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Ballag már
a vén diák

T

alán nincs ember, akit nem fogna
el a nosztalgia a Ballag már a vén
diák hallatán, akár szeretett iskolába járni, akár nem. Óhatatlanul
megrohanják a régi emlékek, és
kissé irigykedve nézegeti a ballagókat. A tiszta lapot irigyli, amelylyel indulnak, a bizakodásukat, az optimizmusukat, a hitüket, a terveiket. Azt, hogy mik lehetnek,
mi mindent tehetnek ebben a kitágult világban, ahol
eddig soha nem tapasztalt lehetőségek várnak rájuk. Az elkoptatott szólam, hogy megnyílik előttük a világ, soha nem volt ennyire igaz. Vajon fognak tudni élni a kitágult világ lehetőségeivel? S ha
igen, és valahol messze, szülőföldjüktől távol találnak megfelelő érvényesülést, visszajönnek-e,
hűek maradnak-e a gyökereikhez? Jósnak kellene
lennie annak, aki ezekre a kérdésekre válaszolni
tudna. Maguk a ballagók most ilyesmin nem törik
a fejüket. Élvezik a szereplést, azt, hogy még együtt
lehetnek, és némi szorongással gondolnak az
érettségire. A távolabbi jövő inkább a szülőket foglalkoztatja. Ahogy az olyan aktuális prózai dolgok
is, mint a bankett, az új ruha költségei. A gimnázium pedig, az alma mater, amely évről-évre látja az ünneplőbe öltözött diáksereget, azon töpreng,
hogy vajon neki mikor lesz már szép új ruhája? Nagyon ráférne, különösen most, hogy kerek jubileuma közeleg, mert rég elmúlt az az idő, amikor nem
kellett pironkodnia a külseje miatt, mindene új és
takaros volt. Tavasszal Tibor Mikuš, a nagyszombati megyefőnök megígérte, hogy lesz pénz
a tatarozásra, a Vámbéry Gimnázium az évfordulós ünnepségre új ruhát kap. Reménykedjünk, hogy
az ígéret valóra válik.
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Időszerű témák

Aktuality

Szép környezetért
2011 verseny
Dunaszerdahely város polgármestere, Dr. Hájos Zoltán az idén
is meghirdeti a „Szép környezetért 2011“ elnevezésű városszépítő versenyt, amelynek célja a közterületek rendben
tartása és szépítése.
A versenybe bekapcsolódhatnak a lakótömbök és társasházak lakóközösségei, tehát a verseny az idén nem terjed ki a családi házakra. Az érdeklődők legkésőbb 2011. május 31-ig jelentkezhetnek be
a versenybe, ezt írásban kell megtenni a városházán a központi ügyfélfogadó irodában. A jelentkezési adatlap letölthető a város honlapjáról is. Egyéb információk szintén a város honlapján www.dunstreda.sk.
A verseny szeptember 10-ig tart, az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására az idei Csallóközi Vásáron kerül sor. Az első
három helyezettre értékes díjak várnak: 1 000, 800 és 600 eurós vásárlási utalványok. A verseny győzteséről négytagú szakbizottság dönt,
amely a verseny ideje alatt havonta helyszíni szemlét tart. Az értékelésnél az alábbi főbb szempontok szerint rangsorolják az előkerteket: az összhatás, a virágok és a növényzet sokszínűsége, az esztétikus elrendezés, a környezet tisztasága.
A város a verseny szervezőjeként fenntartja azt a jogát, hogy indolkolt esetben a meghirdetett versenyt megszüntesse, a benevezettek bárminemű kárpótlása nélkül.

Súťaž Za pekné okolie
2011
Primátor mesta Dunajská Streda JUDr. Zoltán Hájos vyhlasuje aj
na rok 2011 skrášlovaciu a čistotnú súťaž verejných priestranstiev
o najkrajšie okolie pri bytových domoch „Za pekné okolie 2011“.
Do súťaže sa môžu zapojiť obyvatelia bytových domov a bytové spoločenstvá, tento rok sa teda súťaž už netýka rodinných domov. Záujemcovia
sa môžu prihlásiť najneskôr do 31. mája 2011 podaním písomnej prihlášky
na radnici v kancelárii prvého kontaktu. Podrobnejšie informácie na webovej stránke mesta www.dunstreda.sk.
Súťaž potrvá do 10. septembra 2011, slávnostné odovzdávanie cien
bude na tohoročnom Žitnoostrovskom jarmoku. Na najlepších čakajú tri
hodnotné nákupné poukážky po 1 000, 800 a 600 eúr.
Hodnotiaca komisia bude 4-členná, ktorá mesačne skontroluje stav predzáhradok a ich okolia súťažiacich obytných domov. Pri hodnotení budú brať
do úvahy: kvetinovú a sadovú úpravu v okolí budovy, celkový vzhľad, bohatosť a rôznorodosť kvetín a výsadbu zelene, estetickú úpravu a čistotu prostredia. Príslušné tlačivá nájdete na webovej stránke mesta www.dunstreda.sk, alebo obdržíte ich pri informačnom pulte kancelárie prvého kontaktu na prízemí radnice.
Mesto ako organizátor súťaže si vyhradzuje právo v odôvodnených
prípadoch zrušiť túto súťaž bez nároku súťažiacich na náhradu akýchkoľvek nákladov.

A százéves Veronka
néni köszöntése
Bensőséges és megható ünnepségen köszöntötték fel május kilencedikén a nyugati lakótelepi panzióban a százéves Gódány Veronikát. Dunaszerdahely polgármestere, Dr. Hájos Zoltán is
jókívánságait fejezte ki az idős asszonynak, aki a
korát meghazudtoló frappáns megjegyzéseivel
többször is mosolyt csalt a gratulálók arcára. A
nyugdíjas otthon igazgatója, Kornfeld Tibor és a
panzió alkalmazottjai is felköszöntötték az ünnepeltet, aki megjegyezte, el sem fér a szobájában a
sok szép virág és ajándék. Az ünnepség végén a
Vámbéry alapiskola diákjai énekekkel és versekkel kedveskedtek a város legidősebb polgárának.
„Milyen szépek és kedvesek vagytok” – mondta Veronika néni a gyerekeknek.

Hol kapható a várost
bemutató könyv?
A nagy érdeklődésre való tekintettel második kiadásban is megjelent a városunk
múltját és jelenét bemutató, képekkel gazdagon illusztrált, szép kivetelezésű könyv
DUNASZERDAHELY - DUNAJSKÁ
STREDA címmel. A kiadvány kapható a város összes konyvesboltjában, újságárusoknál,
szállodák és a városi termálfürdő portáján,
valamint a Budapest Kávézóban. A publikáció ára 11 euró.

Veronka néninek a memóriája is kiváló: Petőﬁ - verset mondott fejből az őt köszöntőknek.

Pani Veronika oslávila sté narodeniny
V penzióne na Sídlisku východ pripravili dojímavú a srdečnú slávnosť pre pani Veroniku Gódány,
ktorá oslávila sté narodeniny. Čipernej oslávenkyni blahoželal aj primátor Dunajskej Stredy, JUDr. Zoltán Hájos. Aj v mene zamestnancov penziónu pani Veroniku pozdravil riaditeľ Tibor Kornfeld. Ako
jubilantka poznamenala, dostala toľko kvetov a darov, že tie sa nezmestia do jej izby. Žiaci zo ZŠ Vámbéryho oslávenkyňu pozdravili veršami a piesňami. Pani Veronika dojato poznamenala: „Ste veľmi pekné a milé detičky!“
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Módosult több városi rendelet
Törvény írja elő, hogy emelni
kell a szociális otthonokban
ﬁzetendő egyes díjakat
A városi képviselő-testület húsvét után tartott ülésén módosított több általánosan kötelező érvényű városi rendeletet. Az alábbiakban a legfontosabb változásokról tájékoztatunk.
A 2011/7. számú rendelet értelmében október
elsejétől módosul egyes városi bérlakások bérleti
díja. Ez 75 olyan lakásegységet érint, amelyek régebben épültek és a bérleti díjuk 1998 óta változatlan. Az átlagosan 25 százalékos emelést a megemelkedett költségek mellett az is indokolja, hogy
a díj aránytalanul alacsony a 2001 óta állami dotációval épült bérlakásokéhoz képest. Esetenként ez
a különbség eléri négyzetméterenként az 1 eurót is.
Már májustól módosultak a házasságkötésre
vonatkozó elvek. Újdonság, hogy ezentúl lehetséges a házasságkötés a városháza eskető termén kívül is. Ezt a városháza földszintjén lévő Anyakönyvi
Hivatalban kell írásban kérvényezni. Teljesülnie kell
azonban annak a feltételnek, hogy a házasságkötés
az eseményhez méltó helyszínen történjen, ellenkező
esetben a hivatal nem köteles eleget tenni a kérésnek. A költségtérítés 80 euró, a közigazgatási illeték pedig 66 euró, de további 16,5 eurót is kell fi-

zetni, ha a házasságkötésre kijelölt keddi és szombati naptól eltérő napon szeretnék a polgári esküvőt.
Elfogadták a nyugdíjas otthonokban fizetendő illetékeket szabályozó új 2011/12. számú
rendeletet, amely az eddig érvényes 2009/4. sz. rendeletet egészíti ki. Ezek a változások a szociális szolgáltatásokra vonatkozó 2008/448. sz. törvény értelmében szükségesek, amelyet 2010-ben a parlament újra módosított. A törvény együttesen 3
éves átmeneti időszakot szabott meg, ez most lejár: ezalatt kellett a szociális otthonokat működte-

tő önkormányzatoknak az új jogszabályhoz igazítaniuk a helyi rendeleteket. A rendeletmódosításra vonatkozó javaslat indoklása is leszögezi, hogy
letelt a határidő és be kellett építeniük az idősek otthonában nyújtott szociális szolgáltatásokra vonatkozó rendeletbe a törvény által előírt módosításokat. A változások elsősorban az egyes illetékekre
vonatkoznak. Mivel a két városi fenntartású panzió idős lakói eddig csak az étkeztetéshez felhasznált alapanyagok árát fizették meg, a módosított
törvény már azt teszi kötelezővé, hogy a főzésnél
keletkező rezsiköltségeket is számítsák be az étkeztetési díjba. Ez a dunaszerdahelyi idősotthonok
lakói esetében például azt jelenti, hogy júniustól a
napi étkezés díja az eddigi 3 euróról 4 euróra emelkedik, a diétás ételek esetében 4-ról 5 euróra. A szociális ellátás díja is emelkedik. Eddig az állam minden idős emberre egyforma fejpénzt folyósított a
szociális otthonnak, várhatóan ez az összeg csökken. A parlament által módosított törvény alapfilozófiája az, hogy az időseknek a szociális otthonokban rászorultságuk mértékében kell hozzájárulniuk az igénybe vett szociális szolgáltatások várhatóan magasabb ellátási díjához. Ráadásul a törvény előírja, hogy az otthon egy alkalmazottjára maximálisan 2,3 idős személy ellátása juthat, míg a városbeli panziókban ez jelenleg 2,6 ellátottat jelent.
Ahhoz, hogy ez a törvényes feltétel teljesüljön, a
két panzióban kb. 6 szociális alkalmazottat kellene felvenni, ami szintén pluszkiadásokkal jár. A témához lapunkban még visszatérünk.

Zmeny vo viacerých nariadeniach
Na základe novelizovaného
zákona o sociálnych službách
bolo nutné zvýšiť aj niektoré
poplatky v penziónoch
Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci odsúhlasili novelizáciu viacerých všeobecne záväzných mestských nariadení. Nižšie zhrnieme najpodstatnejšie zmeny.
V zmysle nariadenia č. 7/2011 o určení ceny
nájmu bytov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda od októbra 2011 dôjde ku zvýšeniu ceny nájmu
niektorých starších bytov v priemere o 25 percent.
Ide o 75 bytových jednotiek, s výnimkou jednej jednotky sú to byty prvej kategórie, ktoré boli obstarané pred rokom 2001. Posledná úprava ceny nájmu bola v roku 1998 a v podstate sa rovná cene príspevku do fondu opráv a údržby, ktoré vyberá správca. Toho času sú veľké rozdiely vo výške nájomného medzi bytmi obstaranými pred 2001 a po tom-

to dátume, rozdiel činí niekedy až 1 euro na štvorcový meter. Preto bolo opodstatnené prikročiť ku
zbližovaniu týchto dvoch cenových hladín.
Už od mája platia nové zásady pre vykonanie aktu uzavretia manželstva na Matričnom úrade v Dunajskej Strede. Odvtedy možno povoliť uzavretie manželstva na inom mieste, ako je Matričný
úrad, teda mimo budovy radnice. Podmienkou je,
aby snúbencami vybraté miesto bolo vhodné a umožnilo zachovať dôstojnosť vykonávaného sobášneho
aktu. Príslušnú žiadosť treba podať písomne na Matričný úrad, môže tak urobiť aj pár, ktorý nebýva v
Dunajskej Strede. Úhrada za vykonanie aktu uzavretia manželstva mimo sobášnej siene je určená vo
výške 80 eúr, správny poplatok podľa zákona je 66
eúr, a príbúda aj ďalších 16,50 eúr, ak svadba je v
iný deň, ako sú určené dni utorok a sobota.
Od 1. júna bude platné všeobecne záväzné
mestské nariadenie č. 12/ 2011, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 4/ 2009 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby. Novelizácia VZN súvisí
so zmenou zákona o sociálnych službách č. 448/2008
Z.z., ktorý zmení základnú filozofiu poskytovania sociálnych služieb podľa stupňa odkázanosti na pomoc

inej osoby. Predmetný zákon určil dvojročné prechodné obdobie na vykonanie potrebných legislatívnych zmien na úrovni obcí, ďalšia jeho novelizácia v roku 2010 predĺžila prechodné obdobie o rok.
Táto lehota vyprší teraz, preto bolo potrebné prikročiť k zosúladeniu VZN mesta k ustanoveniam zákona. Zmeny sa týkajú predovšetkým konkrétnej výšky poplatkov pre obyvateľov sociálnych zariadení.
Prvá zmena sa týka výšky poplatku za celodenné stravovanie, táto čiastka sa zvýši z doterajších 3 eúr na
4 eurá, pri diétnej strave zo 4 eúr na 5 eúr. Štátna dotácia doteraz bola poskytnutá jednotne v rovnakej výške na každú osobu, teraz to bude diferencované podľa stupňa odkázanosti, to znamená, že štátna dotácia
bude nižšia. Rozdiel musí zaplatiť dôchodca. Najviac
budú doplácať tí, ktorých stupeň odkázanosti je vysoký. Navyše zákon stanovuje aj to, že na jedného
zamestnanca domova dôchodcov môže pripadať
najviac 2,3 odkázaných obyvateľov penziónu. V prípade dvoch dunajskostredských penziónov je to však
2,6 klientov, čo nespĺňa zákonom stanovenú podmienku. Aby sa táto disproporcia odstránila, treba prijať aspoň 6 nových pracovných síl, čo tiež zvýši náklady na poskytovanie sociálne služby. K tejto téme
sa ešte vrátime na stránkach našich novín.
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Interjú / Rozhovor

A cél a nonstop ügyelet
Csiba Tibor új városi rendőrparancsnok gyorsabb
ügyintézést és hatékonyabb munkát szeretne
Május elején őrségváltást történt a városi rendőrség élén: Vörös József rendőrkapitányt Csiba Tibor váltotta fel ebben a tisztségben. Az új rendőrparancsnok
korábban maga is rendőr volt, így nem idegenek neki a reá váró feladatok. Hoszszabb ideig Pozsonyban volt városi tűzoltóparancsnok, majd a Dunaszerdahelyi Járási Rendőrségen több beosztásban is dolgozott, legutóbb a bűnügyi
rendőrség vezetőjeként, majd egy ideig biztonsági céget is irányított. A lapunknak
adott rövid interjúban tömören felvázolta terveit, azt is, hogy min akar változtatni.
Milyen tervekkel vette át a városi rendőrség irányítását?
Az eddiginél hatékonyabbá szeretném tenni a városi rendőrség munkáját.
A célom az, hogy a dunaszerdahelyi lakosok elégedettebbek legyenek a városi
rendőrséggel, beleértve az adminisztratív munkát, a kihágások nyilvántartását és kezelését. Az ügyintézést szeretném felgyorsítani, egy vagy két rendőr
ezzel foglalkozna az irodában. Szeretném elérni azt is, hogy fokozatosan emelkedjen a rendőreink létszáma. Ez ahhoz kell, hogy biztosítani tudjuk a rendet
és a tisztaságot. Már intézkedtem az ügyben is, hogy szerződéses alapon közös szolgálatok legyenek lehetőleg már júniustól az állami rendőrséggel.
Ez huszonnégy órás ügyeletet jelentene?
A jelenlegi létszámmal egyelőre nem tudunk nonstop ügyeletet tartani. De
a végcél a huszonnégy órás ügyelet. Folyamatban van az új térfigyelő kamerarendszer kiépítése, ha ez beindul, akkor tudnánk biztosítani a megszakítás nélküli szolgálatot. A kamerákat figyelő alkalmazottak a nap 24 órájában kísérnék figyelemmel a kamerák által monitorozott helyeket. A kamerákat ott helyeznénk el, együttműködve a járási rendőrséggel, ahol leggyakrabban fordulnak elő bűncselekmények, például autófeltörések.
Mennyi rendőrrel lehetne garantálni elfogadható szinten a közbiztonságot a városban?
A jelenlegi állomány, a rendőrkapitány a helyettes és a hat rendőr nem
elég. A törvény szerint ezer lakosra kell jutnia egy rendőrnek. Dunaszerdahelyen a 23-25 rendőr lenne az ideális. Ezzel az állománnyal már garantálható a városban a közbiztonság. A jelenlegi állomány nincs is megfelelően
kiképezve. Szakmai továbbképzésre is szükség lesz, továbbá javítani kell a kommunikációt, legfőképpen a kihágásoknál és a bírságolásnál. Az önvédelmi és
lövészeti kiképzést is fontosnak tartom.

Az új rendőrkapitány minden észrevételre nyitott, Ezért emailben és
telefonon egyaránt várja a lakossági javaslatokat. Az esetleges panaszokat
is megírhatják neki a polgárok a következő mail-címre:
tibor.csiba@dunstreda.eu
Telefonos elérhetőség: 159, +421917-124-287-

Cieľom sú nonstop služby
Nový náčelník mestskej polície Tibor Csiba chce zrýchliť a
zefektívniť prácu mestských policajtov
Prvého mája došlo k výmene stráži na čele mestskej polície: Jozefa Vörösa vystriedal na poste náčelníka mestskej polície Tibor Csiba, ktorý aj predtým pôsobil ako policajt. Dlhší čas pracoval v Bratislave ako náčelník hasičského zboru, neskôr v Dunajskej Strede na polícii zastával viaceré funkcie,
naposledy bol šéfom kriminálky, nedávno riadil aj
bezpečnostnú firmu. V rozhovore pre DH hovorí o
svojich cieľoch a o zmenách, ktoré chce realizovať.
S akými plánmi a predsavzatiami ste prevzal
vedenie mestskej polície?
- Mojim zámerom je zefektívnenie práce mestskej
polície. Mojim cieľom je spokojnosť obyvateľov
mesta, vrátane administratívnej práce polície, evidencie a vybavovanie priestupkov. Chcem urýchliť vy-

bavovanie stránok, dvaja policajti by sa venovali tejto práci v kancelárii. Chcel by som postupne docieliť aj zvýšenie počtu policajtov, aby sme boli schopní zabezpečiť poriadok a čistotu v meste. Už je vyrokovaná zmluva, na základe ktorej naši policajti od
júna budú spoločne hliadkovať so štátnou políciou..
Znamenalo by to nepretržité hliadkovanie?
- So súčasným stavom je nepretržitá služba nerealizovateľná, ale konečným cieľom je dosiahnutie nonstop hliadok. Priebežne sa buduje kamerový systém. Ak bude v prevádzke, treba zabezpečiť
nepretržitú službu. Pracovníci pri kamerách by sledovali dianie monitorovaných oblastí 24 hodín denne. Kamery by sme chceli po dohode s okresnou políciou umiestniť tam, kde sa najčastejšie vyskytu-

jú trestné činy, napríklad lúpežné prepadnutia
áut.
S koľkými policajtmi by mohla byť garantovaná prijateľná bezpečnostná situácia v meste?
- Súčasný stav, ktorý pozostáva z náčelníka, jeho
zástupcu a šiestich policajtov, nepostačuje. Na tisíc obyvateľov by mal podľa zákona pripadať jeden policajt. V Dunajskej Strede by bolo ideálne
mať 23-25 policajtov. S takýmto stavom by sa dala
v meste garantovať bezpečnosť. Pre súčasný tím treba zabezpečiť odborné školenia a treba zlepšiť aj
komunikáciu, najmä v priestupkovom konaní a vyrubovaní pokút. Považujem za dôležitý aj výcvik
sebaobrany a streľby.
Nový náčelník mestskej polície je otvorený
na podnety občanov, ktoré mu možno tlmočiť
elektronicky alebo telefonicky. Aj s prípadnými sťažnosťami sa na neho môžu občania obrátiť na nasledovnej adrese:
tibor.csiba@dunstreda.eu, telefonicky na
čísle 159 alebo +421917-124-287-

Felhívás, rendezvények / Výzva, podujatia

Tisztelt Hölgyem/ Uram!
Tisztelt Vállalkozó!
Dunaszerdahely Önkormányzata fontosnak tartja a katasztrófák áldozatainak megsegítését, s ettől
az általános felelősségérzettől vezérelve az idén első
ízben kívánja megszervezni a befogadó családok vendégszeretetének köszönhetően Devecser város, a vörösiszap-katasztrófa sújtotta település gyermekeinek
nyaraltatását a szünidőben.
Dunaszerdahely Önkormányzata ezúton kéréssel fordul Önhöz, hogy amennyiben módjában áll, a lehetőségeihez mérten járuljon hozzá Ön is a devecseri gyermekek nyári nyaraltatásához Dunaszerdahelyen, és segítse anyagiakkal vagy adományaival az üdültetés megvalósítását. Adományait ezúton is előre köszönjük.
Járuljunk hozzá együtt a gyermekek boldog nyaraltatásához remélve, hogy egy kicsit feledtetjük velük az átélt borzalmakat és maradandó szép élménnyel emlékeznek Dunaszerdahely városára.
A felajánlásaikról a helyi nyilvánosság fórumain folyamatos tájékoztatást nyújtunk.
Fogjunk össze jó példát mutatva, egyben közösségi tudatunkat is erősítve.
Üdvözlettel és köszönettel
Dr. Hájos Zoltán
polgármester
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Vážené Dámy! Vážení Páni!
Vážená podnikateľka ! Vážený
podnikateľ !
Mesto Dunajská Streda vedené pocitom sociálnej a spoločenskej zodpovednosti pripisuje veľký význam podpore obetiam katastrofy. Z
tohto dôvodu sa na Vás obraciame so žiadosťou o poskytnutie akejkoľvek finančnej či materiálnej pomoci v rámci Vašich možností, ktorými by ste mohli prispieť k zorganizovaniu pobytu detí z Devecseru v Dunajskej Strede.
Prispejme spoločne na tábor pre deti v
nádeji, že aspoň na krátky čas zabudnú na
hrôzu, ktorú prežili a aby mali pekné spomienky na naše mesto a na spoločne prežité príjemné chvíle.
O sponzoroch pobytu detí z Devecseru
budeme priebežne informovať na verejných fórach.
Buďme dobrým príkladom a posilnime povedomie súdržnoti a spolupatričnosti.
Kontaktus:Mgr. Takács Tímea /Kulturális,
ifjúsági és sportügyek önálló alosztálya
Mobil: +0918 607 371, telefon: +031 590 39
56, e-mail: timea.takacs@dunstreda.eu

II. Halászléfőző fesztivál

S pozdravom a vďakou
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

Sztárszakács a zsűriben – Mielőbb jelentkezzenek az érdeklődők

A DUNASZERDAHELYI VÁROSI
GYERMEKNAP RENDEZVÉNYEI

Dunaszerdahely Városának Önkormányzata a tavalyi nagy érdeklődésre való
tekintettel az idén is megrendezi a halászléfőző – fesztivált.
A Szent István napi ünnepségek keretében augusztus huszadikán megtartandó halászléfőző verseny sörfesztivállal párosul, párhuzamosan változatos kultúrműsorok zajlanak régióbeli fellépőkkel. A halászléfőző-verseny zsűrijének elnöke: Sághy Szilárd sztárszakács és Bindics Imre mesterszakács, a nyertesekre pedig értékes díjak várnak. A városi szabadidőparkban megrendezésre kerülő
halászléfőző versenybe maximálisan 15
csapat jelentkezését várják. A szervezők
ezért felhívják az érdeklődők figyelmét arra,
hogy mielőbb jelezzék részvételi szándékukat a Városi Hivatalban Jakus Zsuzsánál
a 0918/ 607 – 329-en telefonon.

Szervezők: Dunaszerdahely Város Önkormányzata, a Városi Művelődési Központ és a Szabadidőközpont
május 26. - Családi Foci - Futballtorna 2011, helyszín: Városi Szabadidőpark
május 27. - II. Tündérfesztivál, helyszín: Vámbéry Ármin Alapiskola
május 28.
15.00 – 18.00 Kézműves-foglalkozások (agyagozás, gyöngyfűzés,
papírhajtogatás, arcfestés)
Párhuzamosan a műfüves pályán: ügyességi játékok, sportversenyek
16.00 – 16.45 Németh Luca bábműsora Lázár Ervin meséiből
17.00 – 17.30 Moderntánccsoportok bemutatkozása
17.30 – Vörös Sándor bűvész műsora
Fő támogató: a Zerda Pub

II. Festival vo
varení halászlé
Hviezdne mená v tohtoročnej
porote
Po vlaňajšom úspechu prvého festivalu vo varení halászlé sa samospráva mesta Dunajská Streda rozhodla zorganizovať túto gastronomickú fiestu aj tento rok.
Súťaž vo varení halászlé sa uskutoční 20. augusta v rámci Svätoštefanských
osláv. Akcia bude spojená s pivným festivalom a pestrým kultúrnym programom.
V porote tohtoročnej súťaže sú hviezdné mená: majstri kuchári Szilárd Sághy a
Imre Bindics. Víťazi súťaže dostanú hodnotné dary.
Súťaž bude v parku voľného času, pričom sa do súťaže môže prihlásiť maximálne 15 skupín. Preto organizátori žiadajú záujemcov, aby svoj záujem o účasť
avizovali čím skôr na mestskom úrade. Kontaktná osoba Zuzana Jakusová na tel.
čísle 0918/607-329.

DUNAJSKOSTREDSKÝ DEŇ DETÍ
2011- programy
Organizuje: Mestská samospráva Dunajskej Stredy, MsKS a CVČ
26. mája - Rodinný futbal, miesto: Mestský park oddychu
27. máj - II. Festival víl, miesto: Základná škola Ármina Vámbéryho
28. mája
15.00 – 18.00 Tvorivé dielne –práca s hlinou, navliekanie korálok,
origami, maľba na tvár * Paralelne na ihrisku s umelou trávou:
šikovnostné hry, športové preteky
16.00 – 16.45 Bábkové predstavenie z rozprávok Ervina Lázára vystúpenie Luca Németh
17.00 – 17.30 Moderné tance - vystúpenie tanečných súborov
17.30 – Vystúpenie kúzelníka Sándora Vörösa
Hlavný sponzor: Zerda Pub
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Népszámlálás / Sčítanie ľudu

Népszámlálási tudnivalók
Május 21-ikén népszámlálás lesz Szlovákiában. A népszámlálási ívek kitöltése minden
egyes polgár törvényből eredő kötelessége.
Kiskorúak esetében a szülő vagy a törvényes
képviselő, a kitölteni képtelen felnőtt esetében a
közeli hozzátartozó vagy közös háztartásban élő
személy tölti ki a rubrikákat, végszükség esetén a
számlálóbiztos is megkérhető erre.
Ha valaki nem kapja meg az íveket az említett
dátumig, ezt a városházán kell bejelentenie. Az
idén a Szlovákiában honos kisebbségek nyelvén,
tehát magyarul is kiadták a népszámlálási íveket.
Ha a népszámlálási biztos nem ad magyar nyelvű
kérdőívet, akkor kérni kell tőle. Most első ízben
számítógépen is kitölthetőek, méghozzá május 21től és a végső a leadási határidő május 29. A kitöltött népszámlálási íveket a számlálóbiztos szedi össze a megállapodott időpontban. A beírt
adatoknak a május 2O-i éjfél állapotát kell tükrözniük, tehát ha például egy kisgyermek nem má-

Nemzetiség / Národnosť

jus 21-én éjfélkor, hanem utána 1 perccel születik,
már csak a következő népszámlálás populációját
gyarapíthatja. A május 13-én munkába lépő számlálóbiztosok házhoz jönnek, de senki nem köteles
őket a lakásba beengedni, az íveket viszont kötelező tőlük átvenni. Minden számlálóbiztosnak
igazolványa van, amelyet be kell mutatnia. Az óvatosság különösen az egyedül élő idős személyek
esetében fontos.

Miért fontos?
Az idei népszámlálás a szlovákiai magyarok számára különösen fontos, hisz az elkövetkező évtizedben a magyar nyelv hivatalos használata, a magyar kisebbségnek nyújtott anyagi támogatások
mértéke, a régiók fejlődése függ ettől a számadattól.
Ha egy településen a kisebbség számaránya eléri
a jelenlegi törvény értelmében eléri a 2O százalékot:
›-a fontos feliratokat magyarul is fel kell tüntetni
›a magyar nyelvű feliratok akár az első helyen is
lehetnek

lélekszám / počet százalék / percento

›a település nevét magyarul is fel kell tüntetni
›az utcaneveket magyarul is fel lehet tüntetni
›az önkormányzati üléseken magyarul is fel lehet
szólalni
›a hivatalokban lehet magyarul beszélni
›a hivatalokhoz magyarul is lehet írásban fordulni,
és azok magyarul kötelesek válaszolni.

lélekszám / počet százalék / percento
2001
2001

Érdekes végigböngészni a
két legutóbbi népszámlálás
eredményeit. Az idei első
18 756
79,74 %
magyar / maďarská
19 347
83,26 %
eredményeit 2011 őszén te3588
15,25%
szlovák / slovenský
3 354
14,43 %
szi közzé a Szlovák Statiszti150
0,63 %
cseh, morva / český, moravský
193
0,83 %
kai Hivatal, majd fokozato353
1, 50%
roma / rómsky
257
1, 11%
san kerül sor a további adat2
0,00 %
ukrán / ukrajinský
2
0,01 %
sorok közlésére. Az összesí3
0,,01 %
ruszin / rusinský
3
0,,01 %
tett eredményeket legké10
0,04 %
sőbb 2014 márciusáig hozlengyel / polský
8
0,03 %
14
0,05 %
zák nyilvánosságra. /
német / nemecký
16
0,07 %
Bude zaujímavé porovnať
3
0,01 %
horvát / chorvátsky
výsledky posledného sčítania
2
0,00
%
szerb / srbský
obyvateľov v roku 2001 a v
2
0,00
%
orosz / ruský
roku 1991. Výsledky tohtoroč3
0,01 %
bolgár / bulharský
ného sčítania začne zverejňo8
0,03 %
zsidó / židovksý
vať Slovenský štatistický úrad
egyéb / ostatné
56
0,24 %
625
2,65 %
od jesene 2011. Sumarizované
Összlakosság /
údaje sa uverejnia do marca
Celkový počet obyvatelstva
23 236
100,00 %
23 519
100,00%
2014.
Dunaszerdahely nemzetiségi összetétele 1991-ben és 2001-ben. / Národnostné zloženie Dunajskej Stredy v r. 1991 a 2001. (Táblázat:. DH. Tabuľka: DH)

1991

1991

Sčítanie obyvateľov, budov a bytov 2011
Na Slovensku sa 21. mája uskutoční sčítanie obyvateľov, budov a bytov. Vyplnenie sčítacích tlačív je zákonnou povinnosťou každého obyvateľa.
V prípade maloletých vyplňuje ich rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa. V prípade dospelých, ktorí ich nedokážu sami
vyplniť, ich vyplňuje rodinný príslušník
alebo osoba žijúca s ním v jednej domácnosti, krajnom prípade možno požiadať aj
sčítacieho komisára.

Ak niekto neobdrží sčítacie formuláre , má
to nahlásiť na mestskom úrade. Na Slovensku
sa sčítacie tlačivá tento rok vydávajú aj v jazyku národnostných menšín, teda aj v maďarčine. Novinkou je možnosť elektronického
vyplnenia sčítacích formulárov. Formuláre v listinnej podobe sa budú vypĺňať od 21. mája do
6. júna, v elektronickej forme od 21. mája do
29. mája 2011.
Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája na sobotu 21. mája 2011,
ku ktorému sa zisťujú údaje uvedené v zozna-

me. Všetky udalosti, akými sú narodenie dieťaťa, úmrtie, sobáš, sťahovanie, zmena zamestnania a pod., ktoré sa udejú do polnoci 20.
mája 2011, budú občania zapisovať do sčítacích
formulárov. Udalosti, ktoré sa udejú po polnoci
20. mája, budú už predmetom zisťovania v ďalšom sčítaní. Sčítací komisár navštívi každú domácnosť, ale občan nie je povinný ho vpustiť do
bytu, sčítacie hárky však musí od neho prevziať.
Sčítací komisár sa musí preukázať osobitným
preukazom. Obozretnosť je osobitne na mieste v prípade starších, osamelých osôb.

Városi díjak / Mestské ocenenia
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Javaslatokat
négy
kategóriában
várnak
A városi képviselő-testület
döntött az Év Pedagógusa díj
megalapításáról is
Mint már februárban tájékoztattunk róla,
Dunaszerdahely Önkormányzata az idén is
felhívással fordult a város polgáraihoz, tegyenek megalapozott javaslatokat városi kitüntetések adományozására. A díjátadó
ünnepségre a tavalyi évhez hasonlóan az
idén is az augusztus huszadikai Szent István
napi ünnepség keretében kerül sor.
Ismeretes, hogy a városi képviselő-testület 2009
decemberében döntött az alábbi városi kitüntetések
megalapításáról: „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
odaítélésére maga a polgármester tehet javaslatot.
A városi képviselő-testület április 26-ikán
megtartott legutóbbi ülésén újabb városi kitüntetés létrehozásáról döntött: az idén átadják az Év Pedagógusa kitüntetést. Ezt a nyilvános elismerést
városi székhelyű iskolában vagy oktatási intézményben dolgozó pedagógus kaphatja meg az oktatás, a nevelés vagy a művelődés terén szerzett ér-

Miután a Nyugat lakótelepen elkészült a Rényi és a Cukorgyári utca új aszfaltborítása, a munkálatok újabb parkolóhelyek kialakításával folytatódnak. Ebben a városrészben a Svoboda tábornok
utcában létesülnek további parkolóhelyek. A városi útfelújítási program még tavasszal Sikabonyban
folytatódik, ahol a Csigéri utca útburkolatának és járdájának a felújítására kerül sor teljes hoszszúságban. Idén tervben van még a Fürdő utca, valamint a Sport utca felújítása is.
Na sídlisku Západ bola dokončená obnova ciest na Rényiskej ulice a Cukrovarskej v celkovej dĺžke takmer 500 metrov. Cestné práce pokračujú na ulici Gen. Svobodu, kde mesto vybuduje nové parkovacie miesta. Modernizačný program ciest pokračuje ešte na jar v Malom Blahove
rekonštrukciou Čigérskej ulice a chodníku v dĺžke 500 metrov. Tento rok sa ešte plánuje obnova
Kúpeľnej ulice a Športovej ulice.

demeiért. Ez az elismerés évente csak egy pedagógusnak ítélhető oda, a vele járó pénzdíj 350 euró.
Városi kitüntetésre egyént vagy kollektívát
javasolhat a polgármester, valamint a városi képviselő-testület tagjai. Magánszemélyek és jogi személyek a városi képviselő-testület tagjai révén adhatják be indítványaikat. (A városi kitüntetések odaítélésére vonatkozó 16/2009. számú rendelet, valamint a módosított 2011/3. sz. rendelet megtalálható a város honlapján www.dunstreda.sk. A javaslattételre vonatkozó nyomtatványok a rendelet
mellékleteként letölthetőek ugyanitt).

Javaslatok írásban nyújthatók be a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal szervezési osztályán 2011.
május 31-ikéig. A borítékon kérjük feltüntetni: „Városi kitüntetések„– és jelöljék meg a pontos kategóriát.
A kiértékelésnél csak azokat a javaslatokat
veszik figyelembe, amelyek a megjelölt határidőig érkeztek és megfeleltek a rendeletben foglalt feltételeknek. További információk a polgármesteri kabinet szervezési osztályán kérhetők Kocsis Erzsébetnél, vagy a 0918/ 607 - 355ös telefonszámon.

Návrhy očakávajú v štyroch kategóriách
Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o zriadení ďaľšieho verejného ocenenia Pedagóg roka
Ako sme už o tom informovali vo februári,
samospráva Dunajskej Stredy sa aj v roku
2011 obracia na obyvateľov mesta s výzvou
na predloženie návrhov na udelenie
mestských ocenení. Mestské ocenenia budú
slávnostne odovzdané 20. augusta pri príležitosti dňa Svätého Štefana.
Ako je známe, mestské zastupiteľstvo v roku
2009 rozhodlo 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“. Nominácie od občanov očakávajú

v prvých troch kategóriách, o udelení pamätného
listu rozhodne primátor sám.
Bolo zriadené aj ďalšie mestské ocenenie Pedagóg roka. Rozhodli o tom poslanci na plenárnom zasadnutí 26. apríla 2011. Verejné ocenenie Pedagóg roka udeľuje Mestské zastupiteľstvo“ pedagógovi školy, alebo školského zariadenia so sídlom v meste za zásluhy na úseku
školstva, výchovy a vzdelávania. Ocenenie Pedagóg roka možno každoročne udeliť len jednému pedagógovi. Súčasťou ocenenia je aj peňažná odmena vo výške 350 EUR.
Jednotlivca alebo kolektív na mestské vyznamenania môže navrhnúť primátor, poslanci mestského zastupiteľstva alebo občania a právnické osoby

prostredníctvom poslancov.(Podrobnosti udelenia
ocenení sú obsiahnuté vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Dunajská Streda č. 16/2009. v
znení VZN č. 3./2011, ktoré nájdete na webovej
stránke mesta www.dunstreda.sk, podobne aj príslušné tlačivá)
Návrhy vo všetkých kategóriách sa môžu podať
písomne do 31. mája 2011 na organizačnom referáte útvaru primátora. Na obálke treba uviesť:
„Mestské ocenenia“ a druh ocenenia. Vyhodnotené
budú len tie návrhy, ktoré boli doručené do stanoveného termínu a spĺňajú všetky podmienky uvedené vo VZN. Ďalšie informácie poskytne na organizačnom referáte útvaru primátora A. Kocsisová na telefónnom čísle: 0918/ 607-355.
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Képriport

Megint jó volt magyarnak lenni
III. Magyar Majális
Dunaszerdahelyen
Ünnepeljen magyar a magyarral! - ez volt
a városi szabadidőparkban megrendezett III. magyar majális mottója. A Magyarok Szövetségének nem kevesebb
mint 12 társszervező segített az esemény
lebonyolításában.
Az érdeklődőket számos program várta, többek
között hagyományos májusfa állítás, Boldogaszszony - szertartás, történelmi élőkép barantások és
lovasíjászok bemutatójával, népművészeti műsorok (Kincses Zoboralja, Martos, Dunamocs, Izsa,
Kéménd, Dunaszerdahely), az Aranykert Egyetem
előadásai, Varga B. Tamás koncertje a Kodály Zoltán AI Gyermekkórusának közreműködésével, a
Felvidéki Rockszínház és mások. Az első napon
eddig nem látott érdeklődés kísérte az eseményt,
a több száz látogató a Magyarok Vásárában és a
Kézművesek Utcájában értékes ajándékokat és tárgyakat is vásárolhatott. Kísérőrendezvényként
rovásiskolát, kiállításokat, fotókiállítást láthattak. A szervezők külön tájékoztatták a részvevőket a Magyarok Országos Gyűléséről, a Magyarok
Szövetségéről és a népszámlálási tudnivalókról. A
majális nulladik napján, amelynek szervezője az
MKP dunaszerdahelyi alapszervezete volt, az Ismerős Arcok nemzeti rockbanda adott koncertet.
A III. Magyar Majálison résztvett Dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere és A. Szabó
László alpolgármester is. A város vezetői beszédeikben arra bátorították a jelenlévőket, hogy a fel-

vidéki magyarság a 2011-es szlovákiai népszámláson tegyen hitet magyar nemzetisége mellett és
vállalja magyarságát.
Az esemény az előző évek sikerére alapozva immár kétnaposra bővült, változatlan küldetéssel: népszerűsíteni a magyar kultúrát és ápolni a magyar
nemzeti hagyományokat, megőrizni a magyar
nemzeti értékeket, emelni a magyar lelket és erősíteni a magyar közösségek összefogását. A dunaszerdahelyi magyar népünnepély sportvonat-

kozású társrendezvénye a II. YBS Magyar Kupa
szurkolói torna volt hat felvidéki és négy magyarországi csapat részvételével. A kupagyőztes
ezúttal is az egyik DAC szurkolócsoport, a Felvidéki Harcosok csapata lett.

-FK-

Fotoreportáž

Opäť bolo
dobré byť
Maďarom
III. maďarský majáles
v Dunajskej Strede
Nech Maďar s Maďarom oslavujú spoločne
– pod týmto heslom sa konal v mestskom
parku voľného času III. maďarský majáles.
Záujemcom pripravili mnoho zaujímavých
programov, medzi nimi stavanie mája, prednášky
Univerzity Aranykert, koncert Tamása B. Vargu za
spoluúčinkovania speváckeho zboru ZŠ Zoltána
Kodálya, vystúpenie Felvidéki Rockszínház,
vystúpenie folklórnych skupín, Maďarský jarmok, ukážky ľudových remesiel a bojových umení. Podujatie tento rok rozšírili na dva dni. Jeho poslaním je popularizovanie maďarskej kultúry, pestovať maďarské tradície, zachovávať maďarské
národné hodnoty, a posilniť splupatričnosť maďarských komunít. Majálesu sa zúčastnil aj primátor
Dunajskej Stredy JUDr. Zoltán Hájos a viceprimátor László A. Szabó. Čelní predstavitelia mesta vo svojich prejavoch vyjadrili presvedčenie, že
v nadchádzajúcom sčítaní obyvateľstva sa účastníci podujatia smelo prihlásia k maďarskej národnosti. V rámci majálesu usporiadali futbalový turnaj fanúšikovských skupín II. Maďarský pohár YBS
opäť vyhralo družstvo fanúšikovskej skupiny
DAC Felvidéki Harcosok. .

-FK-

ZŠ na ulici Gyulu Szabóa: Lunochody vyrobené z papierového odpadu..
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Verseny / Súťaž

Csallóközi
Színes
Ceruzák
2011
Aki gyönyörűt akar látni, látogasson el a Csallóközi Múzeum (Sárga kastély) pavilonjába,
a Csallóközi Színes Ceruzák nemzetközi
gyermekrajzverseny legszebb pályamunkáiból rendezett kiállításra.

Az ünnepélyes díjkiosztón a városi önkormányzatot A.
Szabó László alpolgármester képviselte. /Na slávnostnom odovzdávaní cien mesto zastupoval viceprimátor
László A. Szabó.

Žitnoostrovské
pastelky 2011
Slávnostná vernisáž výstavy, vyhlásenie
výsledkov a odovzdanie hodnotných cien -- toto
všetko sa odohrávalo 13. mája v Žitnoostrovskom múzeu na XII. ročníku medzinárodnej súťaže
detskej výtvarnej tvorivosti Žitnoostrovské pastelky 2011, do ktorej sa zapojili deti predškolského veku, ako i 6–7 ročné.
Do tohtoročnej súťaže poslali 1400 prác, z
ktorých odborná porota vybrala 300, z nich 50 ocenila. Akciu usporiadalo Žitnoostrovské osvetové
stredisko pod záštitou Trnavskej krajskej samosprávy, v spolupráci so Žitnoostrovským múzeom a Mestským úradom - Dunajská Streda. Obrázky detí strednej Európy sú nádherné, plné farieb a radosti, obsahom nevšedne rôznorodé.
Budú vystavené do 9. júla v pavilóne múzea.

Az ország minden tájáról és
a szomszédos országokból öszszesen 14OO alkotás érkezett,
közülük a zsűri 3OO-at talált elfogadásra érdemesnek és 5O-et
díjazott. A díjak értékes játékok
voltak, ezeket a kiállítás május
13-i megnyitóján vehették át a
gyerekek. A versenyt, amelyen
a 3–5 évesek és a 6–7 évesek külön kategóriában vettek részt, tizenkettedszer rendezte meg a
Csallóközi Népművelési Központ a Nagyszombati Önkormányzat védnökségével, a Csallóközi Múzeum és a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal közreműködésével. A kiállítás július
9-ig tekinthető meg.

Szent GyörgyNapok
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A közösségépítés jegyében
Templomunk és városunk
patrónusára, Szent Györgyre
emlékeztünk
A II. Szent György Napokat április 29. és május 1. között rendezték meg városunkban. Az
esemény, amelynek főszervezője a dunaszerdahelyi katolikus plébánia volt, egy ünnepi megemlékezés-sorozat a város és a
templom védőszentjéről, Szent Györgyről. A
program sokrétű volt: három ünnepi szentmise, a Szent György-bál, a Példás családok
című verseny, valamint a Szent György-est
egyaránt a rendezvény részét képezte.
Dunaszerdahelyen sárkányölő Szent György
nagy tiszteletnek örvend. Amikor Dunaszerdahelyen évszázadokkal ezelőtt kiválasztották a templom védőszentjét, akkor a városnak és az akkori közösségnek is védőszentet választottak. Jelenleg nevét a római-katolikus templom, továbbá az ismert
vegyes kórus és egy dunaszerdahelyi cserkészcsapat
viseli. Az sem mellékes, hogy Dunaszerdahelyen
van a nemzetközi Szent György Lovagrend szlovákiai kormányzóságának központja is.

A kezdetben egynapos megemlékezés az évek
során többnapos eseménnyé duzzadt. Hagyományosan pénteken szentmisével veszi kezdetét,
utána kerül sor a közösségépítő Szent György-bálra, amelyet 16 éve tartanak meg Zsidó János, az
akkori dunaszerdahelyi esperes kezdeményezésére.
Idei helytörténeti vonatkozása az eseménynek a
Szent György Évkönyv bemutató estje volt, kulturális műsorral egybekötve. Mindhárom napon volt
ünnepi szentmise a Szent György templomban, a
vasárnapi mise végén a hívők közösen imádkoztak a boldoggá avatott II. János Pál pápáért.
A rendezvény része volt a Példás családok vetélkedő annak jegyében, hogy a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia 2011-et a Család Évének nyilvánította. A fiatal részvevők írásban és szóban bizonyították történelmi és vallási ismereteiket.
Magyar és bibliai családok történetét járták végig,
akiknek az élete a jelenkor számára is példa. A családi hangulatú rendezvényen a fordulók között
együtt játszottak és ismerkedtek a gyerekek.

-FK(Felvételek a DH archívumából)
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Mozaik / Mozaika

Az akadálymentes Dunaszerdahelyért
Dunaszerdahely polgármesterét is meghívták arra a csölösztői találkozóra, amelyet
május 5-ikén tartott a Szlovákiai Mozgássérültek Szervezete.
Mint köszöntőjében Dr. Hájos Zoltán is utalt
rá, eredetileg Dunaszerdahelyen került volna sor
az összejövetelre, de a városban sajnálatos módon
nincs a mozgáskorlátozottak fogadására és elszállásolására alkalmas létesítmény. „Ez is arra ösztönöz bennünket, hogy a jövőben határozottabban
próbáljuk meg biztosítani mozgásukban korlátozott polgártársainknak az akadálymentes közlekedést, ahol csak lehet” – mondta Dunaszerdahely

polgármestere, aki a jelenlévőket csak szlovákul
üdvözlő somorjai kollégájától és Bugár Bélától eltérően magyarul és szlovákul is szólt a jelenlévőkhöz, köztük számos magyar nemzetiségű mozgássérült csallóközi emberhez. A mozgáskárosultak és az őket segítő önkéntesek közül többen kitüntetéseket vehettek át, köztük a dunaszerdahelyi Bohuslav Mičlo, aki elismerően szólt arról,
hogy a városi termálfürdőben biztosított számukra az akadálymentes eljutás bárhová, a medencékhez is. A dunaszerdahelyi járás képviseletében
jelen volt Molnár Ottó elnök. Városunk mozgássérültjei feleségeikkel együtt nagysikerű kerekesszékes táncot adtak elő.

Za bezbariérovú Dunajskú Stredu
Aj primátor nášho mesta bol pozvaný na
stretnutie do Čilistova, ktoré organizovala
5. mája Celoslovenská organizácia telesne
postihnutých.
Primátor JUDr. Zoltán Hájos vo svojom príspevku uviedol, že hostiteľom tohto podujatia
mala byť pôvodne Dunajská Streda, ale mesto
nedisponuje s objektom vhodným na prijatie a
ubytovanie telesne handicapovaných občanov. „Aj to nás inšpiruje k tomu, aby sme sa v
budúcnosti ešte viac snažili prispôsobiť jed-

notlivé mestské objekty potrebám handicapovaných spoluobčanov“- povedal primátor. Mnohým
z prítomných telesne postihnutých a dobrovoľníkom združenia v roku Európskeho dobrovoľníctva odovzdali vyznamenania. Medzi nimi
bol aj Bohuslav Mičlo z Dunajskej Stredy, ktorý uznanlivo hovoril o tom, že v mestskom termálnom kúpalisku je zabezpečená bezbariérovosť
a prístup k bazénom. Okresnú organizáciu zastupoval Oto Molnár. Telesne handicapovaní z
nášho mesta so svojimi manželkami predviedli
tanec na vozíkoch a zožali veľký potlesk.

Sikeres horgászverseny
Mónosi Ferenc nyerte a hagyományos május elsejei horgászversenyt a Félúti tavon. Az első díjjal járó Polgármesteri Kupát Dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere adta át a győztesnek, aki 45050 grammos halat fogott ki.
A város első embere megelégedéssel szólt arról, hogy a versenyen sok fiatal vett
részt, hiszen a horgászat kellemes és hasznos időtöltés lehet a fiataloknak is. A
dunaszerdahelyi horgászverseny 2. helyezettje Jakus József (33750 gr), 3. Kovács Gábor (31730 gr). A legjobb női versenyző Pongrácz Szilvia lett, a legnagyobb halat (5040 grammos amurt) Pápai Ferenc fogta, a legtöbbet (271-et) Nagy
József. Az ifjúságiak versenyét Anda Denisz nyerte. A kifogott halakat a mérlegelés után visszaengedték a tóba.

-FK

Tradičná rybárska súťaž

A csoportkép a verseny legjobbjairól készült. Középen az első három helyezett / Najlepší účastníci súťaže na spoločnom zábere. Uprostred prví
traja hlavnej súťaže.

Foto: autor

Víťazom tradičnej prvomájovej rybárskej súťaže na jazere Félúti sa stal František Mónosi s úlovkom ryby vážiacej 45050 gramov. Prvú cenu a Pohár primátora mu odovzdal primátor Dunajskej Stredy JUDr. Zoltán Hájos, ktorý v krátkom príhovore vyslovil radosť nad tým, že súťaže sa zúčastnilo veľa mladých
rybárov. Na druhom mieste sa umiestnil J. Jakus, na treťom Gábor Kovács. Kategóriu žien vyhrala Silvia Pongráczová, najväčšiu rybu (amur, 5040 gr) ulovil František Pápai, najviac rýb (271 ks) Jozef Nagy. Prvú cenu mládeže vyhral
Denis Anda. Ulovené ryby po vážení pustili späť do jazera.

-FK-

Fotópályázat / Fotosúťaž
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DUNASZERDAHELYI
ÉLETKÉPEK 2011
A városi fotópályázat VII. évfolyamának feltételei
Dunaszerdahely Város Önkormányzata, a Kortárs Magyar Galéria kuratóriuma és a Dunaszerdahelyi Városi Televízió DUNASZERDAHELYI
ÉLETKÉPEK 2011 címmel pályázatot hirdet az
alábbi kategóriákban:
Fotó
Mozgókép
Az immár hetedik évfolyam meghirdetésével
a város vezetése azt tartotta szem előtt, hogy a városi fényképarchívum újabb színvonalas fényképanyaggal gyarapodjon. A város vezetésének az
az eltökélt szándéka, hogy az elkövetkező nemzedékeknek gazdag fénykép- és mozgóképanyaggal
dokumentálja Dunaszerdahely dinamikus fejlődését, arculatának változásait és az itt élő emberek mindennapjait.
A pályázat idei évfolyamára a következő témakörökben küldhetők be munkák:

Fotó
- Az utca embere kritikus szemmel
- Utcák, terek, épületek, műemlékek és környezetük
(A fényképek méretei: 20x30 és 30x40 cm)

Mozgókép
- Reklámfilm (max 0,5 perc)

- Videoklip (max 5 perc)
- Dokumentumfilm (5-15 perc)
A zsűri a válogatásnál csak
olyan pályamunkákat vesz figyelembe, amelyek a város életét, épületeit, környezetét örökítik meg és beazonosíthatóan
Dunaszerdahelyhez kötődnek. A
hagyományos módon készült
fényképfelvételek mellett várjuk
az elvontabb, számítógépes és más új technikai eljárással készült fotókat is.
A pályázatra beküldött alkotásokat szakmai
zsűri bírálja el. A beérkezett fotók közül a két legrangosabb alkotást díjazzák. A polgármester különdíja 100 EURÓ, a zsűri fődíja 100 EURÓ. A sikeres pályázónak a kiállításra kerülő fotók után
anyagköltség címén darabonként 6,60 EURÓt
megtérítenek. (Ezt az összeget a kiállítás megnyitóján kapja kézhez a pályázó.) A fotókhoz kérjük csatolni a negatívot, vagy a fényképeket CD-n, lehetőleg a képek címével ellátva. A CD-n egy külön fájlban /Word/ a következő adatokat kell feltüntetni: név,
keresztnév, pontos lakcím, e-mail, a választott kategória. A fotók, filmek beküldésével a versenyző
beleegyezését adja a szervezőknek a munkák publikálására, jutalom nélküli felhasználására.

Živý obraz Dunajskej Stredy 2011
Podmienky VII. ročníka mestskej fotograﬁckej súťaže
Samospráva mesta Dunajskej Stredy, Kuratórium Galérie súčasných maďarských umelcov
a Dunajskostredská mestská televízia vyhlasujú aj pre tento rok fotografickú súťaž pod názvom
ŽIVÝ OBRAZ DUNAJSKEJ STREDY 2011 v
nasledovných kategóriách:
- Fotografia
- Krátka filmová tvorba
Cieľom vyhlasovateľov tohtoročného siedmeho ročníka súťaže bolo rozšíriť fotoarchív mesta o nové kvalitné zábery, zachytávajúce každodenný život mesta. zadokumentovať jej dynamický rozvoj a zanechať budúcim generáciám
obrazové svedectvo o živote Dunajskej Stredy
a jej obyvateľov.
Súťažné kategórie:

Fotograﬁa:
- Mestský človek kritickým okom.
- Ulice, námestia, budovy, pamiatky a ich okolie /rozmer fotografií: 20 x 30 a 30 x 40 cm/

Krátka ﬁlmová tvorba:
- reklamný spot (max. 0,5 min)
- videoklip (max 5 min)
- dokumentárny film (5-15 min)
Porota bude zo zaslaných prác vyberať do súťaže len tie, ktoré identifikovateľne zachytávajú
život mesta, zobrazujú jej budovy a ich okolie,
a jednoznačne sú späté s mestom. Popri klasických fotografiách očakávame aj abstraktné zábery
a fotomontáže zhotovené počítačovou technikou
a inými novými technickými metódami.
Zaslané práce bude posudzovať odborná porota. Dve najlepšie fotografie budú ocenené, a to
cenou primátora (100 EUR) a hlavnou cenou poroty (100 EUR). Úspešným uchádzačom, ktorých
diela budú prezentované verejnosti na výstave najúspešnejších fotografií, budú uhradené materiálové výdavky vo výške 6,6 EUR/ks. (Túto sumu
obdrží súťažiaci na otvorení výstavy z najúspešnejších prác.) K fotografiám prosíme pripojiť ne-

Molnár Ágnes felvétele.

Mozgókép kategóriában a két legmegkapóbb
munkát díjazzák. A polgármester különdíja 200
EURÓ, a zsűri fődíja 100 EURÓ. A két legjobb
filmet a DSZTV is bemutatja.
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására a
győzteseknek nyilvános kiállításon kerül sor 2011
decemberében a Kortárs Magyar Galériában.
A pályamunkák 2011. október 28-ig adhatók le a Vermes villában székelő Kortárs
Magyar Galériában személyesen, vagy postázhatók az alábbi címre: Kortárs Magyar
Galéria, Szabó Gyula utca 304/2, 92901
Dunajská Streda. (Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 9-től 17 óráig) Részletesebb tájékoztatás a 031 / 5529384-es vagy a 00421-918607 307-es számon.

gatív alebo fotografie na CD nosiči s označením
názvu fotografie. Na CD-čku v samostatnom súbore (vo Worde) prosíme uviesť nasledovné údaje: meno, priezvisko, presnú adresu, e-mailovú
adresu, zvolenú kategóriu. Súťažiaci v kategóriách fotografia a krátka filmová tvorba dávajú
súhlas organizátorovi na uverejnenie súťažných
prác, bez nároku na odmenu.
V kategórii krátka filmová tvorba budú ocenené dve najpútavejšie práce, a to cenou primátora (200 EUR) a hlavnou cenou poroty (100
eur). Dva najlepšie filmy budú prezentované aj
v DSTV.
Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa
uskutoční na verejnej výstave v decembri
2011 v priestoroch Galérie súčasných maďarských umelcov.
Súťažné práce treba odovzdať osobne do 28.
októbra 2010 v Galérii súčasných maďarských
umelcov, ktorá sídli vo Vermesovej vile alebo treba zaslať poštou na nasledovnú adresu: Galéria súčasných maďarských umelcov, ul. Gyulu
Szabóa 304/2, 929 01 Dunajská Streda. (Galéria je otvorená v pracovných dňoch od 9 do 17
hod.) Bližšie informácie poskytnú na tel. č.
031/5529384 alebo na 0918/607-307.
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

Bonbón –kint, Bonbón – bent Bonbón vonku, Bonbón vnútri
A szálló épületében télen-nyáron
üzemel a wellness-részleg török gőzfürdővel, szaunával. Hétköznapokon
az egész napos belépő felnőtteknek 6
euró, gyermekeknek 3 euró, 18 óra
után a belépés kedvezményes: gyerekeknek 2 euró, felnőtteknek 4 euró.
A medencék mindenütt 1,2 méter mélyek. Masszázs és pakolások is várják
az érdeklődőket. A parkolás és a trezor használata ingyenes, ugyanígy a
szanuáé is. A távolabb élő ismerőseinek ajándékozzon kedvezményes 3napos hétvégi wellness-csomagot 60
euró értékben, amely tartalmazza a
szállást, a félpanziót és az élményfürdő
használatát.
Bővebben a www.bonbon.sk honlapon.

Esküvőknek, születésnapoknak,
cégrendezvényeknek, iskolázásoknak és más zártkörű összejöveteleknek is kiváló helyszíne lehet a terebélyes fákkal és parkkal övezett közkedvelt Bonbon Szálló. Mivel a 11 évvel ezelőtt megnyitott hotel Dunaszerdahely szívében található, vendéglőjébe és kávézójába bármely nap
szakban Ön is betérhet egy kiváló
ebédre vagy egy remek kávéra! Jó idő
esetén mindezt az árnyas teraszon is
elfogyaszthatja. Ha igazi ellazulásra
vágyik, júniustól már a szabadtéri medencében is fürödhet és napozhat. Az
udvaron lévő 30 fok hőmérsékletű
medencék gyermekeknek is megfelelnek, gyermeksarok, hinták és grillezési lehetőség is van.
Svadby, narodeniny, firemné akcie, školenia – to všetko ponúka obľúbený Hotel Bonbón. S peknou letnou terasou, udržiavanou zeleňou môže byť vhodným
miestom pre tieto akcie. Nakoľko sa 11ročný hotel nachádza v srdci mesta, aj Vy
sa môžete hocikedy cez deň zastaviť a presvedčiť sa o jeho gastronomických kvalitách v reštauračnej časti, a v kaviarni ponúkneme skvelú kávu. V lete môžete
posedieť aj na terase . Ak túžite po skutočnom oddychu, od júna si môžete zaplávať a opaľovať sa aj pri vonkajších bazénoch s ohrievanou vodou na teplotu
30°C, teda vhodnou aj pre deti. Máme aj detský kútik a priestor na grilovanie.
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Május 4-iki versenyünk megfejtői

V samotnej budove hotela prevádzkujeme celoročne wellness s tureckou
saunou. Cez týždeň stojí celodenná vstupenka pre dospelých 6 eur, pre deti
3 eurá, po 18 hodine poskytujeme zľavu, vstup stojí 4 eurá, pre deti 2 eurá.
Návštevníkom poskytujeme aj masáže a zábaly. Parkovanie, trezor a sauna
sú zadarmo. Ak chcete prekvapiť svojich známych, môžete im darovať 3dňový víkendovy wellness balíček po 60 eur. V tejto cene je obsiahnuté ubytovanie, polpenzia a pobyt vo wellness centre.
Viac na www.bonbon.sk.
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže z 4. mája

Olvasóinknak a vasalási szolgáltatás mottóját kellett beküldeniük. A
helyesen válaszolók között hatszor 10 euró értékű vasalási utalványt sorsolunk ki, amelyet a Simi vasalási szolgáltatás ajánlott fel.

Úlohou našich čitateľov bolo poslať motto služby žehlenia. Vyžrebovali
sme až šesť výhercov, ktorí získajú poukážku na žehlenie v hodnote
po 10 - 10 eur.

Nyertesek:

Vyhrávajú:

Horváth Árpád, Újfalu 2225/37, Varga Viktor, SzNF tér 198/48, Viera Feldmárová, Madách u 34, Matlák Renáta, Neratovicei tér 2145/9
Vida Antal, Zöldfa sor 1207/46 és Katona Júlia, Barátság tér 2164/7.
A nyereményért személyesen jelentkezzenek a vasaldában. Szükséges
a személyazonossági igazolvány bemutatása.

Árpád Horváth, Nová Ves 2225/37, Viktor Varga, Námestie SNP
198/48, Viera Feldmárová, Madácha 34, Renáta Matlák, nám. Neratovické 2145/9, Antal Vida, Zelená 1207/46 a Júlia Katona, nám. Priateľstva 2164/7. Ceny venovala služba žehlenia Simi, prihláste sa priamo
v prevádzke. Treba sa preukázať občianskym preukazom.

E heti kérdésünk: Mikor nyitották meg a Bonbon Szállót? Díjak szabad választás szerint három nyertesnek: 4 – személyes egész napos családi belépő a dunaszerdahelyi wellness-részlegbe, vagy kétszemélyes vacsora /ebéd/ a Pozsony –Ligetfalun lévő szállodában.

Nová otázka: Kedy bol sprevádzkovaný Hotel Bonbón? Výhercovia
súťaže získavajú celodennú rodinnú vstupenku pre 4 osoby do wellnessu v Dunajskej Strede, alebo obed pre dve osoby v podobnom hotelovom zariadení v Bratislave-Petržalke.

Válaszaikat legkésőbb május 26--ig küldjék el szerkesztőségünk címére,
vagy e-mailben (press@dunstreda.eu), de a városi hivatal portáján is leadhatják. Az email-megfejtésben a nevüket és a címüket is szíveskedjenek feltüntetni.

Odpovede zašlite najneskôr do 26. mája na adresu redakcie, e-mailom / press@dunstreda.eu /, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu. Nezabudnite v elektronickej pošte uviesť aj vaše meno a adresu.

Programok, Krónika

,

Kronika

Híradó * Magazin - Új Hírek és Magazin
minden csütörtökön 18.00-kor. Folyamatos ismétlés, kivéve a technikai szüneteket.

Relácie DSTV:

Mancal Balázs
Bernáthová Zsóka
Herdič Vojtech
Borbély Bálint
Koczó Áron
Sípos Carlos Dušan
Kissová Denisza
Soóky Mark
Mózes Sára
Bús Roland

Správy * Magazín - Nové Správy a Magazín každý štvrtok o 18.00. Nepretržité opakovanie, s výnimkou technickej prestávky.
www.dstv.sk

Écsi Dezider (1920)
Nagy Géza ( 1929)
Kulacs Štefan (1949)
Melega Mikuláš (1951)
Németh Ľudovít ( 1935)
Hunka Jozef ( 1933)

Házasságkötés – Sobáše
Rácz Štefan - Denisa Hadacsová

Vermes villa/Vermesova vila
A Kortárs Magyar Galériában 2011 június 10-ig tekinthető meg hétfőtől péntekig 9.00
– 17.00 között a Magyar Festők Társasága
FEKETE KÉPEK 3. elnevezésű kiállítása.
V Galérii súčasných maďarských umelcov
výstava Spoločnosti maďarských maliarov
Čierne obrazy 3 je otvorená do 10. júna
pondelok - piatok od 9.00 do 17.00.
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A DSZTV műsora:

Születések – Novorodenci

Elhalálozások – Zomreli

Programy, Kronika
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A VMK májusi programja – Májový program MsKS
máj.20.–19.00 ó.: A Kicsi Hang verséneklő duó koncertje / Koncert skupiny Kicsi Hang
máj.23.–18.00 ó.: Beszélgetéssel egybekötött előadás Dávid Tamással: Össztűz a rákra / Prednáška Tamása Dávida: Boj proti rakovine
máj.24.–19.00 ó.: A Jókai Színház – Komárom bemutatója: Békeffi István – Lajtai Lajos: A régi
nyár / Predstavenie Jókaiho divadla – Komárno: István Békeffi – Lajos Lajtai: Zabudnuté leto
máj.26.–19.00 ó.: A Szlovák Kamaraszínház – Martin bemutatója: Tracy Letts: Augusztus Oklahomában / Vystúpenie Slovenského komorného divadla – Martin: Tracy Letts: August na konci Ameriky
máj. 26-28.: máj. 26 – 28.: Dunaszerdahelyi Városi Gyermeknap (Bővebben az 5. oldalon) / Dunajskostredský deň detí (Podrobne na strane 5)
máj.31.–18.00 ó.: DUMASZÍNHÁZ - fellépnek: Kőhalmi Zoltán és Benk Dénes / Divadlo „Dumaszínház“ (MR) - vystúpia: Zoltán Kőhalmi a Dénes Benk
jún. 3. – 19.00 ó.: Magyar Ima- Fohász a magyarságért, táncban, énekben és versekben. Közreműködnek: a dunaszerdahelyi Csallóközi Néptáncegyüttes, a darnózseli Szigetköz Táncegyüttes,
Fazekas Zoltán, Zirig Zsófia – versmondók, Bíró Gábor, Valenszky Mirjam és Bíró Máté –
énekesek
jún. 7–10.: XXXVI. DUNA MENTI TAVASZ – Gyermekszínjátszó- és Bábcsoportok Országos Seregszemléje / XXXVI. PODUNAJSKÁ JAR – Celoslovenská súťaž detských divadelných
a bábkarských súborov

August na konci Ameriky
Az év szlovákiai színházi eseménye május
26-án 18.00 órakor a Városi Művelődési Központ színháztermében látható Czajlik József rendezésében. Jegyek elővételben a Családi
Könyvklub dunaszerdahelyi üzleteiben, e-mailban: marketing@konyvklub.sk, telefon: 0905
44 27 46 és a VMK-ban. A jegy ára 10 Euró.
Tragikomédia v podaní martinského Slovenského komorného divadla. Predpredaj
vstupeniek v predajniach Családi Könyvklub,
e-mail: marketing@konyvklub.sk, telefon:
0905 44 27 46 a v MsKS. Vstupné: 10 eúr.

Mesés nyári tábor
Mesés napközis tábor lesz a Csemadokszékházban Dunaszerdahelyen , augusztus 8.
és 12. között boszorkány- és varázslóképzővel, augusztus 15. és 19. között pedig a világ
meséit bemutató műsorral várja az 5-1O éves
gyerekeket Németh Luca bábszínész, Huszár
Ági szervező /zene/ és Huszár Kata /kézművesség/. Érdeklődni és jelentkezni lehet a
O9O8/693167 mobilszámon. E-mail:
aagi8O@hotmail.com

Letné tábory CVČ – a Szabadidőközpont nyári táborai
Informácie o letnej prázdninovej činnosti v Centre voľného času – Szabadidőközpont Dunajská Streda – nájdete na webových stránkach/ a Szabadidőközpont nyári táborairól bővebb téjékoztatást
az alábbi honlapokon szerezhetnek: www.cvcds.edu.sk a skola@cvcds.edu.sk, podrobnejšie informácie
a prihlášky / további információk és jelentkezés:: tel. č.: 031/5522574, fax: 031/5522574, ďalšie
kontakty:0903159654, 0905377304, 0902128126, : 0905442590, 0915125334 a 0905270171. Prihlášky prijímajú do 20. júna./ Jelentkezni az egyes turnusokba június 20-ig lehet.

Emlékezzünk Esterházy
Jánosra
Esterházy János születésének 110. évfordulóján a Cseh-és Morvaországi Magyarok
Szövetsége május 21-én emléknapot szervez
Olmützben és Mírovban. Az olmützi (Olomouc) Szent Vencel-székesegyházban 12
órai kezdettel ünnepi szentmisére kerül sor, utána az Olmütztől kb. 20 kilométerre található
Mírov község rabtemetőjében megkoszorúzzák a mártír gróf jelképes sírját. Ebben az évben is autóbusz indul a csehországi megemlékezésre. Az autóbusz a pozsonypüspöki Fő
téren és 6:15-kor a pozsonyi Műszaki Egyetem előtt is megáll. Mivel az autóbusz 6 órakor indul Dunaszerdahelyről, az itt lakóknak
lehetőségük van előzetes egyeztetés alapján
Dunaszerdahelyen felszállni az autóbuszra. Az
út ára 16,- euró. Jelentkezni a +421-910904836-os telefonszámon lehet.
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Előkészületek a Csallóközi Vásárra
Prípravy na Žitnoostrovský jarmok
Ezek az apróságok nem a legújabb típusú fogszabályozót reklámozzák, hanem a dorombot pengetik a kellemes májusi napsütésben. Sebő József, a Kodály Zoltán Alapiskola zenepedagógusa egy kis szabadtéri muzsikálásra vitte ki tanítványait a Bartók Béla korzóra, ahol dalra is fakadtak, táncra is perdültek, bizonyítva, hogy
igazat mondott iskolájuk névadója, amikor azt állította, hogy botfülű gyerek nem létezik.
Tieto deti nerobia reklamu najnovším typom strojčekov na zuby, lež svojej škole, ZŠ Zoltána Kodálya, ktorá kladie
veľký dôraz na hudobnú výchovu už od prvej triedy. Pod vedením svojho učiteľa Józsefa Sebőa zabávali hrou na
drumbľu okoloidúcich na korze Bélu Bartóka. Aj si zanôtili a zatancovali, na dôkaz toho, že veľký hudobný pedagóg
a skladateľ, ktorého meno nesie ich škola, mal pravdu, keď hlásal, že neexistuje dieťa, ktoré by nemalo hudobný
sluch, len ho treba včas rozvinúť.

DUNASZERDAHELYEN IS!

Kde dostať knihu
o našom meste?

2011. május 26-án /csütörtök/ 10:00 -16:00 óráig Dunaszerdahelyen a Városi Művelődési Központ
mozi termében X- FAKTOR zenei tehetségkutató verseny meghallgatásra kerül sor. A szervezők
várják azon tehetséges és bátor egyének, együttesek, csoportok, egyéb formációk korhatár nélküli jelentkezését, akik úgy gondolják, az X-Faktor
zenei tehetségkutató verseny ugródeszka lehet a
karrierjük elindításához.
Jelentkezés: emailben: x-faktor@rtlklub.hu

Vzhľadom na veľký záujem reprezentatívna publikácia Dunaszerdahely - Dunajská Streda nedávno
vyšla v druhom vydaní. Táto vzhľadná a obsažná
kniha, bohato ilustrovaná fotografiami, ponúka záujemcom prehľad o minulosti a o súčasnosnom živote nášho mesta. Publikáciu si môžete zakúpiť v
kníhkupectvách mesta, v novinových stánkoch, na
recepcii tunajších hotelov a mestského termálneho kúpaliska, takisto v kaviarni Budapest. Cena
publikácie je 11 eúr.

X-FAKTOR – MEGHALLGATÁS

AGYKONTROLL
stresszkezelés és elmefejlesztés
DUNASZERDAHELY
június 18-19., 25-26.
Oktató: Dr. Domján László (orvoskandidátus) Helyszín: Városi Művelődési Központ Jegyárusítás: Talin-üzlet/Centrum Üzletház, Bartók B. sétány
791. A tanfolyam ára 130 euró (nappalis diák, nyugdíjas 110 euró). Bővebb
info: 421 904 267 278
vagy: www.agykontroll.hu

Parkolók kontra játszótér
Parkoviská versus ihriská

Southerm-csőcsere: félidőben
Southerm: výmena potrubia v polčase

Felhívás
Nyárasd község eladásra kínál közművesített
építkezési telkeket Alsónyárasd kataszterében,
négyzetméterenként 15 eurós áron az ún. új negyedben, ahol a közeljövőben egy modern gyermekjátszótér is épül. A telkek nagysága 615 m2 1230 m2.
Érdeklődni lehet 031/558 21 51 telefonszámon
031/558 26 92 fax
bacso@topolniky.sk e-mail címen, vagy személyesen: Obec Topoľníky Hlavná 126 .
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Éjszakába nyúló programok a
Vermes villában
Programy do polnoci vo Vermesovej vile
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kéthetente l Fõszerkesztő: P. Vonyik Erzsébet l Fotók: Kanovits Gábor l
A szerkesztőség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Fő utca 50. l Tel.: 590 3946
l e-mail: press@dunstreda.eu l Internet: www.dunstreda.sk l Nyomdai
előkészítés: PG l Nyomda: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., Győr
l Lapterjesztés: Városi Hivatal l Nyilvántartási szám: 233/08 l Ingyenpéldány.

