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A

z ideális játszótéren mindenütt
tisztaság és rend honol. A homokozót éjszakára letakarják,
hogy a kóbor kutyák, macskák ne
használhassák illemhelynek, és
nyáron széles ernyő védi a benne játszó apróságokat a napsugarak ellen. A legkisebbeket és a nagyobbakat koruknak megfelelő, ép és tetszetős hinták, csúszdák, mászókák és egyéb játékok várják, a szülőket
kényelmes padok, de nyújtó, gyűrűhinta is, mint
a harmincas évek funkcionalista tervezőinek
játszóterein. Van fű és árnyat adó fa, sőt ivókút,
szemétláda és mindig tiszta WC is.
Lehet folytatni, bizonyára minden szülő
hozzá tudna tenni valamit, amitől az ideális játszótér még ideálisabb lenne. Ezzel szemben a reális játszótéren a nappali viszonylagos rendnek
és tisztaságnak másnap reggelre nyoma sincs. Erről az esti órákban a környék tinédzserei, éjszaka pedig a különböző kétes elemek gondoskodnak, termelik a törött üveget, cigarettacsikk-kupacokat, szemetet, rongálják a padokat, hintákat
olyan rendszerességgel és alapossággal, mintha
ezért fizetnék őket. Hiába ad át a város az idén
is egy vadonatúj játszóteret, hiába minden igyekezete, hogy kulturált körülmények között játszhassanak a legkisebbek, ha saját polgárai tesznek
arról, hogy ne lehessen így. A legideálisabb játszótér is játszi könnyedséggel tönkretehető, ha
hagyjuk. A leglelkiismeretesebb gondnok, a legmodernebb térfigyelő rendszer sem segít, ha mi
magunk nem teszünk a vandalizmus ellen. Pedig
a maga módján mindenki tehet ellene. Elsősorban odafigyeléssel, neveléssel.
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Időszerű témák

Aktuality

Az elírási hibát korrigálják A lakosság
A polgármester szerint nincsenek csontvázak a szekrényben ﬁgyelmébe!
Mint lapunk 3. oldalán a képviselő - testület
legutóbbi üléséről közölt beszámolóban
írunk róla, a Most – Híd párt képviselői sajtóértekezletükön bejelentették: a parkolódíj ügyében a járási ügyészséghez fordulnak.
Az alábbiakban közöljük Dr. Hájos Zoltán polgármester ezzel kapcsolatos álláspontját.
A polgármester úgy véli, a parkolószolgálat kérdésében sem volt indokolt soron kívüli képviselő-testületi ülés összehívása. A parkolódíj ügyében
ugyanis sajnálatos módon elírás történt - nyilatkozta Hájos Zoltán. A városi képviselő-testület
2008 decemberében jóváhagyta a parkolási díjakat megszabó 242-es határozatot. Ez 2009. január elsejétől, amikor Szlovákiában bevezették az eurót, eltörölte a kétzónás parkolási díjat (megjegyzés:
I. zóna: 20,- SZK, II. zóna: 10,- SZK) és bevezette
az egytarifás 15 koronás díjat. A 2008-as határozat az órás parkolási díj nagyságát 0,50 euróban
határozta meg. A Városi Tanács 2009. október 3ikán jóváhagyta a Parkolási Rendtartást, amelyben
felhatalmazták a parkolási rendszer működtetőjét
a parkolókártyák kiadására. Itt sajnálatos elírás történt, mert a 15 koronás parkolási óradíj 15 euró-

centként került a beterjesztett anyagba. “Ez a hiba
továbbgyűrűzött a 2011-es évi új parkolási rendszer kiírásánál is. Érdekes módon az elírást senki
sem vette észre, maguk a képviselők sem. Csak a
2011. április 26-iki képviselő-testületi ülésen derült fény erre a hibára, amit természetesen, korrigálunk. Az említett elírás adminisztratív hiba,
amit korrigálni lehet és kell. A következő tanácsülésen a tagok elé terjesztem ezt a módosítást. A
városi képviselő-testület június 28-ikán esedékes soros ülésén mindenképpen fog tárgyalni erről.
Bizonyára kiderült volna a tévedés, ha a Most
- Híd- frakció képviselői a hivatalban tájékozódnak, és nyomban orvosolni is lehetett volna. De a
Híd képviselői botrányt kavartak azt gondolván,
hogy majd csontvázak esnek ki a szekrényből. De
csontvázak nincsenek. Másodsorban ez a fajta politizálás nem arról szól, hogy a város érdekében a
25 képviselő összefog, hanem arról, hogy ki tudja
magát láttatni, miközben a másik munkáját ócsárolja. Meggyőződésem, hogy a Híd frakció képviselői nem az együttműködés hívei, hanem elsősorban a pártjukat és saját magukat akarják mutogatni, a lényeg pedig az: ki hogyan tudja fényezni
magát a polgárok előtt - közölte a polgármester.

Stala sa chyba pri
prepise koruny na euro
Podľa primátora v skrini nie sú kostry
Ako informujeme o poslednom zasadnutí
mestského zastupiteľstva na strane 4, poslanci frakcie Most-Híd sa obrátili podnetom
na okresnú prokuratúru vo veci prešetrenia
poplatku za parkovanie v Dunajskej Strede.
K tejto problematike zaujal stanovisko aj primátor JUDr. Zoltán Hájos.
Primátor sa nazdáva, že v súvislosti s parkovacím družstvom nebolo opodstatnené zvolanie
mimoriadneho zasadnutia mestskej samosprávy.
V súvislosti so sadzbou parkovného sa stala poľutovaniahodná administratívna chyba– povedal
Zoltán Hájos. Mestské zastupiteľstvo ešte v decembri 2008 schválilo uznesenie č. 242, ktoré
upravuje výšku parkovného v meste. Keď v
roku 2009 bolo zavedené euro, mestské zastupiteľstvo rozhodlo o zrušení dvojzónového parkovného (v prvej alebo centrálnej zóne bolo hodinové parkovné 20 Sk, v druhej zóne 10 Sk) a
ustanovila sa jednotná sadzba vo výške 15 Sk,
teda 50 eurocentov. Mestská rada 3. októbra 2009
schválila Parkovací poriadok, v ktorom splnomocnila prevádzkovateľa parkovacieho systému

na vydanie parkovacích kariet. “Tu sa však stala poľutovaniahodná chyba, lebo 15 korunová sadzba sa do návrhu dostala ako 15 eurocentov. Táto
chyba sa nezistila ani pri vypísaní výberového konania na prevádzkovateľa na rok 2011. Chybu si
nikto nevšimol, ani samotní poslanci. Tá vyplávala na povrch len na zasadnutí 26. apríla 2011.
Jedná sa o administratívnu chybu, ktorú je možné a nutné korigovať. Na nasledujúcom zasadnutí
rady predložím návrh na opravu. Na riadnom rokovaní pléna 28. júna každopádne budeme rokovať o tejto záležitosti.
Chyba by sa odhalila, keby sa poslanci strany
Most-Híd informovali na mestskom úrade, a mohli sme ju korigovať. Ale poslanci Most – Híd chceli radšej škandál s tým, že zo skrine vypadnú kostry. Tie však neexistujú. Táto forma politikárčenia
nie je o zjednotení všetkých 25 poslancov v záujme mesta a jej občanov, ale o tom, kto sa dokáže
zviditeľniť ohováraním práce druhého. Som presvedčený, že títo poslanci nie sú zástancami spolupráce, ale chcú zviditeľniť len svoju stranu a seba,
a podstata je len to: kto sa ako dokáže blysnúť v
očiach občanov” - uviedol primátor.

A folyamatban lévő népszámlálás kapcsán a városi hivatal kéri a lakosságot, hogy a kitöltött népszámlálási íveket ne a városi hivatalban adják le,
mivel ezeket a számlálóbiztosok szedik össze. Ha
nem tartózkodnak otthon a megbeszélt időpontban,
a szomszédot is megkérhetik, hogy adja le helyettük
a kitöltött íveket az illetékes számlálóbiztosnak.

Do pozornosti
obyvateľov!
V súvislosti s prebiehajúcim sčítaním ľudí
mestský úrad žiada obyvateľov, aby vyplnené
sčítacie hárky neodovzdávali na mestskom úrade,
nakoľko tieto tlačivá pozbierajú sčítací komisári.
Ak nebudú doma v dohodnutom čase, môžu požiadať aj suseda, aby za nich odovzdal vyplnené
hárky príslušnému sčítaciemu komisárovi.

A DH nem
pártközlöny
Dakó Sándor és Ravasz Marian a május 24iki sajtóértekezleten megkérdőjelezte lapunk
objektivitását. Az ülés másnapján Dakó képviselő úr egy általánosságokat tartalmazó 12
soros közleményt juttatott el lapunknak leközlésre a meghiúsult ülés után tartott sajtótájékoztatón elhangozottakról, amelyet más
médiáknak is megküldött.
Mivel lapunk nem kíván egyetlen párt szócsöve sem lenni, így a Most-Híd frakció
egyébként minden konkrétumot nélkülöző közleményének a megjelentetésétől is eltekintünk.
Ha más párt fordulna ilyen kéréssel a szerkesztőséghez, ugyanígy járnánk el, mert nem
kívánunk pártközlöny lenni.

Városi önkormányzat
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Ülésdömping: 2 helyett 4 ülés
Az MKP képviselőcsoportja
egyhangúlag bojkottálta a
Most – Híd frakció kezdeményezését a rendkívüli ülés
megtartására
A városi képviselő-testület tagjai május huszonnegyedikére rendkívüli ülésre kaptak
meghívót.
A képviselő-testület soron kívüli összehívását a Most - Híd párt frakciójának 8 képviselője és egy független kezdeményezte. (Az erre vonatkozó beadványon e párt képviselői közül nem
szerepelt Horváth Kinga, Jarábik Gabriella és
Miroslav Gašpar neve). A testület következő,
soros ülése egyébként az eredeti menetrend
szerint június 28-ikán lesz.
Mivel a Magyar Koalíció Pártjának mind a 13
képviselője távol maradt a tanácskozástól, Dr.
Hájos Zoltán a tárgyalási rendtartásban előírt félórás várakozás után bejelentette: tekintettel arra,
hogy csak 11 képviselő van jelen - Jarábik Gabriella igazoltan hiányzott - a 25- tagú testület nem
határozatképes, ezért az ülését nem nyitja meg.
A jogszabályokkal összhangban a polgármester
két héttel későbbi időpontra, azaz június 7-ikére újabb rendkívüli ülést hívott össze.
Az ülés elején a polgármester ismertette az
MKP frakcióvezetőjének, Dr. Hulkó Gábornak
a közleményét, amelyben a képviselőcsoport nevében megindokolta kollektív távolmaradásuk
okát. A közlemény megállapítja, hogy az MKPfrakció egységes álláspontja szerint a rendkívüli
ülés napirendjére javasolt 3 programpont egyike sem olyan jellegű, amelyet sürgősséggel
kellene megtárgyalni, ezek a féléves tárgyalási
menetrendbe besorolt június végi soros ülésen
is megvitathatók. Az ülés napirendjén a következő három pont szerepelt: a polgármester által
az áprilisi ülésen megvétózott 4/85/2011. számú
képviselő-testületi határozat újratárgyalása, a dunaszerdahelyi önkormányzat és a Dunaszerdahelyi Parkoló-szövetkezet között megkötött
szerződésből adódó kérdések megtárgyalása és
a képviselők interpellációi.
Miután a polgármester a Tárgyalási Rendtartás alapján a képviselő-testület ülését határozatképtelennek nyilvánította, a májusi ülést kezdeményező képviselők rögtönzött sajtóértekezletet
tartottak. Ragaszkodtak ahhoz, hogy a meghiúsult ülést ne nevezzék rendkívülinek, mert szerintük az soron kívüli az ülés. (Viszont az általuk
is megszavazott Tárgyalási Rendtartásban is ez
a kifejezés szerepel, a szlovák nyelvűben pedig a
mimoriadne megnevezés – a szerk.megj.) A sajtóértekezlet bevezetőjében a Most – Híd frakció
vezetője, Ambrovics Ferenc szokatlannak és fur-

csának tartotta, hogy a MKP-frakció nem tartja
fontosnak olyan programpontok megvitatását,
amelyek szerinte nagymértékben befolyásolják a
város és lakóinak életét. Benkóczki Vendel és Ravasz Marian az első programponthoz szóltak hozzá. Közölték, hogy a parkolószövetkezettel kötött
városi szerződés miatt feljelentést tettek a járási
ügyészségen. Ezt azzal indokolták, hogy a parkolási rendben megszabott 0,15 euró helyett
0,50 eurót szednek óradíjként a parkolásért, ami
szerintük a várossal kötött szerződés súlyos
megszegése. Történt-e olyan cselekmény, amely
büntetőjogi felelősségre vonással jár – ennek a
megállapítását várják az ügyészségtől. Ravasz arra
is kitért, hogy az előző plénumon fel akarták emelni a parkolási díjat az óránkénti 15-ről 20 centre, miközben a valóságban már eleve 50 cent szerepel az automatákon.
Ez ügyben kikértük a polgármester
véleményét is, álláspontját lapunk 2. oldalán közöljük.
A Most – Híd képviselőinek sajtótájékoztatóján taglalt másik fő téma a városi tulajdonú
Thermalpark részvénytársaság volt. A városi termálfürdőt irányító Rt. vezetőségébe az év elején bekerült Dakó Sándor úgy vélte, indokolt
a polgármester jogköreinek az általuk szorgalmazott szűkítése, miután szerintük hiányosságok vannak több megkötött szerződésben, sőt,
a törvénysértéseket sem tartja kizártnak. Példaként a termálfürdő fejlesztésére nemrég felvett 2,8 millió eurós hitelszerződés egyik mellékletét említette, amely a további munkákra 131
644 eurót irányoz elő. Dakó azt állította, hogy
az Rt. két vezetőségi tagja Keszegh Pál és Andrássy Ferenc úgy írták alá a szerződést, hogy
a fürdő vezetőségének és a közgyűlésnek,

amelyben a város jogait a polgármester gyakorolja, nem volt erről tudomása. Két további szerződést is említett, az ABJ Kft.-vel és a CD Consult Kft.-vel megkötötteket, amelyek szerinte
erősen vitathatóak. Benkóczki Vendel, aki az előző ülésén a beterjesztője volt a polgármester jogköreit leszűkítő javaslatnak, azt fejtegette, hogy
szerinte kettős elnöksége van a Thermalparknak,
mivel a polgármester még 2009-ben közjegyzői
okirattal két tagot visszahívott az elnökségéből,
helyettük pedig újakat nevezett ki, akiket azóta sem hívtak vissza. Benkóczki ezt törvénysértőnek tartja, mert úgy véli, a vezető szervek
megválasztása a képviselőtestület hatásköre, nem
a polgármesteré.
Hájos Zoltán polgármester úgy véli, hogyha
a termálfürdő irányításával kapcsolatban bármilyen aggály merül fel, akkor ezeket a kérdéseket a Thermalpark DS Rt. Alapszabálya alapján lehet kezelni. „Egyrészt az igazgatótanácsban, másrészt a társaság felügyelőtanácsában,
ahol - hangsúlyozom, a Híd képviselői többségben vannak. Az elnökségben is jelen vannak
két képviselővel 3:2 arányban. Ebben a kérdésben megvoltak a megfelelő kompetenciáik és
semmi sem indokolta azt, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg a részvénytársasággal kapcsolatos ügyeket. Abban az esetben, ha a társaság megfelelő szervétől indítványt kapok bizonyos jogügylet kivizsgálására, lehetőségem van
felkérni a város főellenőrét, hogy folytassa le a
részvénytársaságban az ellenőrzést, és készítsen
jelentést róla. Semmi sem indokolta szerintem a
május 24-iki ülés összehívását. Egyetlen halaszthatatlan témáról sem volt szó, hiszen június 28-ikán lesz a soron következő képviselő-testületi ülés” –véli a polgármester.
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Mestská samospráva

Namiesto dvoch zasadnutí budú
štyri
Frakcia poslancov SMK
bojkotovala iniciatívu
poslancov za Most-Híd
na zvolanie mimoriadneho plenárneho zasadnutia
Poslanci mestskej samosprávy obdržali na
24. mája pozvánku na mimoriadne plenárne zasadnutie. Rokovanie iniciovalo 8 poslancov frakcie Most-Híd a nezávislá poslankyňa (Na podaní neﬁgurovali mená poslancov strany Kingy Horváthovej, Gabriely Jarábik a Miroslava Gašpara). Riadne plenárne zasadnutie sa podľa pôvodného harmonogramu bude konať 28. júna.
Nakoľko 13 – členný poslanecký klub Strany
maďarskej koalície kolektívne bojkotoval zasadnutie, JUDr. Zoltán Hájos po povinnej polhodinovej čakacej lehote konštatoval: vzhľadom na to,
že je prítomných len 11 poslancov – poslankyňa
G. Jarábik sa ospravedlnila – 25-členný poslanecký zbor nie je uznášaniaschopný, preto schôdzu je potrebné odročiť. V súlade s legislatívou primátor rozhodol o zvolaní mimoriadnej schôdze o
dva týždne na 7. júna.
Úvodom primátor informoval o stanovisku
šéfa frakcie poslancov SMK, v ktorom JUDr.
Gábor Hulkó odôvodňuje kolektívnu neúčasť
na zasadnutí. V stanovisku sa konštatuje: podľa jednomyseľného názoru frakcie SMK ani jeden z navrhovaných troch bodov mimoriadneho zasadnutia nemá naliehavý charakter, preto
možno ich prerokovať na nasledujúcom riadnom
zasadnutí, ktoré sa bude konať koncom júna.
V pozvánke mimoriadneho rokovania z iniciatívy Most-Híd figurovali tieto tri body: opätovné prerokovanie primátorom vetovaného
návrhu uznesenia č. 4/85/2011, prerokovanie
otázok vyplývajúcich zo zmluvy medzi dunajskostredskou samosprávou a Dunajskostredským
parkovacím družstvom a interpelácie poslancov.
Po tom, ako primátor vyhlásil zasadnutie za
uznášania neschopné, poslanci, ktorí túto schôdzu iniciovali, zvolali tlačovku. Trvali na tom,
aby zmarenú schôdzu nenazývali mimoriadnou,
lebo tá bola podľa nich len schôdza mimo poradia. V úvode tlačovky šéf frakcie František
Ambrovics uviedol: je nezvyklé a zvláštne, že
frakcia SMK nepovažuje za dôležité také body

rokovania, ktoré podľa neho vo veľkej miere
ovplyvňujú život ľudí. Vendelín Benkóczki a
Marián Ravasz sa vyslovili k druhému bodu
neuskutočnenej schôdze. Informovali o tom, že
v súvislosti so zmluvou s parkovacím družstvom sa obrátili podaním na okresnú prokuratúru. Túto skutočnosť odôvodnili tým, že namiesto stanovenej hodinovej sadzby 0,15 eur
je skutočná sadzba 0,50 eur, čo je hrubé porušenie zmluvy medzi mestom a parkovacím
družstvom. Stal sa skutok, ktorý má trestnoprávne následky? - na túto otázku čakajú teraz
odpoveď od prokuratúry. Ravasz poukázal aj na
to, že na predchádzajúcom pléne bol návrh na
zvýšenie hodinového parkovného z 15 na 20
centov, pričom na parkovacích automatoch už
figurovala cena 50 centov.
V tejto otázke prinášame stanovisko primátora na strane č. 2.
V ďalšom bode tlačovky sa poslanci strany
Most-Híd zaoberali spoločnosťou Thermalpark
vo vlastníctve mesta. Alexander Dankó, ktorý sa začiatkom roka stal členom vedenia a.s.,
sa nazdáva, že je opodstatnená požiadavka na
zúženie právomocí primátora, nakoľko v niekoľkých zmluvách sa nachádzajú nedostatky, ba
nevylúčil ani nezákonné postupy. Ako príklad
uviedol jednu prílohu nedávno odsúhlasenej úverovej zmluvy na rozvoj objektu vo výške 2,8 mil.
eur. Podľa dodatku sa na ďalšie práce bude potrebných ešte 131 644 eur. Dakó tvrdil: dvaja
členovia predstavenstva a.s. Pál Keszegh a Ferenc Andrássy podpísali zmluvu bez vedomia
vedenia kúpaliska a valného zhromaždenia, v
ktorom práva hlavného akcionára vykonáva pri-

mátor. Spomenul aj dve ďalšie – podľa jeho slov
diskutabilné – zmluvy uzavreté s ABJ s.r.o a CD
Consult s.r.o. Podľa V. Benkóczkiho, ktorý na
predchádzajúcom plenárnom zasadnutí predkladal návrh na zúženie právomocí primátora.
Thermalpark podľa neho má dvojité predsedníctvo, nakoľko primátor ešte v roku 2009 notárskym dekrétom odvolal dvoch členov predsedníctva a na ich miesta vymenoval nových členov, ktorých doteraz neodvolali. Benkóczki to
považuje za protiprávny krok, lebo voľba členov predsedníctva patrí do právomoci mestského
zastupiteľstva a nie primátora.
Primátor JUDr. Zoltán Hájos je toho názoru,
že ak sa vyskytnú výhrady voči riadeniu mestskej
spoločnosti Thermalpark DS a.s., tak treba postupovať v súlade so stanovami tejto spoločnosti. „Jednak v predstavenstve je priestor na objasnenie záležitostí, ale aj v dozornej rade, kde
– zdôrazňujem –poslanci strany Most-Híd majú
väčšinu. Aj v predstavenstve majú dvoch zástupcov, sú tam zastúpení v pomere 3:2. V tejto
otázke mali dostatočné kompetencie a nič neodôvodňovalo to, aby o záležitostiach Thermalpark a. s. rokovali poslanci. Ak dostanem poverenie od príslušného orgánu spoločnosti na preskúmanie určitých právnych úkonov, mám právomoc požiadať hlavného kontrolóra mesta, aby
preveril dané skutočnosti v tejto spoločnosti a podal o tom správu. Podľa mňa nič neodôvodňovalo
zvolanie mimoriadneho zasadnutia pléna na 24.
mája. Ani jeden bod mimoriadnej schôdze nebol
súrny, ktorý by sa nemohol prerokovať na riadnom plenárnom zasadnutí, ktoré je naplánované
na 28. júna“ – vyhlásil primátor.

Interjú / Rozhovor
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A városi képviselő-testület április 26-ikán
megtartott ülésén elfogadta a 2011. évi 7.
számú általánosan kötelező érvényű rendeletet, amely a városi lakások bérletét szabályozza. Ennek értelmében október elsejétől emelkedik egyes városi lakások bérleti díja. Ez 86 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 jelenlegi díj aránytalanul alacsony a 2001 óta
állami dotációval épült városi bérlakásokéhoz képest. Esetenként a különbség
négyzetméterenként eléri az 1 eurót is. A
rendelet lényegét foglalja össze a Dr. Hájos Zoltán polgármesterrel készült interjú.
A rendelet értelmében októbertől emelkedik egyes városi bérlakások bérleti díja. Kiket érint ez elsősorban?
- A képviselők által jóváhagyott új rendelet
86 városi lakást érint. A városnak, természete-

sen van több bérlakása is, szám szerint 410, de
az októbertől esedékes változás csak egy kis hányadukat, mintegy 20 százalékukat érinti. Nem
vonatkozik az emelés a 2001.február 1-je után
átadott és az Állami Lakásalap forrásaiból épült
lakásokra. Többek között a Kukučín utcai ráépítéssel kialakított lakásokra sem, amelyeket
a többi, említett dátum után épült lakásokhoz hasonlóan nem lehet eladni magántulajdonba, mert
a város még mindig törleszti a hitelt az állami
lakásfejlesztési alapnak. Az utóbbi 10 évben átadott bérlakások kivételével a többiben a város
október elsejétől emelni fogja a bérleti díjakat.
Ez a lépés egyes családokban bizonyos többletkiadásokhoz vezet. Éppen ezért lehetőséget
adunk az érintett családoknak arra, hogy az
1993. évi 182. számú lakásprivatizációs törvény
alapján megvásárolhassák magántulajdonba a
most bérelt lakásukat. Így valójában mentesülnek
az alól, hogy magasabb bérleti díjat fizessenek.
Másrészt a június 28-iki képviselő-testületi
ülésen ezzel kapcsolatban a napirenden szerepel egy másik ezzel összefüggő szabályozás módosítása, hogy lehetőséget teremtsünk a polgároknak lakásuk kedvezményes megvásárlá-

sára. Csak azok vehetik meg magántulajdonba
lakásukat, akiknek nincs közüzemi tartozásuk és
nem tartoznak szemétdíjjal, ingatlan- és ebadóval sem a városnak.
A tartózók tehát elesnek a lakás megvásárlásának lehetőségétől?
- Az esetleges tartozások törleszthetők addig a dátumig, amikor aláírásra kerül a lakásvásárlási szerződés. Az említett lakásprivatizációs törvény alapján a lakás vételárát ki
lehet fizetni egy összegben, de a lakást meg lehet vásárolni részletfizetésre is. Ám ha valaki a részletfizetést választja, akkor a városi lakás az illető tulajdonába kerül, de amíg nem
fizeti le a részleteket, addig a város az ingatlant jelzáloggal terheli meg.
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Prečo sa zvyšuje nájomné v
Op ,
niektorých mestských bytoch?
primatora
Mestské zastupiteľstvo na plenárnom zasadnutí koncom apríla prijalo VZN mesta
č. 7/2011, ktoré upravuje nájomné v
mestských nájomných bytoch. V zmysle nariadenia sa od októbra zvyšuje nájomné v
niektorých mestských nájomných bytoch.
Úprava sa týka 86 starších bytových jednotiek, v ktorých sa od 1998 nemenilo nájomné. V priemere 25 percentné zvýšenie
nájomného je opodstatnené, lebo v týchto
bytoch súčasné nájomné je v porovnaní s
nájomným v bytoch postavených pomocou
úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania
po roku 2001 podstatne nižšie. V niektorých
prípadoch rozdiel činí aj 1 euro za meter
štvorcový. Podstatu nariadenia vysvetľuje
v nasledovnom rozhovore primátor JUDr.
Zoltán Hájos.

Podľa predmetného nariadenia sa od októbra zvyšuje nájomné v niektorých
mestských bytoch. Koho sa týka táto zmena?
- VZN prijaté mestským zastupiteľstvom sa
dotýka 86 bytových jednotiek. Mesto má
spolu 410 nájomných bytov, ale zvýšenie sa
dotkne len 20 percent týchto bytov. Zvýšenie
sa nevzťahuje na byty odovzdané po 1. 2.
2001 spolufinancované Štátnym fondom rozvoja bývania. Nevzťahuje sa ani na byty na
Kukučínovej ulici, ktoré podobne, ako ostatné
byty postavené po tomto dátume nemôžu byť
odpredané do súkromného vlastníctva, lebo
mesto ešte spláca úver ŠFRB. Teda okrem
bytov postavených za posledné desaťročie sa
v ostatných bude zvyšovať nájomné od októbra o štvrtinu, čo zrejme pocítia aj dotknuté
domácnosti. Preto chceme im umožniť, aby

v zmysle zákona č. 182/1993 Zz. o privatizácii
bytov mohli odkúpiť nimi obývané byty do
súkromného vlastníctva. Takto by sa vyhli plateniu zvýšeného nájomného. Príslušný návrh
bude na programe zasadnutia 28. júna, ten
má umožniť odkúpenie bytov za výhodnejších
podmienok. Svoje byty by mohli odkúpiť len
tí občania, ktorí nemajú pozdĺžnosti voči
správcovi, ani voči mestu.
Teda dlžníci nemajú možnosť odkúpiť svoj
byt?
- Pozdĺžnosti sa musia vyrovnať do dátumu podpisu kúpnopredajnej zmluvy. Podľa zákona cena bytu môže byť zaplatená jednorázovo, ale aj v splátkach. Ak niekto kupuje byt
na splátky, tak byt síce prejde do jeho vlastníctva, ale kým nezaplatí všetky plátky, nehnuteľnosť bude zaťažená záložným právom.
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Parkolás / Parkovanie

Több lett az
ingyenes
parkoló
A Neratovicei téren
mérséklődnek
a parkolási problémák
Józsa Lívia

A belvárosban található Neratovicei-téren és
a környékén uralkodó áldatlan parkolási
állapotok a városi képviselő-testület április
végi ülésén is napirenden szerepeltek. Mint
beszámoltunk róla, a testület foglalkozott a
lakosok petíciójával és döntés született arról, hogy 54 új parkolóhely kialakításával
enyhítenek a parkolási gondokon.
Ezek egyrészt az autószalon melletti lakótömbök
gépjármű-tulajdonosait és a magániskola mellett lakókat érintették. A képviselő-testület ülésen jelenlévő lakók képviselői is üdvözölték a döntést. A

munkálatok május elején megkezdődtek és lapzártánk idejére már nagyrészük elkészült. A magán szakközépiskola saját parkolója mellett a lakosoknak kialakítottak egy másik parkolót. Józsa Lívia, a szomszédos 2145-és lakóház egyik lakója elégedett volt
a frissen leaszfaltozott parkolók láttán. „Reméljük,
hogy ezeket a helyeket már a lakók használhatják”
– mondta. Kiderült, hogy ő volt annak a másik lakossági beadványnak a kezdeményezője, amelyet 94
lakó írt alá az említett lakótömbből. „Írtam a városházára, hogy segítsenek megoldani, hogy kicsit jobb
legyen itt a parkolás. Mi eredetileg egy táblát szerettünk volna kirakatni az iskola parkolójának be-

Pribudli nové parkoviská
Na Neratovickom námestí menej problémov
s parkovaním

járatánál, hogy ott a lakók is parkolhassanak. Most
remélhetőleg javul a helyzet azzal, hogy új parkoló
épült, ahol csak mi parkolhatunk. Nagyon sok az autó
és mindenki itt parkol, mert ez ingyenes.Az újonnan
épült parkoló helyén egy fűvel benőtt homokozó volt,
de a lakók nem bánják, hogy ennek felszámolása volt
az ára az új parkoló megépülésének. Ugyanez történt a lakótömb mögött is, ahol szintén parkolókat kértek a lakók a füves terület helyére. Fát azonban nem
kellett kivágni,” erősítette meg lapunk érdeklődésére Hervay György, a Városi Hivatal illetékes osztályának vezetője. Mint megtudtuk, az 54 új parkolóhely létrehozása mintegy 105 ezer euróba került.

V centrálnej zóne mesta na Neratovickom námestí sa zlepšili podmienky na parkovanie. Mestská samospráva na svojom
zasadnutí koncom apríla rozhodla na základe petície občanov
o zriadení 54 nových parkovacích plôch.
Zástupcovia obyvateľov, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí, privítali rozhodnutie pléna. Stavebno-prípravné práce boli zahájené začiatkom
mája. Vačšinu nových parkovísk dokončili v máji. Nové parkoviská sú k dispozícii hlavne tým majiteľom áut, ktorí bývajú v bytovkách pri autosalóne a pri súkromnej strednej škole.
Pri súkromnej strednej škole popri vlastnom parkovisku školy zriadili aj ďalšie verejné parkovisko. Lívia Józsa, obyvateľka bytovky
2145 vyslovila spokojnosť pri pohľade na čerstvú asfaltovú plochu.
„Verím, že nové parkovacie miesta už budú využívať obyvatelia priľahlých domov“. Ako vysvitlo, bola iniciátorkou petície, pod ktorú
sa podpísalo 94 obyvateľov domu. „Napísala som na mestský úrad,
aby nám pomohli zlepšiť situáciu s parkovaním. Pôvodne sme chceli len
umiestnenie tabule pri škole, ktorá by dovoľovala obyvateľom bytovky
parkovať na parkovisku školy. Dúfame, že sa vybudovaním nového parkoviska, kde môžeme parkovať len my, zlepší parkovacia situácia v okolí. Áut je neúrekom, a ľudia odstavujú svoje autá tu, lebo v týchto parkoviskách môžu parkovať zadarmo.“
Na mieste, kde bolo vybudované parkovisko pri dome č. 2145,
bolo predtým zaburinené pieskovisko. Obyvatelia však neľutujú zabratie tejto plochy na účely parkovania. To isté sa odohralo aj za
bytovkou, kde obyvatelia žiadali namiesto zelenej plochy parkovisko. Stromy sme však nemuseli vyrúbať – potvrdil DH vedúci investičného oddelenia mestského úradu, Ing. Juraj Hervay. Ako
sme sa dozvedeli, zriadenie 54 nových parkovísk predstavuje náklady vo výške 105 tisíc eur.

Csallóközi Vásár / Žitnoostrovský jarmok
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Újdonság
az idén is
lesz
Sokrétű kísérőprogramok a
XXXI. Csallóközi Vásáron
Mint már röviden tájékoztattunk róla, az idén
immár harmincegyedik alkalommal sorra kerülő Csallóközi Vásár szeptember 22 - től 25
- ig tart. Újdonságokkal az idén is szolgál a
látogatóknak. Az alábbiakban a várható kísérőprogramokból nyújtunk ízelítőt.
Először képviseltetik magukat a vásáron Dunaszerdahely testvérvárosai: Gödöllő, Székelyudvarhely és Zenta, de Győrnek is lesz önálló pavilonja,
amely ugyan nem testvérváros, de érdeklődést
mutatott a részvétel iránt. Standjaik egy külön utcában lesznek elhelyezve, itt természetesen bemutatják idegenforgalmi nevezetességeiket és az érdeklődők megkóstolhatják tájjellegű ételeiket és italaikat. A tavalyi jubileumi vásárhoz képest változást
jelent az is, hogy a kézművesek utcája új helyen lesz,
méghozzá a borok utcája mögötti területen. Itt egy
kisszínpad lesz felállítva, ezen lépnek majd fel a testvértelepülések népművészeti csoportjai, a gyerekeket
pedig interaktív programok várják.
A vásár más régióknak is alkalmat kínál a prezentációra, hogy bemutassák idegenforgalmi nevezetességeiket. Idén harmadik alkalommal ren-

Az árusok már most is foglalhatnak elárusító helyeket. Az első körben augusztus 15-ig a dunaszerdahelyi és csallóközi árusok foglalhatnak le helyeket, míg e dátum után a többi, más régióbeli érdeklődő választhat magának a megmaradt helyekből. Kisebb mértékben emelkedett az ételt
és italt árusítók fizetendő bérleti díja, a többi árus változatlan áron veheti bérbe a területet.
Helyfoglalás és további információk: Jakus Zsuzsánál a városházán, vagy a 0918/ 607 – 329es telefonon. Email- üzenet az alábbi címre küldhető: robert.marak@dunstreda.eu

dezik be a borok utcáját, ahol a kiváló helyi borosgazdák mellett neves külföldi borászok is kínálják majd legjobb boraikat.
Négy napon át gazdag kulturális program várja
a vásár látogatóit. A szervezők igyekeztek a műsorokkal minden korosztályt megszólítani. Máté Péter és Cserháti Zsuzsa legszebb dalait idézi fel a kétórás élő emlékkoncert, ezek neves magyar énekesek
előadásában hangzanak el. Fellép a közkedvelt
TNT együttes, a Csík zenekar, és a vásár sztárduó-

jaként fellép a Polyák Lilla – Homonnay Zsolt énekesházaspár is. Neves csallóközi fellépőket is meghívtak a szervezők, köztük a nagymegyeri Big Man
Bandot, de több közkedvelt csallóközi cigányzenekarnak és nótaénekesnek is tapsolhat a közönség. Marián Grexa műsorát első alkalommal láthatják az idei
vásáron. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel ismét
eljön Dunaszerdahelyre Nagy Bandó András, aki
nemcsak humoros produkcióiból nyújt ízelítőt, hanem legújabb könyvét is bemutatja.

Novinky aj na tohtoročnom jarmoku
Pestrý sprievodný program na XXXI. Žitnoostrovskom jarmoku
Ako sme už o tom krátko informovali, tento rok sa bude konať v dňoch od 22. do 25.
septembra 31. ročník Žitnoostrovského jarmoku. Organizátori aj teraz pripravujú novinky pre návštevníkov.
Prvýkrát sa budú prezentovať na jarmoku družobné mestá Dunajskej Stredy, a to Gödöllő (Maďarsko), Senta (Vojvodina – Srbsko) a Odorheiu
Secuie (Székelyudvarhely – Rumunsko). Samostatný pavilón bude mať aj mesto Győr, ktoré hoci
nie je družobné mesto, prejavilo záujem o účasť na
jarmoku. Stánky týchto miest budú umiestnené v
samostatnej ulici. Budú tu prezentované kultúrnohistorické a turistické zaujímavosti týchto regiónov, pričom návštevníci budú môcť ochutnať aj tradičné nápoje a kulinárne špeciality daných oblastí. Už piaty rok bude zriadená aj ulica remeselní-

kov. Tá bude umiestnená za ulicou vinárov. Pri remeselníkoch bude malé javisko, na ktorom vystúpia
ľudovoumelecké súbory z družobných oblastí.
Deti čakajú interaktívne programy.
Jarmok je výborným miestom na prezentáciu aj pre iné regióny. V poradí tretíkrát sa
postaví aj ulička vinárov, v ktorej budú ponúkať svoje najlepšie vína miestni vinári, ale
aj vinári majstri zo zahraničia.
Počas jarmoku nebude chýbať ani bohatý kultúrny program. Organizátori sa snažia osloviť
každú generáciu. V podaní populárnych maďarských spevákov odznejú na živom spomienkovom
koncerte najkrajšie melódie Pétera Mátého a
Zsuzsa Cserháti, vystúpi ďalej skupina TNT a súbor Csík, a spevácka dvojica Lilla Polyák a Zsolt
Homonnay. Nebudú chýbať ani účinkujúci z blízkeho okolia: z Veľkého Medera to bude Big Man

Band, cigánske kapely a pesničkári zo Žitného ostrova. Na tohtoročnom jarmoku koncertuje aj
Marián Grexa. Vzhľadom na veľký úspech vlani aj
tento rok prisľúbil svoju účasť András Nagy Bandó, ktorý popri humoristickom pásme predstaví aj
svoju najnovšiu knižku.

Jarmočníci si už teraz môžu zarezervovať predajné miesta. Záujemcovia z Dunajskej Stredy a Žitného ostrova môžu vyberať
z ponúkaných stánkov do 15. augusta, v ďalšom kole sa budú ponúkať voľné miesta predajcom z iných regiónov. Mierne sa zvýšili
tarify pre podnikateľov, ktorí na jarmoku ponúkajú jedlá a občerstvenie, pre ostatných
sa nájomné nezvýšilo.

8

Képriport

Háromnapos Városi Gyermeknap
Május 26-tól 28-ig a város háromnapos rendezvénnyel kedveskedett legifjabb polgárainak. A szervezők a mozgásnak, a sportnak,
a küzdőszellem érvényesülésének csakúgy
teret adtak, mint a mesének és az önfeledt
játéknak.
A rendezvénysorozat első napja a labdarúgásé volt, a szabadidőpark műfüves pályáján kicsik
és nagyok rúgták a bőrt, mind az öt alapiskola diákjai, sőt, a magyar tannyelvű iskolák pedagógusai és szülői is részt vettek a megmérettetésen. A
fiatalabb diákok csapatai közül az első helyen a
Vámbéry AI, a másodikon a Jilemnický utcai AI,
a harmadikon a Szabó Gyula AI végzett. Az idősebb diákok bajnokságán a Szabó Gyula AI lett az
első, a Smetana ligeti AI a második és a Vámbéry
AI a harmadik. A tanítók és szülők vegyes csapatainak mérkőzésén a Vámbéry AI bizonyult a legjobbnak, a második helyre a Kodály AI, a harmadikra pedig a Szabó Gyula AI került.
Második alkalommal került megrendezésre a
legkisebbeknek szánt Tündérfesztivál, a tavalyinál
is gazdagabb műsorral. Ezúttal a Vámbéry Alapiskolában tartották meg. A jó hangulatot a Pósfa
zenekar és a hodosi citerások biztosították, bemutatkozott a Csallóközi Gyermek Néptánccsoport,
a Virgoncok Bábcsoport és a Hadik András Baranta.
Volt tündérjelmez-bemutató, aszfaltrajzverseny,
gyermektáncház, és akinek mindez még nem volt
elég, kézműves foglalkozásokon ügyeskedhetett.
A rendezvény szombaton a szabadidőparkban
a péntekihez hasonlóan színes műsorral zárult. A
gyerekek az eleredő eső elől a Zerda pubba húzódtak be. Kézműves foglalkozásokon vehettek
részt, bűvész, bábjátékos szórakoztatta őket.

Fotoreportáž
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Mestský deň detí s trojdňovým programom
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí
Mestská samospráva, Mestské kultúrne stredisko a Centrum voľného času v Dunajskej
Strede v dňoch 26. až 28. mája usporiadali
trojdňové športovo-zábavné podujatie pre
najmladších občanov.
Prvý deň patril futbalovému turnaju žiakov základných škôl na umelom trávniku parku voľného času, pričom súťažili aj rodičia a pedagógovia.
V turnaji mladších žiakov zvíťazili hráči ZŠ. Á.
Vámbéryho, na druhom mieste skončila ZŠ na Jilemnického ulici, na treťom ZŠ Gy. Szabóa. V turnaji staršch žiakov zvíťazila ZŠ Gy. Szabóa, na druhom mieste skončila ZŠ v Smetanovom háji a na
treťom ZŠ Á. Vámbéryho.
Druhýkrát usporiadali Festival víľ, program tento rok bol ešte pestrejší a bohatší, ako vlani. V ZŠ
Á. Vámbéryho čakali na deti bábkári, hudobné a
tanečné skupiny, mohli vidieť vystúpenie Hadikovej baranty a vyskúšať svoju šikovnosť v zábavných súťažiach. Na programe posledného dňa
v parku voľného času boli bábkárske vystúpenia,
predstavil sa kúzelník a prebiehali sprievodné podujatia ako maľovanie na tvár, tvorivé dielne a ďalšie atrakcie. Pre daždivé počasie sa akcia presunula
do priestorov pubu Zerda.
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Kultúra

Negyedszer Éjszaka
a Vermes-villában

Štvrtá Noc
vo Vermesovej vile

2011. június 24.

24. júna 2011

Hagyományteremtő szándék vezette annak idején az Éjszaka a
Vermes villában elnevezésű akció szervezőit. Elképzelésük bevált,
évről-évre többen látogatják a kicsinyeknek, nagyoknak egyaránt
jó szórakozást nyújtó, színes, tartalmas rendezvényt. Reméljük,
hogy az idei program is sok érdeklődőt vonz, és elnyeri a résztvevők tetszését.

Iniciátori „Noci vo Vermesovej vile“ sa pustili pred štyrmi rokmi do
organizácie tejto akcie so zámerom vytvoriť tradíciu. Ich cieľ sa naplnil: každoročne navštevuje toto nevšedné podujatie stále viac milovníkov umenia, pričom poskytuje zaujímavú a obsažnú zábavu
aj deťom. Aj tohtoročný program zrejme priláka do Vermesovej
vily veľa záujemcov.

MŰSOR

Program

17:00
„Állatképek“ -- a Herendy Péter, Detvay Jenő és Lévay Ádám
alkotásait bemutató kiállítás megnyitása
17:30
Kisvarázs-koncert gyerekeknek /Varga Frici társfellépő/
18:30
Antal Tamás világutazó fotóprojekcióval egybekötött élménybeszámolója és Úton lenni jó! című könyvének bemutatója .
19:30
Reneszánsz zenés, táncos, fotoprojekciós történeti bemutató /Németh Imre énekes, Kovács László történész, Bauer Péter táncos /
20:30
Az „Önkéntesség éve“ alkalmából Vojtek Katalin beszélget vendégeivel: önkéntes tűzoltóval, véradóval, és a FEMIT önkéntes szervezet tagjával.
21:00
KOR-ZÁR koncert
22:30
Viselhette-e Szent István a Szent Koronát? (Iván Péter előadása)
23:30
Monodráma /Varga Hédi és Zakál Gyula előadásában/
0:00
Éjszakai zongorakoncert a Liszt Ferenc emlékév jegyében - Mezei Ernő műsora
Kísérőprogramok:
Kézműves foglalkozás gyerekeknek, Mesesarok Vojtek Mártával,
kézművesek: viaszgyertya-öntő és mézkészítő, gyöngyfűző, szalvétatechnikás.

17,00 – Obrázky zo života zvierat – Otvorenie výstavy z prác Pétera Herendyho, Jenő Detvayho a Ádáma Lévayho
17,30 – Malý čarovný koncert pre deti /spoluúčinkuje Frici Varga/
18,30 – Zaujímavé rozprávanie s fotoprojekciou o cestovných zážitkoch
cestovateľa Tamása Antala a prezentácia jeho knihy „Byť na ceste je fájn!”
19,30 – Hudobno-tanečno-historické pásmo spojené s fotoprojekciou z obdobia renesancie. Účinkujú: spevák Imre Németh, historik László Kovács a tanečník Peter Bauer.
20,30 – „Rok dobrovoľných aktivít” Katalin Vojtek sa rozpráva so svojimi hosťami: dobrovoľným požiarnikom, darcom krvi a členom dobrovoľného spolku FEMIT
20,00 – Koncert skupiny KOR-ZÁR
22,30 – Nosil Sv. Štefan svätoštefánsku korunu? – prednáška Pétera Ivána
23,30 – Monodráma v podaní Hédi Varga a Gyulu Zakála
0,00 – Nočný klavírny recitál E. Mezeiho.
Sprievodné programy: Remeselné zručnosti pre deti, rozprávkový
kútik s Martou Vojtek, programy pre šikovné ruky: príprava medových
a voskových sviečok, navliekanie perál, príprava servítok a iné.

Svet plný nápadov
Čierne obrazy vo Vermesovej vile
Znalci by určite dlho diskutovali o tom, či je čierna vôbec farbou,
alebo má pravdu historik umenia Gábor Pogány, ktorý ju na vernisáži
Čierne obrazy definoval takto: čierna sama osebe nie je farbou ale prejavom nedostatku farby, svetla.
Tak či onak, s použitím čiernej vznikli znamenité obrazy, čo potvrdzuje i výstava Čierne obrazy výtvarníkov združených v Spoločnosti
maďarských výtvarných umelcov.
Spoločnosť organizovala v Budapešti
aj v rokoch 2008 a 2010 výstavu s obdobným názvom. Obe prezentácie zožali obrovský úspech, a to snáď nielen preto, lebo už samotný nápad je v súlade s typickým maďarským pesimizmom, ktorý
vníma okolitý svet cez „čierne okuliare“,
ale aj pre pestrosť a rozmanitosť obrazov
plných invencií.
Výstavu Čiernych obrazov takmer dvadsiatich maďarských výtvarných umelcov si
Dunajskostredčania môžu pozrieť vo Vermesovej vile do 10. júna. Galéria je v pracovných dňoch otvorená od 9 do 17. hodiny.

Fekete Képek
a Vermes villában
Szakmabeliek bizonyára hosszan el tudnának vitatkozni azon, hogy
szín-e egyáltalán a fekete, avagy Pogány Gábor művészettörténésznek van igaza, aki a tárlatnyitón úgy definiálta, hogy önmagában nem
szín, hanem éppenséggel a szín, a fény hiánya. Akár így van, akár úgy,
remek alkotások születtek a fekete felhasználásával, mint azt a Magyar
Festők Társasága Fekete Képek című kiállítása is bizonyítja. Nem ez
az első ilyen rendezvény. A Magyar Festők Társasága már 2008-ban és 2010-ben
is rendezett Budapesten Fekete Képek
címmel kiállítást. Mindkettőnek óriási sikere volt, talán nemcsak azért, mert
már maga az ötlet is szinkronban van a
közismert magyar pesszimizmussal,
amely mindent fekete szemüvegen keresztül láttat, hanem az alkotások hallatlan változatossága és invenciógazdagsága miatt. A csaknem húsz magyarországi és határon túli magyar képzőművész fekete képei június 10-ig, hétköznaponként 9 és 17 óra között tekinthetők meg a Vermes villában.

Egyház / Cirkev
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Új kápolna
épül a
sikabonyi
temetőben
A városi önkormányzat jelképes egy euróért adta el az
egyháznak a telket
A sikabonyi temetőben elbontották a régi
kápolnát és a helyén újat szándékozik építeni a dunaszerdahelyi római katolikus egyház. Az építkezés június elején megkezdődik, erről lapunkat Herdics György cimzetes
apát, esperes tájékoztatta.
A régi helyén az eddiginél nagyobb 18 x 6 méter alapterületű kápolna épül – nyilatkozta lapunknak a dunaszerdahelyi esperes. Az összesen
100 férőhelyes kápolna / 60 ülő- és 40 állóhellyel/
gyászmiséken kívül rendszeres istentiszteletek
tartására is alkalmas lesz. Az épületet az egyház
saját forrásból és adományokból szándékozik felépíteni. Jelenleg 35 ezer euró áll rendelkezésre, a
szerkezetkész épület 75 ezer euróba kerül, míg az
összköltségek a belső berendezésekkel együtt elérik a 140 ezer eurót. Az esperes szerint jelenleg
nem tudni, mikorra készül el, az átadás időpontja
attól függ, mikorra sikerül összegyűjteni a hívők
és a szponzorok adományaiból a szükséges pénzt.
A dunaszerdahelyi városi önkormányzat
kezdettől fogva támogatta a kezdeményezést.

Amikor 2009-ben a plébánia azzal a kérelemmel
fordult a város vezetéséhez, hogy a lehetőségeihez mérten segítsen a régi kápolna átépítésében és bővítésében, a városi képviselő-testület 2009. június 30-iki döntése értelmében jelképes 1 eurós vételáron eladta a dunaszerdahelyi római katolikus plébániának a régi kápolna
alatti telket. A kérelemben az szerepelt, hogy
megnagyobbítás céljából átépítik. Most viszont
az átépítés helyett teljesen lebontották. Pedig a
sikabonyiak elmondása szerint azt társadalmi akcióban építették fel, ezért is nőtt a szívükhöz.
„Most szembesültünk azzal, hogy a kápolnát le-

bontották. A tervek alapján egyértelműen átépítésről volt szó, nem pedig lebontásról és új
építéséről. Ennek ellenére az önkormányzatnak
továbbra is az az érdeke, hogy segítse a kápolna megépítését. A városi önkormányzat pénzügyi
lehetőségeinek függvényében hozzájárul a költségek részbeni fedezéséhez. De a hívők adományain túl számítunk a nagyszombati érsekség
támogatására is. Bízunk abban, hogy a félreértések és nehézségek ellenére elsősorban a sikabonyiak megelégedésére a kápolna mihamarabb megépül” – mondta ezzel kapcsolatban lapunknak Dr. Hájos Zoltán polgármester. .

Postavia novú kaplnku
Mestská samospráva poskytla pozemok cirkvi za symbolické 1 euro
V maloblahovskom cintoríne zbúrali kaplnku, na jej mieste rímsko-katolícka cirkev
plánuje postaviť novú. Stavebné práce budú
zahájené už začiatkom júna – potvrdil pre
DH titulný opát a dekan rímsko-katolickej
cirkvi Juraj Herdics.
„Staviame novú, väčšiu kaplnku s celkovou
plochou 18 x 6 metrov, kde bude 60 miest na sedenie a 40 miest na státie. Kaplnka bude vhodná okrem zádušných omší aj na riadne bohoslužby“ –povedal J. Herdics. Stavbu kaplnky zafinancuje cirkev z vlastných zdrojov, ďalej zo
sponzorských darov a z milodarov veriacich. V
súčasnosti má k dispozícii 35 tisíc eur, pričom len
stavebné práce si vyžiadajú 75 tisíc eur, s kompletným vybavením je projekt vyčíslený na 140
tisíc eur. Dekan zatiaľ nevedel povedať, kedy bude
stavba hotová, resp. kedy začne kaplnka slúžiť veriacim. Ako potvrdil, všetko závisí od toho,
kedy sa podarí pozbierať od sponzorov a veriacich potrebné finančné zdroje.

Samospráva Dunajskej Stredy od počiatku
podporovala iniciatívu prestavby kaplnky. Keď sa
farský úrad v roku 2009 obrátil na vedenie mesta
so žiadosťou, aby samospráva podporila prestavbu a rozšírenie starej kaplnky, mestské zastupiteľstvo 30. júna 2009 rozhodlo, že pozemok pod
kaplnkou predá katolíckej farnosti za symbolické
1 euro. V žiadosti bolo uvedené, že sa jedná o prestavbu a rozšírenie kaplnky. Teraz však úplne zbúrali túto stavbu, ktorú miestni veriaci postavili vo
svojom voľnom čase v rámci spoločenskej aktivity, preto im veľmi prirástla k srdcu.
„Teraz sa zistilo, že kaplnka bola zbúraná. V žiadosti bola jednoznačne uvedená prestavba, a nie likvidovanie a stavba novej kaplnky. Napriek tomu mestská samospráva naďalej podporuje výstavbu novej kaplnky. V rámci našich možností prispejeme na výstavbu
kaplnky, ale popri milodaroch veriacich počítame aj
s podporou Trnavského arcibiskupstva. Veríme, že napriek počiatočným nejasnostiam a ťažkostiam sa kaplnka zakrátko postaví“ – povedal pre DH primátor
Dunajskej Stredy, JUDr. Zoltán Hájos.
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Beruházás / Investícia

Indul a csőcsere második szakasza
A Galántai úton nem lesz kiiktatva a gépjármű – forgalom a
munkálatok idején
Június első hetében befejeződik a Southerm hőszolgáltató cég csővezetékcseréjének első szakasza. Tehát a Kelet lakótelepen
a Jilemnický utcában lévő kazán és a nagykazánház közötti szakaszon befejeződik az
előszigetelt központi hőellátó rendszer csöveinek cseréje és azokat be is takarják.
Nagyobb problémák eddig nem merültek fel,
habár a munkálatok során több alkalommal találtak a földben a tervrajzokon be nem jelölt vezetékeket. Néhány lakossági panasz is érkezett a
megadott telefonszámra, elsősorban a Honda autószalon mögött lakók nehezményezték, hogy az
útfelbontás miatt nehezen jutnak be a garázsaikba. Párhuzamosan zajlik a hővezetékek cseréje a
Southerm Sport utcai székházának környékén az
Észak II, lakótelepen lévő kazánházig, a napokban ez is befejeződik. A kiásott gödrök betakarása
után a hőszolgáltató cég a vállalása értelmében
gondoskodik a komplett tereprendezésről és a felbontott területeken a parkolók helyét újraaszfaltozza, illetve füvesíti.
Csak miután az említett szakaszon a visszatakarás befejeződik, indulnak meg a következő
szakasz munkálatai, amelyek célja a csőcsere
végrehajtása a Jilemnický utcai kazánháztól a Kon-

A Kelet lakótelepen a napokban befejezik a lefektetett előszigetelt csövek betakarását és megtörténik a tereprendezés. / Na sídlisku Východ predizolované potrubia už sú uložené do zeme, v týchto dňoch dokončia terénnú úpravu.
V rámci rozsiahlej investičnej akcie v kotolni budú inštalované kogeneračné jednotky, ktoré popri elektrickej energii
vyrobia aj teplo na ústredné kúrenie a prípravu teplej vody.

dé püspök utcán át, majd a Fő utcán keresztül a
Vámbéry tér mögötti területig, illetve a Városháza téri kazánházig. A Galántai úti körforgalom mellett az úttest nem lesz felbontva, hanem alatta vezetik át a csöveket. Így a tervek szerint ezen az úton
nem lesz lezárva a forgalom.

A további szakaszban a Rózsa ligeti kazánháztól
a Sport utca végén lévő kazánházig végzik el a csővezetékek cseréjét.
Bővebb információk a városházán Zalaba Zoltántól /1. emelet 219-es ajtó/, telefon: 5903-933,
0918/607-333, zoltan.zalaba kukacdunstreda.eu.

Druhá etapa výmeny potrubia
Na Galantskej ceste počas prác nebude
vylúčená automobilová doprava

V Dunajskej Strede začiatkom júna bude dokončená prvá etapa rozsiahlej investície spoločnosti Southerm na sídlisku Východ.
Bude teda dokončená výmena a rozšírenie rozvodov tepla od
plynovej kotolne Mlyny až po kotolňu na Jilemnickú ulicu.
Potom nasleduje úprava terénu do pôvodného stavu, čo v zmysle
zmluvy je povinnosťou Southermu. Pribude nový asfaltový povrch alebo trávnik na tých úsekoch, kde počas zemných prác boli rozkopávky.
Zatiaľ sa vynorili len menšie problémy. Tie pramenili hlavne z toho,
že pri rozkopávkach viackrát narazili na rôzne káble, ktoré neboli uvedené v dokumentácii. Obyvatelia za salónom Honda volali na nižšie
uvedené kontaktné číslo, lebo pre zemné práce mali sťažený prístup ku
svojim garážiam.
Paralelne výmena rozvodov prebiehala aj od kotolne na Športovej
ulici až po sídlisko Sever II.
Len po dokončení terénnych prác na sídlisku Východ štartuje ďalšia etapa investície. Tá sa týka výmeny rozvodov smerom od kotolne
na Jilemnického ulici, pokračujúc na uliciach Biskupa Kondého a Hlavnej, potom v okolí kotolne na Vámbéryho námestí a na Radničnom námestí. Plány počítajú s tým, že na Galantskej ceste nebudú dopravné
obmedzenia, nakoľko vozovka nebude preseknutá.
Bližšie informácie môžete získať na mestskom úrade. Kontaktná osoba: Ing. Zoltán Zalaba, 1. posch. č.d. 219, tel: 5903-933, 0918/607333, zoltan.zalabazavinacdunstreda.eu.

Szabadidő / Voľný čas
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Biciklibusz jár a Dunához Cyklobus má
konečnú pri
Dunaji

A turistaidényben a járat hétvégén rendszeres
időközökben indul a városháza mellől
Több világvárosban is bevált szolgáltatás indul be június negyedikétől Dunaszerdahelyen. Rio de Janeiróhoz hasonlóan immár mi
is büszkélkedhetünk azzal, hogy közlekedik
a biciklibusz.
A különleges busz, amely az utasokon kívül kerékpárokat is szállít, a nyári szünidőben fog közlekedni szombaton és vasárnaponként, valamint ünnepnapokon. Igény és megfelelő számú érdeklődő esetén hétközben is elindítja az idényjellegű járatot a Dunaszerdahelyi Autóközlekedési Részvénytársaság. A busz menetrend szerint viszi és
hozza vissza az érdeklődőket. A végállomása a bősi
Hullámcsárda, az út egy euróba kerül. A viteldíjban benne foglaltatik a kerékpárszállítás is.
A járat Bősön megáll a faluban és a vizierőműnél, majd a Duna partján festői környezetben,

a töltés mellett lévő Hullámcsárdánál fordul
vissza. Az indulás előtt kerékpárok is kölcsönözhetők, hiszen a csárda melletti töltésen kiváló lehetőség kínálkozik a biciklizésre és a görkorcsolyázásra.
A fő turistaidényben közlekedő járat működését a Dunaszerdahelyi Önkormányzat is támogatja, hogy a városban tartózkodó turisták ezzel a kiruccanással is színesíteni tudják szabadidős programjaikat.
A menetrend szerint óránként közlekedő járat
utasterében legfeljebb 30 utas és 25 kerékpár fér el.
Az autóbusz a következő időpontokban indul
a városháza melletti megállóról szombaton, vasárnap és ünnepnapon: 9, 10, 11, 13, 15, 17 és 18
óra, vissza a csárdától pedig az alábbi harmonogram szerint indul: 9.50, 10.50, 11.50, 13.50,
15.50, 17.50 és18.50.

Felújítják a műjégpályát
Mivel a városi képviselő-testület legutóbbi ülésén jóváhagyta a városi műjégpálya felújításának tervét, megkezdődtek az ezzel kapcsolatos munkálatok.
Első lépésként az ammóniát szivattyúzzák ki és égetik el az összesen 25 kilométeres
hosszúságú tekervényes csőrendszerből, amely elavult, hiszen 19 évvel ezelőtt
helyezték üzembe. Időben láttak neki a munkához, hogy tartani tudják az október végi határidőt, akkor kellene beindulnia a próbaüzemnek, hogy az immár felújított jégpálya november közepén ismét megnyithassa kapuit. A munkálatok miatt
nem üzemel a közlekedési park, de a kisautók egy részét használhatják majd a
gyerekek a nyáron nyitva tartó óvodákban.

V hlavnej turistickej sezóne odchádza cez víkendy pravidelný
spoj zo zastávky pri radnici
Vo viacerých veľkomestách sa veľmi osvedčil a je obľúbený cyklobus, ktorý v našom
meste bude mat premiéru 4. júna.
Špeciálny autobus okrem cestujúcich v zadnej
časti autobusu bude prepravovať aj bicykle. Kapacita cyklobusu ja maximálne 30 cestujúcich a 25
byciklov. V hlavnej turistickej sezóne sa bude premávať pravidelne cez víkendy a v dňoch štátneho
sviatku. V prípade dostatočného počtu záujemcov
je možná preprava aj v pracovný deň. Linka, ktorá odchádza zo zastávky pri radnici, bude mať konečnú pri Dunaji za Gabčíkovom pri pohostinstve
Hullámcsárda. Cena prepravy je 1 euro / osoba a
do ceny je zahrnutá aj preprava bycikla.
Pravidelný spoj bude mať zastávku v Gabčíkove
v dedine, potom na prívodnom kanáli pri vodnom
diele, a nakoniec pri hrádzi vedľa Hullámcsárdy.
Na hrádzi je možnosť na bicyklovanie a oplatí sa
zobrať so sebou aj kolieskové korčule.
Spoj sa bude premávať cez leto v hlavnej turistickej sezóne do 25. septembra. Linku bude sprevádzkovať SAD Dunajská Streda a. s. za podpory mesta. Mestská samospráva má záujem na tom,
aby turisti, ktorí sa zdržujú v našom meste, mali
možnosť sprestriť svoje voľnočasové aktivity.
Cestovný poriadok cyklobusu od 4. júna cez
vikendy a v štátne sviatky je nasledovný: z Dunaj-skej Stredy odchádza zo zastávky pri radnici v týchto intervaloch: 9, 10, 11, 13, 15, 17 a 18
hod, naspäť o 9.50, 10.50, 11.50, 13.50, 15.50,
17.50 a 18.50 hod.

Rekonštrukcia
umelého klziska

Felújítják a műjégpályát, ezért a nyáron a közlekedési játszótér nem üzemel. / Začala sa rekonštrukcia umelej ľadovej plochy, preto v lete dopravné ihrisko nebude v prevádzke.

Po tom, čo mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom
rokovaní schválilo plán rekonštrukcie umelej ľadovej plochy, boli zahájené práce v tomto mestskom objekte. Ako
prvý krok musia bezpečne odsávať a spáliť 7,5 tony čpavku zo sústavy potrubia, ktorej celková dlžka je až 25 kilometrov. Potrubie je už zastaralé, veď bolo inštalované pred
19-mi rokmi. Práce sa začali ihneď, musia totiž stihnúť termín skúšobnej prevádzky, aby umelá ľadová plocha mohla otvoriť svoje brány v polovici novembra. Pre rekonštrukčné práce prevádzka dopravného ihriska nie je možná, preto niektoré autá budú môcť využívať deti v škôlkach
s letnou prevádzkou.
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

Természetes szépség –
természetesen

Prirodzená krása –
prirodzene!
Kozmetický priemysel permanentne ponúka najnovšie a prírodné skrášlovacie metódy
našim dámam, aby boli vždy pôvabné a očarujúce. Tentoraz pozornosť verejnosti chceme
upriamiť na služby známeho kozmetického salónu na 3. poschodí budovy Perfects, a. s., kde
sa o krásny vzhľad žien a dievčat stará kozmetička Heni Pónya.
Prvou novinkou sú modelovacie nechtové
gély Crystal Nails. Farebný hybridný prípravok budúcnosti GEL-LAC dodáva trvanlivosť
gélom s ľahkosťou lakovania. V intenzívnych odtieňoch, zvýšeným obsahom pigmentov zabezpečuje dobré krytie aj v jednej vrstve.
Druhou novinkou je prírodzené XL predlžovanie a zahustenie rias. Z mnohých výhod spomenieme ľahkosť pierka, dvojakú klenutosť a hrúbku a neviditeľné prilepenie. Sú to mihaľnice, akoby vlastné! Každé 2. ošetrenie je bez poplatku.
Kozmetický salón Heni Pónya ponúka 4
služby (ošetrenie tváre, hnednutie nástrekom bez
ÚV žiarenia, predlžovanie mihaľníc LuxLash a
gél a lak GEL-LAC) v balíčku s 15 percentnou
zľavou. Volajte aj Vy t. č. 0908/132 266 a dohodnite si termín!

A szépségipar folyamatosan új és természetes módszereket vet be, hogy a hölgyek mindig
csinosak és elbűvölőek legyenek. Ezúttal a
Perfects irodaház 3. emeletén működő, ismert
kozmetikai szalon szolgáltatásait ajánljuk a
nyilvánosság figyelmébe, ahol a hölgyekről
Pónya Heni gondoskodik.
Az első a Crystal Nails körömzselé- és lakk
egyben. A jövő színes hibrid anyaga, a GEL-LAC
a színes zselék tartósságát nyújtja a lakkozás könynyedségével. Intenzív színekben, megemelt pigment tartalommal 1 rétegben is jól fed.
A másik a LuxLash természetes hatású, igéző XL szempilla - hosszabbítás. Számos előnye
közül kiemelhető nagyon kis súlya, kétféle
íveltsége és vastagsága, láthatatlan illeszkedése. Viselése olyan könnyed, mint a saját pilláké...A kezeléshez minden 2. alkalommal ingyen
terminus jár!
Pónya Heni szalonja az arckezelésből, az UV
mentes barnulásból, a LuxLash szempilla hoszszabbításból és a zselés lakkozásból álló kozmetikai csomagot 15 százalékos árkedvezménnyel
kínálja az érdeklődőknek. Hívja Ön is a 0908/132
266 telefonszámot és kérjen időpontot!
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Május 18-iki versenyünk megfejtői

A legutóbbi számunkban közölt feladványra helyesen válaszoló olvasóknak a díjakat a dunaszerdahelyi Bonbon Szálló ajánlotta fel a három
nyertesnek, akik szabad választás szerint vagy 4 – személyes egész napos családi belépőt nyertek a dunaszerdahelyi wellness-részlegbe, vagy kétszemélyes vacsorát /ebédet/ a Pozsony –Ligetfalun lévő szállodában.

Nyertesek:
Hipper Veronika, Szabó Gyula utca 39, Merva Piroska, Barátság
tér 1264/2 és Nagy László, Fenyves 1365/20. A nyereményért személyesen
jelentkezzenek a Bonbon Szálló portáján, vagy a 0905/ 363-590 – es telefonon. Szükséges a személyazonossági igazolvány bemutatása.
E heti kérdésünk: Hogyan nevezik a Pónya Heni kozmetikai szalonja által kínált két kozmetikai újdonságot? A helyes válaszokat beküldő olvasók között három, egyenként 20 euró értékű, szabadon választható kozmetikai szolgáltatást sorsolunk ki Pónya Heni kozmetikai szalonjának felajánlásával. Válaszaikat legkésőbb június 10--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. Az olvasói verseny megfejtői egyben a beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a nevüket és a címüket felhasználhatja üzleti céljaira a verseny szponzora.
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže z 18. mája
Výhercovia minulej čitateľskej súťaže z posledného čísla DH získavajú celodennú rodinnú vstupenku pre 4 osoby do wellnessu v hoteli Bonbón v Dunajskej Strede, alebo obed pre dve osoby v podobnom hotelovom zariadení v Bratislave-Petržalke. Prihláste sa priamo na vrátnici
Bonbónu, alebo na tel. čísle 0905/ 363 - 590. Treba sa preukázať občianskym preukazom.

Vyhrávajú:
Veronika Hipper, ul. Gy. Szabóa 39, Piroska Merva, Nám. Priateľstva 1264/2 a L. Nagy, Boriny 1365/20. Ceny venoval Hotel Bonbón.
Nová otázka: Aký je názov dvoch kozmetických noviniek v salóne Heni
Pónya? Medzi čitateľmi, ktorí pošlú správne odpovede, vyžrebujeme 3
kozmetické služby podľa vlastného výberu v hodnote po 20 eur, ktoré
venuje kozmetický salón Heni Pónya. Odpovede zašlite najneskôr do
10. júna na adresu redakcie, e-mailom (press@dunstreda.eu), alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu. Nezabudnite v elektronickej pošte uviesť aj vaše meno a adresu. Čitatelia, ktori sa zúčastnia čitateľskej
súťaže, súhlasia s tým, že sponzor súťaže použije ich údaja pre svoje komerčné účely.

Programok, Krónika , Hirdetés

,

Kronika
Születések – Novorodenci
Ábrahám Brúnó
Lubinszká Veronika
Kerek Matúš
Döme Erik
Bús Ronald
Mózes Sára
Németh Matěj

Elhalálozások – Zomreli
Iváncsaiová Alžbeta /1933/
Stecklerová Barbora /1923/
Lelkesová Karolina /1922/
Csomor Ladislav /1949/
Weiszová Anna /1924/
Bencsics Gustáv /1939/

Házasságkötés – Sobáše
Kováč Kristián - Seregiová Eva
Nemčík Július - Nagyová Andrea
Janák Tibor - Mgr. Hrapka Kristína
Mgr. Výboch Peter - Bc. Halvoníková Elena

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

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 a 031/558 21 51 telefonszámon
031/558 26 92 fax
bacso@topolniky.sk e-mail címen,
vagy személyesen:
Obec Topoľníky Hlavná 126.

Programy, Kronika, Inzercia
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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, s výnimkou technickej prestávky. www.dstv.sk
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A VMK júniusi programja – Júnový program MsKS
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 bábkárskych súborov
június 10. – 19.00: Szeretetet, de sürgősen – a Novus Ortus diákszínpad bemutató előadása /
jún.13.–18.00 ó.: A Dunaág Néptáncműhely és az Ifjú Szivek Táncszínház közös estje / Spoločné vystúpenie tanečných súborov Dunaág Néptáncműhely a Ifjú Szivek Táncszínház
I. rész: Dunaág Néptáncműhely: Táncbanképek
II. rész: Ifjú Szivek Táncszínház: Az ördög tánca
jún.14.–18.00 ó.: Önfelfedezés, önismeret, önfejlesztés - A pszichospirituális fejlődés hétköznapi aspektusai- beszélgetéssel egybekötött előadás Nagy László reikimesterrel / Každodenné aspekty psychospirituálneho vývoja – prednáška majstra Reiki, Ladislava Nagya
jún.18.–10.00 ó.: Agykontroll-tanfolyam, oktató: dr. Domján László, az orvostudomány kandidátusa / Kurz Silvovej metódy – prednášateľ: Dr. László Domján
jún.19.–10.00 ó.: Agykontroll-tanfolyam, oktató: dr. Domján László, az orvostudomány kandidátusa / Kurz Silvovej metódy – prednášateľ: Dr. László Domján
jún. 22.– 9.00 ó.: Színjátszó csoportok fesztiválja – a Csallóközi Népművelési Központ rendezésében / Dunajskostredský divadelný festival (Žitnoostrovské osvetové stredisko)
jún.25.–10.00 ó.: Agykontroll-tanfolyam, oktató: dr. Domján László, az orvostudomány kandidátusa / Kurz Silvovej metódy – prednášateľ: Dr. László Domján
jún.26.–10.00 ó.: Agykontroll-tanfolyam, oktató: dr. Domján László, az orvostudomány kandidátusa / Kurz Silvovej metódy – prednášateľ: Dr. László Domján

Mesés napközis tábor
Ismét lesz nyáron mesés napközis tábor
Dunaszerdahelyen, a Csemadok-székházban.
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/. Reggel nyolctól délután
ötig bábszínház, kézműves foglalkozás és soksok érdekes, vidám játék nyújt szórakozást a
tábor résztvevőinek. Érdeklődni és jelentkezni
lehet a O9O8/693167 mobilszámon. E-mail:
aagi8O@hotmail.com

VI. Népzenei tábor
A Csemadok Művelődési Intézete és
Népzenei Adattára a népdalkörök, népdalszólisták és citerazenekarok részére népzenei tábort rendez. A tábor időpontja: 2011. július 7.-10. Helyszíne: Dunaszerdahely, Szabó Gyula Magyar Tanítási Nyelvű Szakközépiskola kollégiuma. A jelentkezés határideje: 2011. június 25. A jelentkezési lap elérhető a www.csemadok.sk oldalon, a VI.
Népzenei tábor címszó alatt.
Információk: 0908/693 167, e-mail:
aagi80@hotmail.com vagy a Csemadok MI
irodájában Takács Ottónál kérhet.
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Ezúton szeretném megköszönni azt a csodálatos élményt, amelyet a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat
nyújtott nekem és a sok látogatónak a Csallóközi múzeumban. Köszönet Nagy Iván etnológusnak a tartalmas
előadásért Dunaszerdahely történetéről, az itt élő emberek szokásairól, hagyományairól. A Sárga kastélyban látható kiállítás a múzeum legszebb darabjaiból felejthetetlen kikapcsolódás, ajánlom mindenkinek a ﬁgyelmébe.
Köszönet a Dunaszerdahelyi Hírnök programajánló rovatának, hogy hónapról-hónapra tájékoztatja az olvasókat.

Új játszótér átadása
Pribudlo nové ihrisko

LELKES DARINA

Éjszakába nyúlt a program
Nagy sikerű Múzeumok éjszakáját rendezett a Csallóközi Múzeum május 14-ikén. Az eddig látható állandó kiállítás anyaga népi hangszerekkel bővült, az
időleges kiállítások keretében Marta Filová iparművész ezüstékszereit tekinthették meg a látogatók.
Sokan gyönyörködtek a Csallóközi Színes Ceruzák
nemzetközi rajzverseny legszebb pályamunkáiban is.
Nagy érdeklődést váltott ki Nagy Ivánnak, a múzeum kurátorának esti előadása, amely Dunaszerdahely

Noc múzeí
v Žltom kaštieli
Zaujímavý program pripravilo na
Noc v múzeu Žitnoostrovské múzeum.
Stála expozícia rozrástla o ľudové hudobné nástroje, ktoré sú umiestnené v osobitnej miestnosti. Návštevníci sa mohli pokochať striebornými šperkami, prácami
Marty Filovej, ktoré možno smelo nazvať umeleckými dielami. Mnohých zaujali vystavené práce najšikovnejších
účastníkov medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Žitnoostrovské pastelky. Zlatým
klincom programu bola večerná prednáška
kurátora múzea Ivana Nagya o vzniku a
počiatkoch Dunajskej Stredy, o tom, čím
sa živili jej obyvatelia, o dejinách správy
mesta ako i o tom, že ako sa zmenil geografický charakter lokality.

sok évszázados történetével, elődtelepüléseinek keletkezésével, lakosainak életmódjával foglalkozott, és
számos olyan tényt közölt, amelyek ismeretlenek a
nagyközönség számára. „Ott, ahol ma a Kodály Alapiskola áll, folyó folyt valamikor, és mintegy hurkot leírva tekergett körbe a város mai területén. Ennek a folyónak a partján feküdtek azok a települések, amelyek
egyesítésével a későbbiekben létrejött a város” – tudhattuk meg többek között az etnológustól.

Startol a Szép környezetért verseny
Štart súťaže Za pekné okolie

IV.Dunaszerdahelyi BRINGÁS - NAP
2011. június 4. - szombat
10.00 – Gyülekező a Vásártéren
10.15 - Biciklis felvonulás a következő útvonalon: Vásártér - Északi lakótelep – Mező utca. - Szabó Gyula utca
- Amadé László utca - Pozsonyi út - Autóbusz állomás Kukučín utca – Vajanský utca - LIDL - Zöldfa sor – Keleti lakótelep - MAX pláza - Jégpálya - Vásártér
Pihenő után BICIKLITÚRA: Dunaszerdahely - Kisudvarnok - Dunatőkés (Czajlik lovas-ranch )

IV. Dunajskostredský cyklistický deň!
v sobotu 4. júna .2011
10.00 – Zraz na nám. Trhovisku
10.15- Sprievod na trase: Trhovisko - Ul.I Gyurcsóa –
Športová – ul. Polná– ul.Gyulu Szabóa – ul.L. Amadéa –
Októbrová – Bratislavská cesta - Komenského ul. – Vajanského ul. – Zelený rad – Jilemnického ul. – Neratovické
nám. – MAX – Ul.I. Gyurcsóa –Trhovisko
Čakáme Vás s celou rodinou - bude to skvelá zábava!

Dunajskostredský Hlásnik Dvojtýždenník Mestskej samosprávyl
Šéfredaktorka: Erzsébet P. Vonyik l Fotograﬁe: Kanovits Gábor l Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 50. l Tel.: 590 3946 l
e-mail: 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.

DH

Az új kisebbségi nyelvtörvényről
O novom zákone o jazyku menšinách

Fókusz Gyermekszínpad
Csemadok-ház /Bacsák utca/, június 6. 17.00
Az előadás címe: Ajtó
Rendezte: Jarábik Gabriella

Trianon –emléknap -gyertyagyújtással
a városi szabadidőparkban június 4-ikén
17 órától

Dunaszerdahelyi Hírnök A Városi Önkormányzat lapja l Megjelenik
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.

