa 10 eur. Daň
za psa plynie do rozpočtu mesta, ktoré z týchto
príjmov financuje služby poskytované majiteľom psov, t. j. zaobstará smetné nádoby na psie
exkrementy, zariadi ich odvoz, vyhradí miesta na venčenie psov. Na druhej strane obyvatelia obytných domov sa často sťažujú, že štekot psov ruší ich nočný odpočinok. Práve
preto sme postupovali diferencovane pri vyrubovaní dane, ktorá v prípade psov držaných

v bytových domoch je vyššia než u psov v rodinných domoch. Taktiež menej platia majitelia
strážnych psov. Doteraz výška dane bola určená
podľa váhy psa, teraz určuje miesto a účeľ jeho
držania. Samospráva nechce, aby sa ľudia zriekli svojich štvornohých miláčikov, chce však, aby
sa zodpovednejšie správali ku svojmu okoliu a
nerušili pokoj susedov. Psičkári by mali brať
ohľad na nepsičkárov a tí by mali byť tolerantnejší voči majiteľom psov. Prísne potrestáme tých, ktorí budú venčiť svojho psa na detskom ihrisku. Od apríla máme zvýšený počet
mestských policajtov, ktorí dohliadnu na to, aby
sa dodržali pravidlá” - uviedol primátor.
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Pedagógusok kitüntetése / Ocenenie pedagógov

Köszönet az áldozatos munkáért
Városi pedagógusnapi ünnepség Comenius születésének évfordulóján
A Városi Művelődési Központban immár
hetedik alkalommal megtartott pedagógusnapi ünnepségen Dr. Hájos Zoltán polgármester méltatta és megköszönte a pedagógusok fáradságos munkáját.
A polgármester elismeréssel szólt az óvodák és
iskolák tevékenységéről, bár a társadalom anyagilag
és erkölcsileg még mindig nem értékeli kellőképpen a pedagógusokat, akik az egyre nagyobb elvárásoknak megfelelve, igényes körülmények között oktatják és nevelik gyermekeinket. A városi
önkormányzat igyekszik jó feltételeket kialakítani munkájukhoz, s a pedagógusünnep alkalmából
kitünteti és pénzjutalomban is részesíti őket.
A polgármester ünnepi szavai után a város iskolái és óvodái 12 műsorszámmal köszöntötték
a pedagógusokat. Fellépett a Művészeti AI táncsoportja, Mórocz Virág - szavalat (Szabó Gyula AI), a Jesenský utcai óvodások csoportja, a
Vámbéry AI kis énekkara, a Benedek Elek Óvoda kiscsoportja, a Jilemnický utcai AI tánccsoportja, Agócs Eszter - ének (Smetana ligeti AI),
a Kodály Zoltán AI aerobictánc-csoportja, Rácz
Viktória - szavalat (Vámbéry AI), Nečníková Denisa - népdal (Smetana ligeti AI), a Szabó Gyula AI pompom lányok csapata.
A kulturális műsort követően átadták az elismerő
oklevelet és a pénzjutalmat annak a húsz pedagógusnak, akiket az illető intézmény javasolt kitüntetésre. Ők a következők: Haramia Irén, Török
Marianna és Molnár Gabriella (Szabó Gyula AI),
Csiffári Renáta, Balla Zsuzsanna és Egri Péter
(Vámbéry Ármin AI), Bencsics Adrianna, Jandura Mária és Sebő József (Kodály Zoltán AI),
Mikulášeková Adriana (Művészeti AI), Csonga
Hajnalka és Andics Irén (Jilemnický utcai AI),

Ferenceiová Alžbeta és Strédl Zsuzsanna (Smetana ligeti AI), Lénárth László (szabadidőközpont), Bíró Terézia (Barátság téri óvoda), Bátki
Judit (Komenský utcai óvoda), Hartmann Ildikó (Halpiac téri óvoda), Füssy Éva (SZNF téri óvoda), Nagy Zsuzsanna (Széchenyi utcai óvoda).
A városi önkormányzat új hagyományt teremtve Comenius emlékéremmel jutalmazta a tavaly
nyugállományba vonult pedagógusok sokéves tevékenységét is, névszerint: Németh Erzsébet (Jilemnicky utcai AI), Ambrovics Márta (Vámbéry
Ármin AI), Pente Gabriella (szabadidőközpont),
Kováčiková Margita, Hodossy Klára és Miklósfalvi Mária (Komenský utcai óvoda).
A pedagógusnapi ünnepség állófogadással zárult, miközben a jelenlévők megtekinthették az iskolák és iskolai intézmények tevékenységét bemutató kiállítást.

-FK-

Ďeň pedagógov
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Poďakovanie za obetavú prácu
Oslavy Dňa pedagógov pri príležitosti výročia narodenia J. A. Komenského

Slávnostný prejav na mestskom dni učiteľov
v MsKS predniesol primátor JUDr. Zoltán Hájos. Vysoko hodnotil a poďakoval sa za obetavú prácu pedagógov. S uznaním hovoril o
činnosti mestských predškolských a
školských zariadení.
Hoci spoločnosť si ešte dostatočne neoceňuje
pedagógov, ktorí vychovávajú naše deti v náročných podmienkach, mestská samospráva sa
im snaží vytvoriť vhodné podmienky a pri príležitosti ich sviatku vyznamenáva a finančne
odmení pedagógov.
Po slávnostnom príhovore primátora deti zo ZŠ
a MŠ mesta pozdravili učiteľov kultúrnym programom, v ktorom účinkovali: tanečná skupina
ZUŠ, Virágh Mórocz - recitácia (ZŠ Gy. Szabóa),
skupina detí z MŠ na Jesenského u., spevácky zbor
ZŠ Vámbéryho, deti z MŠ E. Benedeka, tanečná
skupina ZŠ na Jilemnického u., Eszter Agócs - spev
(ZŠ Smetanov háj) tanečná skupina aerobic (ZŠ Z.
Kodálya, Viktória Rácz - recitácia (ZŠ Vámbéryho), Denisa Nečníková - ľudová pieseň (ZŠ Smetanov háj), roztlieskávačky zo ZŠ Gy. Szabóa.
Po kultúrnom programe odovzdali diplom a finančnú odmenu 20 pedagógom, ktorých navrhli
vlastné školské zariadenia: Irén Haramia, Marianna Török a Gabriella Molnár (ZŠ Gy. Szabóa), Renáta Csiffári, Zuzana Balla a Péter Egri
(ZŠ Vámbéryho) Adriana Bencsics, Mária Jandura a József Sebő (ZŠ Z. Kodálya), Adriana Mi-

kulášeková (ZUŠ), Hajnalka Csongaová a Irena Andicsová (ZŠ na Jilemnického u.), Alžbeta
Ferenceiová a Zuzana Strédlová (ZŠ Smetanov
háj), Ladislav Lénárth (CVČ), Terézia Bíró
(MŠ Námestie priateľstva), Judit Bátki (ZŠ na Komenského u.), Ildikó Hartmannová (MŠ Rybný
trh), Eva Füssyová (MŠ Námestie SNP), Zuzana Nagyová (MŠ na Széchenyiho u.).
Samospráva Mesta Dunajská Streda založila
novú tradíciu udelením plakety J. A. Komenské-

ho pedagógom, ktorí odišli na zaslúžilý odpočinok
v minulom roku, menovite: Alžbeta Némethová
(ZŠ na Jilemnického u.), Márta Ambrovics (ZŠ
Vámbéryho), Gabriela Penteová (CVČ), Margita
Kováčiková, Klára Hodossy a Mária Miklósfalvi
(MŠ na Komenského u.).
Po oficiálnej časti nasledovalo pohostenie,
počas ktorého si prítomní mohli pozrieť prezentáciu škôl a školských zariadení.

-FK-
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Mozaik / Mozaika

Együttműködés - határok nélkül
Március 12-én a hegyétei kultúrházban tartotta éves közgyűlését a Szlovákiai Mozgáskorlátozottak Szövetségének (SZMSZ) járási szervezete.
A gyűlésen, amelyen a járás számos alapszervezete képviseltette magát, egyezményt írtak alá
az SZMSZ dunaszerdahelyi járási központja és a
Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei
Egyesülete határon átnyúló együttműködéséről. A
szerződés védnöke hazai részről Dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere, magyar részről pedig Dr. Ottófi Rudolf, Győr alpolgármestere, akit Gangl András győri önkormányzati képviselő helyettesített. Mozgássérültek is indulnak
a május 22-én rendezendő dunaszerdahelyi motorsportversenyen - jelentette be az országos
központ tevékenységéről beszámoló Mária Vrábľová, az SZMSZ elnöke.
Befejezésül egy fergeteges táncot láthatott a közönség, amelyet a dunaszerdahelyi gyermekotthon
lakói, az SZMSZ dunaszerdahelyi alapszervezetének tolókocsis mozgássérültjei és az ugyancsak
Dunaszerdahelyen működő Habibi orientális tánccsoport tagjai közösen adtak elő Hajdú Hajnalka
és Tatiana Grófová, a közös produkciót létrehozó
Dlane polgári társulás vezetője betanításában.

Élménydús
kirándulás
A dunaszerdahelyi gyermekotthon lakói a
tavaszi szünetben sok érdekes látnivalóban bővelkedő egynapos kiránduláson vettek részt Budapesten. Felkeresték többek között a Hősök
terét, de az igazi szenzációt a 25-tagú csoportnak a Tropicáriumban tett látogatás jelentette.
A belépőjegyeket az egyik dunaszerdahelyi utazási iroda biztosította a gyerekeknek. A gyermekotthon nevelői hálásak Takács Krisztiánnak, az utazási iroda ügyvivőjének, hogy
rendszeresen támogatja a gyermekotthon szabadidős programjait.

Výlet plný prekvapení
Obyvatelia Detského domova v Dunajskej Strede cez jarné prázdniny sa zúčastnili jednodňového výletu v Budapešti.
Prežili deň plný prekvapení, predovšetkým
počas návštevy Tropicária. Vstupenky im
zabezpečila jedna dunajskostredská cestovná kancelária. Vedenie detského domova ako i vychovávateľky ďakujú majiteľovi CK Krisztiánovi Takácsovi za pravidelnú podporu voľnočasových aktivít detí
detského domova.

Spolupráca bez hraníc
V Kultúrnom dome obce Kútniky sa 12. marca 2010 konala výročná členská schôdza Základnej
organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých /ZO SZTP/ č.47 v Dunajskej Strede. Pozvanie prijali viaceré základné organizácie z okresu.
Predsedníčka SZTP Ing. M. Vrábľová informovala okrem iného o aktivitách Republikového centra, o podmienkach pobytu v RELAX Štúrovo, tiež o akcii AV Mobilita aj pre handicapovaných spoluobčanov na motokárovej dráhe v Dunajskej Strede 22. mája 2010. Na schôdzi podpísali Zmluvu o
cezhraničnej spolupráci medzi Okresným centrom SZTP v Dunajskej Strede a Združením telesne postihnutých župy Győr-Moson-Sopron. Záštitu nad zmluvou prebral primátor mesta Dunajskej Stredy JUDr.
Zoltán Hájos a viceprimátor mesta Gyõr Dr. Ottófi, ktorého zastupoval poslanec András Gangl.
Na záver obecenstvo z chuti zatlieskalo temperamentnej tanečnej produkcii, ktorú spoločne predviedli
deti z Detského domova v Dunajskej Strede s vozičkármi a skupinou orientálneho tanca Habibi z Dunajskej
Stredy pod vedením Hajnalky Hajdú a Tatiany Grófovej, predsedkyne občianskeho združenia DLANE.

I. YBKings kispályás
futballkupa
A dunaszerdahelyi Yellow Blue Kings szurkolói
csoport a Kodály Zoltán Alapiskola új műfüves játékterén rendezte meg az I. YBKings kispályás futballtornát. A kellemes családi programnak is beillő sporteseményen tíz csapat küzdött meg az elsőségért. A döntőben a Galántai Fiúk csapata 2:1re legyőzte a DS Devilst, így az első YBK kupa
a Mátyusföld központjába került. A szervezők a tornával hagyományt szeretnének teremteni.

Vetélkedő az olimpiákról
A Szlovák Olimpiai Akadémia évente meghirdetett olimpiai műveltségi vetélkedőjének regionális
fordulóját Dunaszerdahelyen tartották a Csallóközi Olimpiai Klub szervezésében. Régiónk középiskoláiból 16 háromtagú csapat és 46 egyéni versenyző bizonyította tudását írásban és szóban az
1908-as, 1948-as és 2012-es londoni nyári, valamint
a 2010-es vancouveri téli olimpiáról. Az egyéni versenyt Majerský Boris, a dunaszerdahelyi Ladislav Dúbrava Gimnázium diákja nyerte, míg a csapatban a nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia csapata végzett az élen és jutott az országos döntőbe.

I. pohár YBKings
Fanklub Yellow Blue Kings usporiadal na novom
ihrisku ZŠ Z. Kodálya s umelou trávou I. turnaj o pohár YBKings. Na športovej udalosti, ktorá bola
vhodným programom aj pre rodiny, o prvenstvo bojovalo 10 družstiev s účasťou takmer 100 hráčov. Vo
finále družstvo Galántai Fiúk porazilo DS Devils 2:1,
čím prvý Pohár YBS putoval do Galanty.

Olympijská
vedomostná súťaž
Žitnoostrovský olympijský klub usporiadal v
Dunajskej Strede regionálne kolo olympijskej
vedomostnej súťaže, ktorú každoročne vyhlasuje
Slovenská olympijská akadémia. Zo stredných škôl
Šamorína, Veľkého Medera a Dunajskej Stredy prezentovalo svoje vedomosti o letných olympiádach
1908, 1948, 2012 v Londýne a zimnej olympiáde
2010 vo Vancouveri 16 trojčlenných družstiev a 46
jednotlivcov. Súťaž jednotlivcov vyhral Boris
Majerský z Gymnázia L. Dúbravu v Dunajskej
Strede. Z družstiev si palmu pre víťaza odniesol celok Obchodnej akadémie z Veľkého Medera a postupuje do celoštátneho finále v apríli.

Pályázat - Výberové konanie

Pályázati felhívás
A Szlovák Köztársaság parlamentjének az állami tanügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzatiságról, valamint az
ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi 596.
Tt.számú törvényének 4. §-a, továbbá a közfeladatok ellátásáról
szóló 2003. évi 552. Tt. számú törvényének 5. §-a értelmében

Dunaszerdahely Város pályázatot hirdet

az igazgatói tisztség betöltésére
a Vámbéry Ármin Alapiskolában
Hviezdoslav u. 2094/ 2
Dunaszerdahely

2010. 7. 1-jei belépéssel.
A pályázaton való részvétel feltételei
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Výberové konanie
V zmysle § 4 Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 Zákona NR SR č. 552/2003 o
výkone práce vo verejnom záujme

Mesto Dunajská Streda vyhlasuje
výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa
základnej školy
Základná škola Ármina Vámbéryho
s vyučovacím jazykom maďarským
Hviezdoslavova ul. č. 2094/2
Dunajská Streda

s nástupom od 1.7.2010.

Szakmai feltételek: a 2009/437. számú oktatásügyi minisztériumi rendelet szerinti megfelelő szakirányú felsőfokú pedagógiai végzettség.
További követelmények:
- legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat,
- a 2009. évi 317. számú törvény értelmében az I. pedagógus-szakvizsga elismerése,
- büntetlen előélet és erkölcsi feddhetetlenség,
- vezetői, kommunikációs és szervezési képességek,
- számítógépes ismeretek,
- a magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete,
- az államnyelv ismerete,
- rugalmasság, megbízhatóság és felelősségtudat,
- fokozott munkabírás,
- egészségi alkalmasság.
Az igényelt dokumentumok listája:
- pályázati kérvény,
- végzettséget igazoló okmányok hitelesített másolata,
- erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi),
- szakmai önéletrajz, amelyben a pályázó feltünteti a munkakör betöltésére feljogosító személyiségi adottságait, speciális tanulmányait, publikációs tevékenységét, tankönyvszerzői munkásságát
stb., és részletezi eddigi munkáját,
- iskolafejlesztési koncepció,
- nyilatkozat a személyes adatok pályázat céljaira történő felhasználásának engedélyezéséről.
Tájékoztatás a pályázati eljárásról
A pályázati kérelmet
2010. május 15-ig a kérjük postázni a Mesto Dunajská Streda, Mestský
úrad, Hlavná 50/16, 929
01 Dunajská Streda címre, vagy a kérelem személyesen is benyújtható a
Dunaszerdahelyi Városi
Hivatal iktatójában. A borítékon kérjük feltüntetni:
„Výberové konanie ZŠ
Ármina Vámbéryho s
VJM, 929 01 Dunajská
Streda – NEOTVÁRAŤ”.

Podmienky účasti výberového konania
Kvalifikačné predpoklady:
-odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a
odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky na uchádzača:
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- znalosť maďarského jazyka slovom a písmom,
- uznanie I. atestácie v zmysle ods.7 § 61 zákona NR SR č.
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- občianska a morálna bezúhonnosť
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
- znalosť práce s PC
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
- flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť
- vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
- zdravotná spôsobilosť
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o účasť na výberovom konaní
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- profesijný životopis s uvedením osobnostných predpokladov,
špeciálnych druhov štúdia, publikačnej činnosti, autorstva
učebníc atď. a s podrobným uvedením doterajšej praxe
- návrh koncepcie rozvoja školy
- súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 428/2002 Z.
z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Informácie o výberovom konaní
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi
uchádzač doručí poštou na adresu: Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, alebo osobne
do podateľne Mestského úradu Dunajská Streda v termíne do 15. mája
2010 vrátane s označením "Výberové konanie ZŠ Á.Vámbéryho s
VJM 929 01 Dunajská Streda – NEOTVÁRAŤ“.
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Beruházás / Investícia

Álomiskola lesz – teniszpályával
Egy iskola, ahol jövőben
gondolkodnak
Nagyszabású rekonstrukció -- emeletráépítés és új épületszárny kialakítása -- folyik
gyors ütemben a Neratovice-i téri Magyar
Tannyelvű Magán Szakközépiskolában. Bíztató, hogy ez a a több tízmilliós beruházás
most, a gazdasági válság idején történik, ráadásul önerőből. "Erre a körülmények kényszerítenek -- mondja Vida Aranka igazgatónő
-- mert magániskolaként nem pályázhatunk meg EU-s támogatást."
Az iskolának jelenleg 486 diákja és 41 tagú tanári kara van. Az épület, amely eredetileg óvoda volt, szinte azonnal szűkösnek bizonyult, így
kénytelenek más épületekben helyiségeket bérelni.
"Összesen 15 tantermünk hiányzik. Mivel pályázati pénzekre nem számíthatunk, hitelre van szükségünk, de nagyon nehéz a bankokkal egyezségre jutni. Épp ezért már volt, hogy azt mondtam, leállítom az építkezést, de Kún mérnök úr nem engedte. Nagy szerencse, hogy léteznek ilyen emberek, mint a rekonstrukciót végző TM- STAV építkezési cég tulajdonosa, aki rengeteget segít" - dícséri az építészt az igazgatónő. A bővítés egyik fő
célja, hogy korszerű szaktantermekben sajátíthassák el a szakma fortélyait a jövendő vendéglátipari, idegenforgalmi dolgozók, autószerelők,
fodrászok, hajkozmetikusok. Ezen kívül lesz
multimediális szaktanterem, konferenciaterem,

könyvtár, diákönkormányzati klub, helyiség az iskolai pszichológus számára.
Kérdésemre, vajon a diákok rossz magaviselete
teszi-e szükségessé a pszichológus foglalkoztatását, Vida Aranka határozott nemmel válaszol.
"Elmondhatom, hogy a gyerekeinkkel bárhová mehetünk, színházba, moziba, kiállításra, tanulmányi
kirándulásra, mindig példásan viselkednek, már
sokszor kaptunk dícséretet ezért. Problémák mindig akadnak, és jó, ha szakember bevonásával megelőzzük vagy idejében kezeljük őket."
Amikor azon álmélkodom, hogy zárt tévélánc
is lesz az iskolában, az igazgatónő elárulja: van egy

példaképe, az egykori iskolája, a komáromi gimnázium, amely rendkívül ingergazdag, ösztönző
közeget biztosított a diákok számára, és neki is ez
a célja. "Van egy álmom, hogy milyen legyen ez az
iskola, és remélem, hogy, a kollégákkal közösen,
fokozatosan sikerül megvalósítanom." Ha megvalósul, és reméljük, hogy sikerül, valóban egy
álomiskola lesz, teniszpályával, átriummal. S
hogy megvalósítható ez a nagyvonalú elképzelés,
bizonyítja az építkezés gyors üteme. Ha minden jól
megy, szeptember végén már birtokukba vehetik
az új tantermeket a diákok.

Bude z nej škola snov – s tenisovým kurtom
Rekonštrukcia
z vlastných zdrojov
Veľkolepá rekonštrukcia – nadstavba a
prístavba – prebieha v súčasnosti v Súkromnej strednej odbornej škole s vyučovacím jazykom maďarským na Neratovickom námestí.
Niekoľkomiliónová investícia prebieha práve v
časoch krízy, navyše z vlastných zdrojov. „Okolnosti nás prinútili k tomuto riešeniu” – hovorí riaditeľka Aranka Vida –, súkromné školy sa totiž nemôžu uchádzať o podporu z EU-fondov.“
SSOŠ s VJM v súčasnosti navštevuje 486 študentov, pedagogický zbor tvorí 41 učiteľov. Škola sídli v budove, ktorá bola pôvodne škôlkou, a
v podstate sa stala hneď od začiatku primalou, preto sa vyučuje i v prenajatých priestoroch. Chýba
nám dovedna 15 učební, -hovorí riaditeľka školy.
Hlavným cieľom rekonštrukcie školy je
výstavba moderných učební, v ktorých je možná kvalitná príprava budúcich hotelierov, pracovníkov cestovného ruchu a pohostinstva, au-

toopravárov, kaderníkov. Buduje sa ďalej multimediálna odborná učebňa, konferenčná miestnosť,
knižnica, klub študentskej samosprávy a miestnosť pre školského psychológa.
Pani riaditeľka prezradila: jej príkladom je
gymnázium v Komárne, kde študovala, a ktoré

vytváralo pre študentov podnetné prostredie, plné
inšpirácií. Aj ona chce vytvoriť školu takéhoto typu.
Ak sa to podarí, tak to bude skutočne škola snov,
s tenisovým kurtom, átriom. Práce v súčasnosti prebiehajú v zrýchlenom tempe. Rekonštrukcia by
mala byť ukončená do septembra.

Zenei napok / Hudobné dni
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Zenei napok - jubileummal
Fennállásának 5O. évfordulóját ünnepli a Művészeti Alapiskola
(folytatás a címoldalról)
Remek marketingfogásnak gondolhatnánk,
hogy a szervezők összekapcsolták az iskola jubileumát a zenei napokkal, de nem erről van szó. Ezt
a kettőt nem holmi üzleti megfontolás kötötte össze,
hanem maga az élet. A zenei napok egyszerűen nem
létezhetnének a művészeti iskola nélkül, hisz ott
fogant meg a rendezvény ötlete, az ott dolgozó pedagógusok -- élükön az ötletgazda és fő szervező
Lipcsey Ildikó igazgatónővel -- éltetik, szervezik,
végzik önzetlenül, fizetség nélkül az összes ezzel
járó, nem kis munkát. Ilyesmire csak fanatikusok
képesek. És hál'istennek ezt a fanatizmusukat másokba is át tudják plántálni, a növendékeikbe, szűkebb ás tágabb környezetükbe -- a fesztivál egyre bővülő, egyre értőbb közönségébe.
Büszke lehet Dunaszerdahely a művészeti iskolájára, amely annak idején 34 növendékkel indult. Mára tánc-, színjátszó és képzőművészeti tagozattal bővült, ahol 6O2 diák tanul 3O pedagógus vezetésével. Falai közül kiváló művészek egész
sora került ki, közülük többen fellépnek az idei zenei fesztiválon, amelyre érdemes elmenni. De ezt
már mondani sem kell, hisz a dunaszerdahelyiek
jól tudják. (A zenei fesztivál programját a 16. oldalon közöljük.)

/VK/

Umelecká škola jubiluje
Oslavuje 50. výročie svojho založenia
(pokračovanie z titulnej strany)
Hudobné slávnosti by totiž neexistovali bez hudobnej školy, veď nápad organizovať takýto festival sa zrodil práve v hlavách pedagógov ZUŠ, konkrétne riaditeľky školy a hlavnej organizátorky akcie Ildikó Lipcsey. Túto neľahkú prácu vykonávajú učitelia a zamestnanci školy nezištne a zanietene, bez nároku na odmenu, čoho sú schopní
len fanatici. Chvála bohu, týmto fanatizmom dokázali nakaziť i žiakov umeleckej školy ako aj publikum, ktoré sa z roka na rok rozrastá.

Umelecká škola pred 50 rokmi začínala ako
hudobná škola s 34 žiakmi. Medzičasom sa rozrástla o tanečný, literárno-dramatický a výtvarný odbor. Školu teraz navštevuje 602 žiakov, ktorých vyučuje 30 pedagógov. Mnoho vynikajúcich muzikantov získalo základy pre
svoju umeleckú kariéru práve v tejto škole. Z
nich sa niekoľkí predstavia aj na tohoročnom
hudobnom festivale.

/VK/
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

Liečba chorôb pobybového ústrojenstva
V ambulancii rehabilitácie a akupunktúry
Aj tento mesiac by sme chceli Vám dať do pozornosti Ambulanciu rehabilitácie a akupunktúry, ktorá sa nachádza v Dunajskej Strede na
ulici Biskupa Kondého 5138/32 na druhom poschodí. Ambulancia pod
vedením skúseného odborníka – MUDr. Svetlany Tóthovej ponúka odborné služby a poradenstvo v oblasti rehabilitácie a akupunktúry. Zameriava sa na ošetrenie pohybového systému ako sú bolesti chrbtice, kĺbov, svalové bolesti...
Táto ambulancia ponúka aj alternatívny spôsob liečby akupunktúrou. Akupunktúra je liečebná metóda stará tisíce rokov pochádzajúca z Číny, ktorej
princíp spočíva v napichovaní ihiel do akupunktúrnych bodov na ľudskom
tele ležiacich na „dráhach energie“. Zjednodušene povedané: akupunktúra vyvoláva nabodávaním ihiel do kože obrannú reakciu tela, ktorá môže prispieť

k vyliečeniu pacienta. Akupunktúra vám môže pomôcť zbaviť sa aj prebytočných kíl alebo sa zbaviť závislosti na nikotíne či zmierniť príznaky alergie. Návštevníci ambulancie môžu samostatne využiť aj terapeutické masáže, kde pre stálych klientov majú zvýhodnené ceny. Pre klientov, ktorí sa rozhodli riešiť otázky týkajúce sa celulitídy, ponúkame anticelulitídovú bankovú masáž.
Ak patríte medzi tých, ktorých trápia prebytočné kilá a chcete sa ich zbaviť, tak vám ponúkame novinku: 3 mesačnú kúru chudnutia s použitím čínskej akupunktúrnej náušnice.
Všetky ponúkané služby sú orientované s vysoko individuálnym prístupom
ku klientovi a to v ordinačných hodinách po pracovnej dobe od 17:00 do 20:00
hodiny. Pre zvýšenie časového komfortu je každý klient podľa svojho výberu objednaný na základe telefonického dohovoru na tel. čísle 0918 849 829.
Kompletnú ponuku služieb ambulancie nájdete aj na webovej stránke
www.tolemed.sk .

Gyógyír a mozgásszervi panaszokra
Rehabilitációs és akupunktúra központ
Szeretnénk szíves ﬁgyelmükbe ajánlani a Kondé püspök utca 5138/32
szám alatti épület második emeletén működő Rehabilitációs és
Akupunktúra Központot. Egy tapasztalt szakember, MUDr. Svetlana
Tóthová vezetése alatt a központ elsősorban mozgásszervi panaszok
– hétgerinc-, izom- és izületi fájdalmak – kezelésére szakosodott, egy
hatékony alternatív gyógymódot, az akupunktúrát is felhasználva.
Az akupunktúra ősrégi kínai gyógymód, amellyel évezredek óta betegségek
egész sorát kezelik hatékonyan. A gyógyhatást a bőrfelület meghatározott
pontjainak tűszúrással történő ingerlése idézi elő. Az akupunktúra segíthet
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Március 28-i versenyünk megfejtői

többek között megszabadulni a fölösleges kilóktól, bizonyos allergiás tünetektől, de akár a dohányzás káros szenvedélyétől is.
A rendelőbe látogatók különböző gyógymasszázsainkat is kipróbálhatják,
állandó vendégeink árkedvezményben részesülnek. Akik cellulitídiszproblémáikra keresnek megoldást, speciális anticellulitidisz masszázst ajánlunk.
Ha Ön túlsúlyos és meg akar szabadulni felesleges kilóitól, egy újdonságot ajánlunk a figyelmébe: 3 hónapos fogyókúrát kínai akupunktúra
fülbevaló segítségével.
Minden hozzánk fordulónak testre szabott kezelést biztosítunk. A rendelés 17.OO órától 2O.OO óráig tart, bejelentkezni a következő telefonszámon
lehet: O918/849 829. Szolgáltatásaink teljes listája megtalálható a www.tolemed.sk weboldalon.
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže z 28. marca

Legutóbbi feladványunk így hangzott: 1. Hol található a Bugadi fehérneműbolt és milyen márkákat kínál? A helyes válaszokat beküldők
közül hárman 18 - 18 euró értékű tetszés szerinti vásárlást nyertek a Tesco áruház Galéria részlegén található Bugadi fehérneműboltban.

V poslednom vydaní DH sme položili nasledovnú otázku: Kde sa nachádza predajňa bielizne Bugadi a ktoré značky ponúka? Výhercom venuje predajna značkovej bielizne možnosť voľného nákupu podľa vlastného výberu v predajni Bugadi po 18 eur.

Nyerteseink:

Vyhrávajú:

Ujj Erzsébet, Városháza tér 376/ 11, Nagy Laura, Neratovice tér
2144/5 és Álló Krisztina, Újfalu 2217/1. A nyereményért a Bugadi fehérneműboltban jelentkezzenek. Szükséges a személyazonossági igazolvány bemutatása.

Erzsébet Ujj, Radničné nám. 376/ 11, Laura Nagy, Neratovické nám.
2144/5 a Krisztina Álló, Nová Ves 2217/1. Pre výhru sa prihláste priamo v predajni, ktorá sa nachádza v objekte Tesco v časti Galéria. Treba sa preukázať občianskym preukazom.

E heti kérdésünk: Milyen új fogyási módszert ajánl kliensei figyelmébe az akupunktúra-központ?
A helyes válaszokat beküldő olvasók közül hárman ingyenes detoxikációs mézmasszázst nyernek a szóban forgó rehabilitációs központban.
Válaszaikat legkésőbb április 22-ig küldjék be szerkesztőségünk címére,
vagy adják le a városi hivatal portáján, de e-mailben is elküldhetik. Címünk:
press@dunstreda.eu. Ne feledjék el az email-megfejtésben a nevüket és
a címüket is feltüntetni, különben a választ nem vesszük figyelembe.

Nová súťažná otázka: Akú novinku v oblasti chudnutia ponúka Ambulancia rehabilitácie a akupunktúry?
Z čitateľov, ktorí pošlú správnu odpoveď, vylosujeme troch výhercov:
všetkým trom venuje ambulancia po 1 medovej detoxikačnej masáži.
Odpovede zašlite najneskôr do 22. apríla na adresu redakcie, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu, prípadne pošlite e-mailom na adresu press@dunstreda.eu. Nezabudnite v elektronickej pošte uviesť vaše
meno a adresu, v opačnom prípade odpoveď nebudeme brať do úvahy.

Programok, Krónika

,

Kronika
Születések – Novorodenci
Murányiová Bianka
Ábrahám Sebastian
Domonkos Kristóf
Buga Sebastian
Ábrahám András Brayan
Csikász Oliver
Farkas Márton
Darnayová Dorina
Klőr Botond
Nagy Attila
Hochsteigerová Dominika
Németh Lola
Bajcár Dominik Juraj
Pócs Ákos Zsolt
Tajcnárová Nikol

Elhalálozások – Zomreli
Hodossyová Mária / 1929/
Horváth Zoltán. /1943/
Nagy Ján /1932/
Pauček Rudolf, szül. 1942
Bohuniczký Ladislav /1925/
Nagy Ján /1925/

Házasságkötés – Sobáše
Modrovič Martin - Monika Marenčáková
Mgr. Bugár Peter - Bc. Zita Takácsová
MVDr.Nagy Arpád - MVDr. Noémi Petheőová

Vermes-villa
Kortárs Magyar Galéria
a Magyar Elektrográfiai Társaság
ÁRAMSZÜRET című csoportos kiállításának megnyitója

2010. április 19-én (hétfőn) 17:00
órakor lesz.
A kiállítást: N. Mészáros Júlia művészettörténész nyitja és megtekinthető:
május 13-ig.
hétfő-péntek 09:00-17:00
kedd 10:00-18:00

Vermesova vila
Galéria SMU
Vernisáž „Magyar Elektrográfiai
Társaság“
pod názvom HRONENIE

19. apríla 2010 o 17:00 hodine .
Výstava potrvá do:13. mája,
pondelok-piatok 09:00-17:00
utorok 10:00-18:00

Programy, Kronika
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A DSZTV műsora:
Híradó * Magazin - Új Hírek és Magazin
minden csütörtökön 18.00-kor. Folyamatos ismétlés, kivéve a technikai szüneteket.

Relácie DSTV:
Správy * Magazín - Nové Správy a Magazín každý štvrtok o 18.00. Nepretržité opakovanie, výnimkou technickej prestávky.
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A VMK áprilisi programja – Aprílový program MsKS
ápr. 8.–17.00 ó.: A Zentai Művésztelep grafikai kiállításának megnyitója a Csemadok
Művelődési Intézetének szervezésében
ápr.11–18.: A KÖLTÉSZET HETE
ápr.16.–19.00 ó.: ZORÁN - koncert / Koncert speváka Zorána
ápr.19.–18.00 ó.: Találkozás Fábry Sándorral
ápr.19–22.–9.00 ó.: KÖNYVBÖRZE / BURZA KNÍH
ápr.22.–19.00 ó.: Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra előadói estje / Vystúpenie umelcov
Zoltán Bereczki a Dóra Szinetár
ápr.23.–18.00 ó.: A Nő és A Férfi – Dr. Csernus Imre pszichiáter előadása / Žena a Muž
– Prednáška psychiatra Dr. Csernusa
ápr.24.–18.00 ó.: Szent György-napi gálaest. Közreműködnek: a Szent György Kórus,
Ágh Lívia, a Prágai Nemzeti Színház tagja, Kaposi Gergely, a Győri Nemzeti Színház
zenei igazgatója és mások / Deň SVÄTÉHO JURAJA
27.apr.–11.00 h.: Éneklő Ifjúság – Énekkarok fesztiválja a Csallóközi Népművelési Központ rendezésében / Mládež spieva – Festival speváckych zborov (organizátor: Žitnoostrovské osvetové stredisko)
ápr.27.–17.00 ó.: Egészség – stressz – relaxáció, meditáció. Beszélgetéssel egybekötött
előadás Nagy László reikimesterrel / Zdravie – stres – relaxácia, meditácia – prednáška
majstra Reiki, Ladislava Nagya

A VMK májusi előzetese – Májový program MsKS
máj.10.–19.00 ó.: KAVIÁR ÉS LENCSE (vígjáték 3 felvonásban) / Vystúpenie Komorného divadla Gyula Gózon – Budapešť (MR)
máj.27.–14.00 ó.:VALAHOL EURÓPÁBAN (musical) / Niekde v Európe (muzikál)

Dr. Kálmán Zsófia előadása
(a városháza nagytermében)

2010. május 7-én, 10.00–13.30.
A Carissimi nonprofit alap meghívására –– május 7-én Dunaszerdahelyen tart előadást a neves magyarországi szakember, dr. Kálmán Zsófia gyermekorvos és dr. Juhász Ágnes logopéduspszichológus. Kálmán Zsófia öt évvel ezelőtt már részt vett Dunaszerdahelyen egy emlékezetes
találkozón a mentálisan sérült gyermekek szüleivel. Előadásában az értelmi fogyatékosság XXI.
századi megközelítéseire tér ki.
Jelentkezés: Carissimi n. f., Nám. 1. mája 10-12, 811 06 Bratislava vagy carissimi2002@gmail.com. Információk: Cséfalvay Ágnes 0907/272-391, /társszervező, a Mentálisan Sérülteket Segítő Társulás dunaszerdahelyi szervezete/. A részvétel ingyenes.
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Mozaik / Mozaika

Eseménydús hét a könyvtárban
Március utolsó előtti hete a szokásosnál is
eseménydúsabb volt a dunaszerdahelyi
Csallóközi Könyvtárban. Március 23-án, kedden rövid ünnepség keretében átadták a
könyvtár 2009. évi legaktívabb olvasója díjat a dunaszerdahelyi Bögi Ilonának.
A hagyományos Egy este Andersennel ezúttal
a Védjük a természetet, óvjuk környezetünket
mottó jegyében zajlott le a Csallóközi Könyvtárban. A gyermekek körében az olvasást népszerűsítő megmozdulást Tóth Lídia igazgatónő és Hor-

váth Ágnes szakkönyvtáros nyitotta meg. Fibi Sándor, a Vámbéry AI igazgatója magyar, Androvics
Erzsébet könyvtáros pedig szlovák mesét olvasott
fel, majd Tóth Elemér költővel és Ľubomír Banič újságíróval beszélgettek a gyerekek. Ezután számítógépes prezentációval egybekötve id. Pomichal
Richárd magyarul, Izsák Gábor szlovákul tartott
előadást a környezet- és természetvédelemről.
Nem maradhatott el a vidám diszkó sem.

-FK-

Pestrý týždeň v knižnici

Új pályázat magánbölcsédére
Nová výzva na zriadenie
súkromných jasiel

Predposledný marcový týždeň bol nezvyčajne bohatý na udalosti v Žitnoostrovskej
knižnici. 23. marca v rámci krátkej slávnosti Helene Bögiovej odovzdali cenu pre najaktívnejšieho čitateľa 2009.
V piatok, 26. marca usporiadali tradičné podujatie na podporu čítania detí Noc s Andersenom tentoraz v znamení ochrany prírody a životného prostredia. Po úvodnom privítaní riaditeľky Lýdii Tóthovej
vystúpili deti zo ZŠ v Smetanovom háji s úryvkom
z knihy a pesničkami. Potom riaditeľ ZŠ Vámbéryho
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Alexander Fibi predčítal deťom maďarskú rozprávku,
knihovníčka A. Androvicsová predčítala slovenskú
rozprávku. Nasledovala beseda so spisovateľom Elemérom Tóthom a žurnalistom Ľ. Baničom, potom
prednášky a Richarda Pomichala st. a Gabriela Izsáka na tému ochrany prírody a životného prostredia,
spojené s počítačovou prezentráciou a besedou.

Tiszta udvar, rendes ház –új verseny
Čistý dvor, čistý dom- nová súťaž

XIX. Dunaszerdahelyi Zenei Napok
április 16. 17,00 Jubileumi hangverseny a Művészeti Alapiskola fennállásának 50.évfordulóján
(koncertterem)

április 19. 16,30 A Művészeti Alapiskola volt növendékeinek kiállítása
18,00 A Művészeti Alapiskola volt növendékeinek koncertje
(az iskola kiállítóterme és koncertterme)

április 21. 18,00 Rácz Tibor – akordeón, Pozsony (Vermes villa)
április 23. 18,00 TUBAROSE kamaraegyüttes - Pozsony /Református templom/
április 26. 18,00 Oláh Kálmán & TRIO MIDNIGHT - Budapest, 20.jubileumi koncert
(koncertterem)

április 28. 18,00 Alexander Strukov –zongora, Oroszország (koncertterem)
április 30. 18,00 Vít Petrášek - gordonka, Marina Kantor- zongora, Prága (Vermes villa)

A zenei napok nyitánya
Zahájenie hudobných dní

XIX. Dunajskostredské hudobné dni
apríl 16. 17,00 Jubilejný koncert z príležitosti 50. výročia vzniku ZUŠ, (Koncertná sieň)
apríl 19. 16,30 Výstava bývalých žiakov ZUŠ
18,00 Koncert bývalých žiakov ZUŠ (Výstavná a koncertná sieň ZUŠ)
apríl 21. 18,00 Rácz Tibor – akordeón, (Vermesova vila)
apríl 23. 18,00 TUBAROSE komorné združenie - Bratislava (Reformovaný kostol)
apríl 26. 18,00 Oláh Kálmán & TRIO MIDNIGHT - Budapest, 20.jubilejný koncert
(Koncertná sieň ZUŠ)

apríl 28. 18,00 lAlexander Strukov –klavír, Rusko, (Koncertná sieň ZUŠ)
apríl 30. 18,00 Vít Petrášek - čelo, Marina Kantor- klavír, Praha (Vermesova vila)
Dunajskostredský Hlásnik Dvojtýždenník mestského úradu l Šéfredaktorka: Erzsébet P. Vonyik l Fotografie: Kanovits Gábor l Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 50. l Tel.: 590 3946 l email: press@dunstreda.eu l Internet: www.dunstreda.sk l Grafická príprava: PG l Tlačiareň: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., Győr l Expedícia: MSÚ l Evidenčné číslo: 233/08 l Nepredajné.
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A kiskertészek értékeltek
Malozáhradkári hodnotili
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