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Egy
rendezvény
dícsérete

A

ki energiával és optimizmussal
szeretne feltöltekezni, mártózzon meg egyszer a Duna Menti
Tavasz kis bábosainak és színjátszóinak zsibongásában. De még
inkább delejes csöndjében, amikor a színpadon a varázslat folyik. Ez a varázslat a gyereklelkekben folytatódik, jobbá, okosabbá
változtatja őket. Az a gyerek, aki egy bábjáték
vagy színdarab szereplőjeként belebújt már valaki másnak a bőrébe, szembesült annak sorsával,
érzelmeivel, nem lesz egykönnyen manipulálható.
De az sem, aki visszafojtott lélegzettel, teljes beleéléssel végignézte a varázslatot.
A Duna Menti Tavasz a tudatos emberré nevelés fesztiválja. Egy évenként megújuló, generációk sorát gazdagító csoda, amit őrizni,
ápolni kell. És díjzáporral jutalmazni azokat
a pedagógusokat, akik szabadidejüket, energiáikat ennek a csodának az éltetésére áldozzák. Azért sajnálni nem kell őket, inkább irigyelni, mert csak azok csinálják, akiknek örömük telik benne, akik a szívüket-lelküket beleadják, mert ez az életük. Tisztelet az országos seregszemlét szervező Csemadoknak és Dunaszerdahely városának, amely nemcsak jelképesen adja át minden évben a Duna Menti Tavasz gyermekrésztvevőinek a város kulcsát.

(VK)
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Időszerű témák

Aktuality

Nyári buszjárat a fürdőhöz Letná linka na
kúpalisko
Cez letné prázdniny sa bude premávať už tretí rok pravidelná autobusová linka k termálnemu
kúpalisku. Vedenie mesta sa aj na rok 2011 dohodlo
s prevádzkovateľom mestskej hromadnej dopravy o preprave cestujúcich až k termálnemu kúpalisku. Moderný autobus je vybavený nástupnou
plošinou pre vozičkárov a detské kočíky.
Pôvodný cestovný poriadok sa mení od júla.
Odvtedy predpoludní z autobusového nádražia
vypravia 2 spoje, táto linka sa premáva na pôvodnej trase, ale bude mať zastávku aj pri kúpalisku. Návrat z kúpaliska popoludní zabezpečia
takisto 2 spoje. Letný cestovný poriadok zverejníme v nasledujúcom čísle DH a bude dostupný
aj na webovej stránke mesta.
Már harmadik éve fog közlekedni a nyári szünetben a városi termálfürdőhöz rendszeres buszjárat.
A város vezetése az idén is megállapodott a helyi
autóbusz - közlekedést működtető SAD Részvénytársasággal arról, hogy a cég rendszeres buszjáratot biztosít a termálfürdőhöz. A korszerű busz,
amelynek rámpája lehetővé teszi, hogy babakocsival
és kerekesszékkel is felszálljanak rá, munkanapokon és hétvégeken egyaránt jár júliustól.

Az eredeti buszmenetrend júliustól módosul.
E dátumtól délelőtt két „vizes” járat indul az
autóbusz-pályaudvartól az eredeti menetrendben feltüntetett megállókat érintve és a termálfürdőnél is lesz megállója. A nyári járat délután két alkalommal vissza is szállítja a fürdővendégeket. A részletes menetrendet lapunk
következő számában közöljük és felkerül a város weboldalára is.

Výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Základná škola ,Smetanov
háj 286/9, Dunajská Streda s nástupom od 1.7.2011
Podmienky účasti:
Kvalifikačné predpoklady
 odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky MŠ
SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov
Ďalšie požiadavky na uchádzača
 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 uznanie I. atestácie v zmysle ods.7 § 61 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 občianska a morálna bezúhonnosť,
 riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 znalosť práce s PC,
 flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť,
vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu,
 zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov
 žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 overené kópie dokladov o vzdelaní,
 výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 profesijný životopis s uvedením osobnostných predpokladov, špeciálnych druhov štúdia,
publikačnej činnosti, autorstva učebníc atď. a
s podrobným uvedením doterajšej praxe,
 návrh koncepcie rozvoja školy,
 súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods.
1 a ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov.
Informácie o výberovom konaní
 Žiadosť o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi uchádzač doručí poštou na adresu: Mesto Dunajská Streda,
Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda alebo osobne do podateľne
Mestského úradu Dunajská Streda v termíne
do 24. júna 2011 vrátane s označením
"Výberové konanie Základná škola Smetanov háj Dunajská Streda – NEOTVÁRAŤ“.

A nyáron két
óvoda üzemel
A nyári szünidő alatt a város kilenc óvodája közül két óvoda várja a kisgyerekeket. A Széchenyi
utcai és a SZNF téri óvodák július 10-től augusztus 21-ig nyári óvodaként működnek. Azok a
szülők, akik a nyári szünidő alatt kisgyermeküket
a nyári óvodába szeretnék elhelyezni, igényüket a
törzsóvoda igazgatónőjénél jelezhetik. A nyári
óvodákban a nevelés és az oktatás mellett a hangsúlyt a játszásra, kikapcsolódásra és a gyermekek
szórakoztatására helyezik a tanító nénik.

Cez leto budú v
prevádzke 2 škôlky
Cez letné prázdniny z deviatich materských
škôl budú v prevádzke dve: MŠ Széchenyiho
a MŠ nám. SNP. Rodičia môžu svoje ratolesti
umiestniť v nich od 10. júla 2011 do 21. augusta 2011. Záujem o umiestnenie dieťaťa do materskej školy prevádzkovanej počas letných
prázdnin treba oznámiť kmeňovej materskej
škole. V materských školách prevádzkovaných
počas prázdnin sa popri výchove a vzdelávaní kladie veľký dôraz na zábavu, hru a oddych.

Városi önkormányzat
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Bölcsek
Tanácsa:
alakuló
ülés
Június elején a városházán tartotta meg
első összejövetelét a Bölcsek Tanácsa. A
Dr. Hájos Zoltán polgármester kezdeményezésére alakult testület tapasztalataival és észrevételeivel hozzájárul a város
fejlesztéséhez.
A meghívottak közül Nagy Frigyes, Molnár
János, Majoros György, Magyar József, Mag
Gyula, Fibi Sándor, Feldmár Tibor, Farkas
Aladár, Dudás Pál és Banyák István jelent
meg, a többiek később kapcsolódnak be a tanács
tevékenységébe. Ötletek és meglátások hangzottak el a részükről arra vonatkozóan, hogy miképp lehetne Dunaszerdahelyt vonzó fürdővárossá alakítani. Felmerült, hogy pl. a Vámbéry
téren a parkoló helyén zöld oázist, pihenőparkot
kellene létesíteni. A Bölcsek Tanácsának legközelebbi találkozója ősszel lesz.

Rada múdrych: prvé stretnutie
Začiatkom júna sa konalo vo veľkej zasadačke radnice ustanovujúce zasadnutie
Rady múdrych. Vznik tohto poradného
zboru inicioval primátor JUDr. Zoltán Hájos,
aby so svojimi skúsenosťami a pripomienkami prispeli k rozvoju mesta.
Z pozvaných boli prítomní: Fridrich Nagy, János Molnár, Juraj Majoros, József Magyar, Július

II. Dunaszerdahelyi
Udvari Muzsika

Mag, Alexander Fibi, Tibor Feldmár, Aladár Farkas, Pavol Dudás a Štefan Banyák. Ostatní sa do
práce rady zapoja neskôr. Na prvom stretnutí z ich
strany odzneli rôzne návrhy a postrehy v súvislosti
s tým, ako by sa Dunajská Streda mohla premeniť na
atraktívne kúpelné mesto. Hovorilo sa aj o tom, že
by na Vámbéryho námestí namiesto parkoviska
mala byť zriadená zelená oáza a park oddychu. Ďalšie stretnutie Rady starších je naplánované na jeseň.

II. Dunajskostredská
hudba na nádvorí

Az idén újra megrendezésre kerül a tavaly útjára indított zenei rendezvény,
Pre veľký minuloročný záujem Mesto Dunajská Streda
a Dunaszerdahelyi Udvari Muzsika második évfolyama. A nyitóhangverseny
aj v tomto roku usporiada hudobný festival na nádvorí rad2011. június 30-ikán (csütörtök) lesz,
nice. Otvárací koncert sa koná
19.00 órai kezdettel: Lakatos Róbert
30. júna 2011 (štvrtok) o 19.00
és a RÉV zenekar szórakoztatja a
hod. vystúpením Roberta Lanagyérdemű közönséget.
katosa a jeho ľudovej kapely
Dunaszerdahely városa tavaly első
RÉV z Komárna.
ízben rendezte meg a „DunaszerdaV roku 2010 v rámci letných
helyi Udvari Muzsika“ elnevezésű
kultúrnych podujatí bol zorgakoncertsorozatot, hogy becsalogassa a
nizovaný nový hudobný festival
városháza udvarára a zenekedvelő
pod názvom „I. Dunajskoközönséget. Az egyedülálló kezdestredská hudba na nádvorí“.
ményezés célja az volt, hogy a zene seCieľom tohto podujatia bol prigítségével közelebb hozzák a városblížiť obyvateľom radnicu proházát a város lakóihoz. A nem hastredníctvom hudby, ako netragyományos koncerthelyszínen a zenei
dičné miesto koncertov v rôzsokszínűséget, a könnyed és kulturált
nych hudobných žánroch a záesti szórakozást biztosították a szerroveň vytvoriť hudobnú tradíciu.
vezők a város és a környék polgáraiKoncerty budú vždy vo štvrtok a
nak. Az idén is szeretettel várnak csüorganizátori srdečne pozývajú
törtökönként minden érdeklődőt!
milovníkov hudby.
A Kicsi Hang is koncertezett tavaly a városháza udvarán.
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Önkormányzat / Samospráva

Harmadszor
soron kívül
Városi képviselő – testület:
júniusban is ülés ülést követ
Június hetedikén újabb rendkívüli ülést
tartott a városi képviselő – testület, miután a Most – Híd képviselői csoport kezdeményezésére összehívott első hasonló tanácskozás két héttel korábban az
MKP-frakció távolmaradása miatt határozatképtelen volt.
Dr. Hájos Zoltán polgármester az előírt félórás
várakozás után ismét azt állapíthatta meg: az ülés
határozatképtelen, ezért harmadszorra is újabb ülést
kellett összehívni napirendjén az eredeti programpontokkal. Ennek időpontja június 21. Egy héttel később, június 28-ikén újabb ülés is lesz, erre
azonban már az éves tanácskozási rendben rögzített menetrendnek megfelelően kerül sor.
A június huszonegyediki ülés napirendjén a
Most – Híd frakció kezdeményezésére ugyanaz a
három pont szerepel, mint az előző kettőn: a polgármester által az április 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.
Az olvasók objektív tájékoztatása érdekében lapunk megszólította mindkét képviselői klubot, a
MKP és a Most – Híd frakcióját, indokolják meg
a nyilvánosságnak, hogy miért maradnak távol a
tanácskozástól. illetve miért ragaszkodnak a soron
kívüli ülésekhez. Az MKP képviselői klubja szerkesztőségünkbe eljuttatott véleménye szerint a frakció egységes álláspontja a következő: 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.
A Most – Híd frakció álláspontját hétfői lapzártánkig nem juttatták el a szerkesztőségbe.

Tri mimoriadne zasadnutia
Mestská samospráva –séria zasadnutí aj v júni
Siedmeho júna sa konalo ďalšie, v poradí už
druhé mimoriadne plenárne zasadnutie
mestskej samosprávy. Prvú mimoriadnu
schôdzu iniciovali poslanci za Most-Híd.
Primátor JUDr. Zoltán Hájos podobne, ako 24.
mája, aj 7. júna po polhodinovej čakacej lehote musel konštatoval, že zasadnutie pre kolektívnu neúčasť poslancov nie je uznášaniaschopné, preto zvolá s totožným programom ďalšie mimoriadne zasadnutie na 21. júna. O týždeň neskôr, teda 28. júna

Nyári ügyfélfogadás a városházán
Stránkové hodiny na radnici v lete
A nyári hónapokban módosul a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal ügyfélfogadása.
Július elsejétől a központi ügyfélfogadó
iroda az alábbi harmonogram szerint áll az
ügyfelek rendelkezésére./ V letných mesiacoch dôjde k zmene v úradných hodinách na
radnici. Od 1. júla kancelária prvého kon-

taktu prjíma stránky podľa
harmonogramu:
Hétfő/Pondelok:
Kedd/ Utorok :
Szerda/ Streda:
Csütörtök/ Štvrtok:
Péntek/ Piatok:

nasledujúceho
7. 30
7. 30
7. 30
7. 30
7. 30

- 15. 30
- 15. 30
- 17. 00
- 15.30
- 13.00

sa bude konať aj riadne zasadnutie pléna podľa ročného harmonogramu zasadnutí.
V pozvánke mimoriadneho rokovania z iniciatívy Most-Híd figurovali tieto tri body: opätovné prerokovanie primátorom vetovaného návrhu uznesenia č. 4/85/2011. z rokovania zasadnutia v apríli r.t.; prerokovanie otázok vyplývajúcich zo zmluvy medzi dunajskostredskou samosprávou a Dunajskostredským parkovacím
družstvom a interpelácia poslancov. Tie body budú
na programe aj 21. júna.
V záujme poskytnutia objektívnych informácii sme oslovili obidve poslanecké kluby,
Stranu maďarskej koalície aj Most-Híd, aby zdôvodnili, prečo sa nezúčastnili zasadnutia, resp.
prečo sú za mimoriadne zasadnutia. V stanovisku SMK kolektívnu neúčasť na zasadnutí
zdôvodňujú tým, že podľa jednomyseľného
názoru ich frakcie ani jeden z navrhovaných
troch bodov mimoriadneho zasadnutia nemá naliehavý charakter, preto možno ich prerokovať
aj na riadnom zasadnutí koncom júna. Stanovisko klubu Most – Híd do pondelňajšej uzávierky DH sme neobdržali.

Interjú / Rozhovor
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Harmadik hónapja tart a Southerm Rt. hővezetékcseréje, amely magától értetődően útfelbontásokkal és bizonyos közlekedési korlátozásokkal is jár. A polgármester legutóbbi fogadóóráin az ezzel
járó kellemetlenségek miatt több lakos is
panaszkodott. Milyen jellegűek voltak a
panaszok és mit tud tenni a város első embere ebben a helyzetben– erről tájékoztat az alábbiakban Dr. Hájos Zoltán polgármester.
- Jó dolognak tartom egyrészt azt, hogy lecserélik az elavult csővezetékrendszert, mert az

Megértést bosszankodás
helyett
Türelemre kéri Dr. Hájos Zoltán polgármester a lakosokat a
Southerm felújítási munkálatai kapcsán
előszigetelt csöveknél kisebb lesz a hőveszteség
és végső soron a lakosság szempontjából kedvezőbb lehet a távhő ára. Másrészt el kell viselni
az ezzel járó átmeneti gondokat. A több városrészre kiterjedő beruházás okozta kellemetlenségek kapcsán megértésre kérném a lakosokat. Elhiszem, hogy egyes helyeken nehezebb
bejutni a garázsokhoz, vagy gondot okoz a parkolás, mert a panaszok főleg erre vonatkoztak.
Mindenki részéről türelemre van szükség. Azt
sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a hőszolgáltató cégnek a beruházás során be kell tartania a technológiai előírásokat. Betemetni a
gödröket ugyanis csak akkor lehetséges, ha a két

,
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pochopenia

Primátor žiada občanov o trpezlivosť v súvislosti s prebiehajúcou
investíciou Southerm a. s.
Firma Southerm začiatkom apríla spustila veľkolepú investičnú akciu na výmenu a rozšírenie rozvodov tepla, čo samozrejme má za následok rozkopávky a
určité dopravné obmedzenia. Táto téma
rezonuje aj každú stredu, kedy primátor
má stránkové hodiny. JUDr. Zoltán Hájos informuje čitateľov DH o tom, čo je
najčastejším predmetom týcho sťažností občanov a aké je východisko.
- Považujem jednak za prospešné, že zastaralé potrubie bude vymenené na nový moderný predizolovaný systém, čím sa minimalizujú straty pri rozvode tepla a výsledným efektom by mala byť nižšia cena pre občanov. Na
druhej strane však dočasne treba znášať aj nepríjemnosti, ktoré sprevádzajú túto investičnú
akciu. V súvislosti s touto investíciou, ktorá zasiahne mnohé mestské časti, prosím obyvateľov o trpezlivosť a porozumenie. Chápem
však ich rozhorčenie, ak sa ťažšie dostanú ku
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svojim garážiam, alebo nemôžu zaparkovať
svoje auto pri dome, pretože cesta je rozkopaná. Väčšina stažností bola práve takéhoto
charakteru. Všetci však musíme prejaviť pochopenie a trpezlivosť. Nemôžeme prehliadnuť
ani fakt, že firma Southerm musí dodržať aj istý
technologický postup. Jamy sa dajú zakopať
až po tom, čo tlaková skúška medzi susednými kotolňami bola v poriadku.
Čo môže urobiť prmátor v tejto situácii,
aby Southerm dodržal pôvodne avizovaný
harmonogram prác, teda aby investícia bola
dokončená do konca augusta?
- Kontaktoval som riaditeľa firmy a požiadal som ho, aby podľa možností urýchlili zemné a iné práce a terén dali do pôvodného stavu. Dostal som kladnú odpoveď a na
základe toho očakávam, že sa spomínané dočasné problémy postupne vyriešia a občania
onedlho budú môcť parkovať a jazdiť na svojich obvyklých miestach, a rozkopávky už netreba dlho obchádzať.

szomszédos kazánház között már megtörtént a
nyomáspróba.
Mit tehet a polgármester annak érdekében, hogy a Southerm betartsa az előrejelzett
ütemtervet és az útfelbontások augusztus végére mindenütt megszűnjenek?
- Megkerestem a hőszolgáltató és lakáskezelő
cég igazgatóját és arra kértem, hogy gyorsítsák
fel a visszatakarási és tereprendezési munkálatokat, ahol ez lehetséges. Igéretet kaptam erre,
tehát várhatóan fokozatosan megszűnnek ezek
az ideiglenes jellegű problémák, a lakosok pedig ismét a régi helyükön parkolhatnak és a gödröket sem kell sokáig kerülgetni.

A 21. alkalommal megnyílt Győri Vásáron június elején Dunaszerdahelyt Dr. Hájos Zoltán polgármester és A. Szabó László alpolgármester képviselte. A hagyományosan magas színvonalú
cégszemlén városunk képviseletében a dunaszerdahelyi termálfürdő külön standdal volt jelen.
Dunaszerdahely polgármestere Győrben
részt vett az Arrabona EGTC nevű, a határon átnyúló feladatok hatékonyabb megoldását célul
kitűző együttműködési csoportosulás ülésén
is. A jelenleg négy tagot, négy régióbeli várost
(Győr, Mosonmagyaróvár, Dunaszerdahely,
Somorja) tömörít, de a jelenlegi tagok várják az
újabb jelentkezőket.

Primátor JUDr. Zoltán Hájos a veceprimátor
László A. Szabó sa začiatkom júna zúčastnili tradičného jarmoku v Győri. Jarmok u našich susedov sa konal už po dvadsiatyprvýkrát a dunajskostredské termálne kúpalisko sa na ňom prezentovalo vlastným stánkom.
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Verseny / Súťaž

Csak két
lakótömb
verseng
Szép környezetért 2011
A „Szép környezetért 2011“ elnevezésű,
második alkalommal zajló városi versenybe az idén mindössze két lakótömb nevezett
be, pedig értékes díjak várnak rájuk.
A Hájos Zoltán polgármester által meghirdetett városszépítő versenybe május végéig lehetett
jelentkezni. E határidőig két ház lakóközössége adta
le jelentkezését: a Szlovák Nemzeti Felkelés terén
lévő 288-as és a Vásártéren található 6110. számú
tömbházak lakóközössége. Mindkét versengő lakótömb már tavaly is részt vett a versenyben és díjat is nyertek a várostól.
A szeptember közepéig tartó verseny során a
kertek állapotát kéthetente rendszeresen felmérő
szakmai zsűri június elején megtartotta az első terepszemlét. Fényképen is megörökítették az előkerteket, hogy fel tudják mérni a változást, tehát
azt, hogy a versengő lakóközösségek mennyire törődnek közvetlen környezetük csinosításával és
rendben tartásával. A verseny szeptember 10-ig tart,
az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására az idei Csallóközi Vásáron kerül sor.

Súťažia len 2 bytové domy
Za pekné okolie 2011
Po minuloročnej premiére sa do tohoročnej
celomestskej skrášlovacej a čistotnej súťaže „Za pekné okolie 2011“ prihlásili iba dva
bytové domy, hoci v hre sú hodnotné ceny.
Primátor mesta JUDr. Zoltán Hájos vyhlásil už druhý ročník súťaže o najkrajšie okolie pri
bytových domoch verejných priestranstiev, do
ktorej sa bytové spoločenstvá mohli prihlásiť do
konca mája. Do uvedeného termínu podali prihlášku domoví dôverníci za tieto domy: bytový
dom na nám. SNP č. 288 a na Trhovisku č. 6110.

Obidva domy súťažili aj v minulom roku aj získali hodnotné ceny.
Hodnotiaca odborná komisia pravidelne
skontroluje stav predzáhradok a okolie súťažiacich obytných domov. Prvá obhliadka sa uskutočnila už začiatkom júna, vtedy bol aj zvečnený stav predzáhrad, aby bol zadokumentovaný
postupný pokrok v skrášľovaní zelených plôch
pri predmetných domoch.
Súťaž potrvá do polovice septembra a slávnostné
odovzdávanie cien bude na tohoročnom Žitnoostrovskom jarmoku.

A Jilemnický utcai szlovák alapiskolánál reggelente egészen
a becsengetésig a városi rendőrök ügyelnek fel a gyerekek biztonságos közlekedésére. Mióta a Southerm hőszolgáltató cég vezetékcseréje miatt az utca egy részén átmentileg nem lehet parkolni,
a gépjármű - tulajdonosok csak a lakótömb mögötti füves területen és a sportpályán tudják leparkolni autójukat. A be- és kitérés
viszont eléggé veszélyes, főleg reggel 8 óráig, mivel a gyerekek
ezen a járdán jutnak el az iskolához. Képünk is azt tanusitja, hogy
az esetleges balesetek megelőzése céljából szükség van a rendőri jelenlétre. A városi rendőrök reggelente ugyanilyen szolgálatot
tartanak fenn a Komenský utcán az ottani magyar iskola előtt is.
Pri základnej škole na Jilemnického ulici každé ráno do ôsmej
hodiny hliadkujú mestskí policajti, aby zabezpečili bezpečný prechod žiakov do školy. Je to teraz veľmi aktuálne, nakoľko počas
trvania investičnej akcie firmy Southerm cesty a chodníky sú v
okolí rozkopané. Zaparkovanie áut je dočasne možné len v susedstve školy na trávniku za tamojším bytovým domom. Autá sa
sem dostanú len cez chodník, po ktorom aj deti chodia do školy. Aj naša fotografia svedčí o tom, že prítomnosť mestského policajta je tu doslovne nevyhnutnosťou. Podobná policajná
hliadka monitoruje situáciu každé ráno aj na Komenského ulici pri základnej škole Z. Kodálya.

Mozaik / Mozaika
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A Nemzeti Összetartozás Napja
Dunaszerdahelyen is
megemlékeztek a trianoni
évfordulóról
Dunaszerdahelyen is megtartották a Nemzeti Összetartozás Napját, amelyen megemlékeztek a trianoni békediktátum 91.
évfordulójáról.
Az eseményt a Trianon-kopjafánál szervezte
meg a Magyar Megmaradásért Polgári Társulás, a
Pázmáneum Polgári Társulás és az Ébresztő Ifjúsági Mozgalom. Fellépett a Kodály Zoltán Alapiskola Gyermekkórusa, majd nemzeti érzelmű
szavalatok hangzottak el. Az ünnepség szónokai
elítélték a igazságtalan trianoni békeszerződést, Magyarország feldarabolását. Felszólították a magyarságot, őrizze meg identitását, nyelvét és iskoláit. Annak ellenére, hogy külön országokban élünk, egy nemzet vagyunk - hangsúlyozták. A dunaszerdahelyi Trianon-emléknap a kárpátaljai
Credo együttes koncertjével ért véget.

Küldöttségünk
Székelyudvarhelyen

Deň národnej spolupatričnosti
Aj v Dunajskej Strede si občania maďarskej národnosti pripomenuli Deň národnej spolupatričnosti, ktorý pripadá na deň výročia podpísania trianonskej zmluvy v roku 1920.
Podujatie sa konalo pri pamätnom stľpe v mestskom parku oddychu, organizátormi boli dve
občianske združenia a jeden mládežnícky spolok. Rečníci odsúdili nespravodlivú trianonskú zmluvu a vyzvali Maďarov za hranicami materského štátu, aby zachovali svoju identitu, jazyk a národnostné školstvo.

Dunaszerdahely testvérvárosában, Székelyudvarhelyen június 1. – 10. között rendezték meg a III. Székelyudvarhelyi Városnapokat. A rendezvénysorozatra meghívták
Dunaszerdahely városát is. A helyi hagyományok jegyében változatos kulturális és szórakoztató programok zajlottak, a testvérvárosokat képviselő néptánccsoportok fellépői
között ott volt az Ágacska Gyermektáncegyüttes is Dunaszerdahelyről. A hétvégi zárórendezvényeken jelen voltak a testvérvárosok vezetői, a dunaszerdahelyi küldöttséget A. Szabó László alpolgármester vezette.

Falošná charita
Mestská polícia upozorňuje obyvateľov, že sa
v meste nedávno objavili podvodníci. Dvaja rumunskí štátni príslušníci s nápisom "Zbierka pre
hluchonemých" vyberali pred poštou od okoloidúcich peniaze. Policajti zistili, že na verejnú
zbierku nemali od ministerstva vnútra povolenie,
ktoré cudzinci musia mať. Mladá žena a jej
komplic nemali u seba žiadne peniaze, nemohli zaplatiť ani vyrubenú pokutu. Tento prípad svedčí o tom, že aj charita sa dá zneužiť, preto buďme opatrní a presvedčme sa, kam darované peniaze idú a na aký účel budú použité.

Szélhámos adománygyűjtők
A városi rendőrség felhívja a lakosok figyelmét
arra, hogy az utóbbi időben magukat adománygyűjtőknek álcázó csalók jelentek meg a városban.
Két román állampolgár a posta lépcsőjén a nyakunkban lévő tábla szerint süketnémák részére
gyűjtött pénzadományokat. Az ellenőrzéskor kiderült, hogy nincs engedélyük, pedig külföldiek

csak a belügyminisztérium engedélyével folytathatnak ilyen tevékenységet. A fiatal nő és férfi a
bírságot sem tudta kifizetni, mivel pénz sem volt
náluk. Egyelőre nem tűntek fel újra a városban. Ez
az eset is azt bizonyítja, hogy ha adakozunk, legyünk körültekintőek, mert nem mindenkit vezérelnek nemes célok.
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Képriport

Új játszótér a keleti lakótelepen
Jó lenne, ha az új
létesítményt messze
elkerülnék a vandálok
A gyereknapon újabb központi játszótérrel gazdagodott városunk. Miután Dr. Hájos Zoltán polgármester ünnepélyesen
felavatta a létesítményt, a Halpiac téri
óvoda gyerekei a napsütéses időben gyorsan birtokukba is vették a hintákat, csúszdákat és a homokozót.
Az Újfalu lakótelepen átadott játszótér megfelel
az Európai Unió szabványainak és olyan játszó alkalmatosságokkal van ellátva, amelyek kielégítik
a gyerekek mozgásigényét. A játszótér kerítéssel
bekerített és kamerával megfigyelt területen van.
A polgármester elmondta: választási programjában szerepelt az ígéret, hogy évente egy-egy városrészben központi játszóteret létesítenek, hogy
a gyerekeknek helyben legyen megfelelő lehetőségük a mozgásra és a szabadidő értelmes eltöltésére a szülőkkel együtt. Hájos Zoltán bízik abban, hogy a játszóteret, amelynek megépítését 13
500 euró értékben teljes egészében a városi költségvetésből finanszírozták, megkímélik és sokáig fog örömet szerezni a kicsiknek.
Dorák Erzsébet óvónő a Halpiac téri óvodásokat kísérte el a játszótér átadására. Mint mondta, máskor is elhozzák ide a gyerekeket, de főleg
a nagycsoportosokat. „Kicsit messze van hozzánk
ez a játszótér, főleg a kiscsoportosoknak, de a nagyokkal szívesen jövünk máskor is.”

A gyerekekhez hasonlóan a szülők és a nagyszülők is örültek az új játszótérnek. Fülöpi László unokáját, Tündikét hozta el a játszótér-avatóra. Épp a gyerekre vigyázott a lányáéknál, amikor
az ablakból látta a sürgés-forgást a játszótéren. „Lehoztam gyorsan a gyereket és nagyon jól érezzük
magunkat. Kimondottan hiányzott itt egy ilyen játszótér. Én ugyan nem itt lakom, de a lányoméknak
ez nagyon jól fog jönni” – mondta, majd gondterhelten megjegyezte: Vajon meddig marad ilyen
szép? Attól tart, hogy a szociális lakásokban lakók
ezt sem fogják kímélni, mint ahogy a környéken
sok mást is tönkretettek.
A játszótér átadása után a polgármester felkereste az óvódákat, hogy a gyereknap alkalmából
játékokat adjon át a kicsiknek.

Fotoreportáž
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Nové ihrisko pre najmenších
Obyvatelia na sídlisku Východ majú obavy, či ihrisko
nezničia vandali
V Deň detí odovzdali nové centrálne ihrisko na sídlisku Východ pre najmenších. Po
tom, čo primátor mesta JUDr. Zoltán Hájos
slávnostne otvoril estetické viacúčelové
ihrisko, deti z materskej školy na Rybnom námestí bez váhania vyskúšali preliezačky,
hojdačky a pieskovisko.

„Jedným z hlavných bodov môjho volebného programu bolo vybudovanie centrálnych detských
ihrísk na jednotlivých sídliskách. Vlani sme odovzdali
na sídlisku Sever II. centrálne ihrisko, dnes tento program pokračuje na sídlisku Nová Ves. Dúfam, že objekt financovaný z rozpočtu mesta za 13 500 eur zostane dlho pekný a funkčný“ – povedal primátor.

Nové ihrisko na sídlisku Nová Ves spĺňa normy EÚ. Je vybavené zariadeniami, ktoré vyhovujú pohybovým aktivitám detí. Ihrisko je ohradené
a sledované kamerou. „Máme veľkú radosť z ihriska, ktoré sme veľmi potrebovali. Prišiel som so svojou vnučkou, ktorá býva oproti. Doteraz sme nemali
tu nablízku ihrisko, takže sa to to veľmi zíde“- povedal László Fülöpi. Vyjadril však svoje obavy, či
sa ihrisko nestane obeťou vandalov, ktorí často zanechajú stopy po sebe na tomto sídlisku.
Primátor po otvorení ihriska pri príležitosti Dňa detí navštívil materské školy a odovzdal
ďeťom hračky.
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Egyház / Cirkev

Sokat segítenek
a hívek
Folyik az evangélikus templom felújítása A város
ingyen szállítja el az
építkezési hulladékot
Május 30-án megkezdődött az evangélikus templom tetőzetének rekonstrukciója.

S účinnou pomocou
veriacich
Začala sa rekonštrukcia evanjelického kostola Mesto
pomáha bezplatným odvozom stavebného odpadu a dotáciou
Koncom mája t.r. bola zahájená rekonštrukcia strešnej časti dunajskostredského
evanjelického kostola.
Strecha kostola bola už roky v kritickom stave, neustále zatekala, v dôsledku čoho sa nebezpečne uvoľnila stropná časť kostola. „Preto bol najvyšší čas zahájiť komplexnú rekonštrukciu strechy – povedal pre DH evanjelický
farár Jozef Horňák. „Nakoľko sme od ministerstva kultúry ani od iných orgánov nezískali
dotáciu, rekonštrukciu kostola a farnosti riešime z vlastných zdrojov. Zrejme aj preto, lebo náš
kostol nie je na zozname historických pamiatok.
Ale má to aj pozitívnu stránku: rekonštrukčné
práce nemusíme zadávať firmám, ktoré sú na
zozname pamiatkovej správy, tie pracujú oveľa drahšie, ako firmy, ktoré sme oslovili. Aj bu-

dovu farnosti musíme opraviť, treba izolovať staré, storočné vlhké steny.“
Mesto pomáha evanjelickej farnosti bezplatným
odvozom stavebného odpadu. Ďalej samospráva
poskytne na rok 2011 aj významnú dotáciu evanjelickej cirkvi. „Veľa pomáhajú aj veriaci, sú veľmi obetaví“ – chváli členov miestneho zboru ich
duchovný. Ak všetko prebehne podľa plánu, rekonštrukcia strešnej časti bude ukončená do konca júna. „Našim cieľom je odovzdať veriacim vynovený kostol a farnosť do 2013, teda keď budeme oslavovať 130. rok vysvätenia nášho kostola“
– povedal pán farár Horňák.
Kto chce finančne podporiť rekonštrukciu
kostola a evanjelickej farnosti, môže milodar
previesť na nasledovný účet: 21867113/ 0900
alebo ho osobne odovzdať na farnosti na Štúrovej ulici č. 10.

„A tető már évek óta nagyon rossz állapotban
volt, sorozatosan beázott, emiatt veszélyesen megereszkedett a templom mennyezete, legfőbb ideje
volt nekikezdeni a javításnak” – tudtuk meg Jozef Horňák tiszteletes úrtól. "Önerőből újítjuk
fel a templom és a parókia épületét, mivel nem sikerült pénzt szereznünk sem a kulturális minisztériumtól, sem más helyről. Ebben szerepet játszhatott az a tény, hogy templomunk nem szerepel a
műemlékek listáján. De van ennek egy pozitívuma
is: nem kell a műemlékvédelmi hivatal által kijelölt cégekkel dolgoztatnunk, amelyek lényegesen
drágábbak, mint az általunk felkért cégek. A parókia épülete is felújításra vár. Szigetelni kell a százéves, nedves falakat” – tette hozzá.
A város az építési hulladék elszállításával segíti a rekonstrukciót. Ezenkívül a városi önkormányzat a 2011-re közhasznú projektek támogatására szánt pénzcsomagból jelentős összeget folyósít az evangélikus egyháznak. "Sokat segítenek
a hívek, nagyon áldozatkészek" - dicséri a gyülekezet tagjait a lelkipásztor. Ha minden jól megy,
a templom tetőzetének felújítása június végéig elkészül. "Azt szeretnénk, ha 2013-ra, templomunk
átadásának 130. évfordulójára a templom és a parókia teljesen megújulva várná a híveket" -- mondta Horňák tiszteletes. Akik anyagilag hozzá kívánnak járulni a templom és a parókia felújításának költségeihez, a következő számlaszámra utalhatnak pénzt: 21867113/ 0900, vagy személyesen
adhatják át a Štúr utca 10 szám alatti parókián.

Szabadidő / Voľný čas
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Négy
plusz két
keréken
Jó hétvégi program lehet a
Dunánál görkorizni vagy kerekezni a töltésen
Dunaszerdahelynek és a Csallóköznek
minden adottsága megvan ahhoz, hogy a
kerékpárturizmus teret hódítson itt. A Dunaszerdahely–Bős között június negyedikétől szeptember végéig hétvégeken ingázó kerékpárszállító autóbuszjárat az
első fecske, amelytől a kerékpárturizmus
fellendülését remélik.
Michal Humeník, az SAD dunaszerdahelyi
részlegét irányító Rt.igazgatótanácsának elnöke:
"A görkorcsolyázókat és a gyalogos turistákat is
szolgálja a busz. Dunaszerdahely közel van a bősi
vízi erőmű mintegy 200 km-es térségében található kerékpárutakhoz, de a gátig eljutni bizony
nem könnyű. Ezt teszi lehetővé a biciklibusz. A
jövőben a buszjáratot szeretnénk a bősi kikötő-

től tovább vinni, egészen Dunacsúnyig. Most az
első napon ingyenes volt az utazás, vasárnap viszont már 97 jegyet váltottak az utasok. Elégedett vagyok, de úgy vélem, fokozatosan elérjük
a 150- 180 fős hétvégi átlagot "
Hájos Zoltán polgármester: "Közös ötlet volt
az SAD vezetőségével, hogy indítsunk egy buszt,

amellyel a turisták és a dunaszerdahelyiek biztonságosan eljuthatnak Bősre és onnan a nemzetközi kerékpárúton tudnak tovább kerekezni.
Mindössze 1 eurós viteldíj ellenében bárki el tud
jutni a bősi Duna-ághoz egészen a Hullámcsárdáig, vagy a kerékpárútra és vissza is. Ezt a járatot mi is üdvözöltük és támogatjuk."

Odštartovali cyklobus
Od zastávky pri radnici takmer každú hodinu odcháza
jeden spoj
Náš región disponuje všetkými predpokladmi pre rozvoj cykloturistiky. Od júna sa
možnosti ďalej rozširujú vďaka spolupráce
samosprávy mesta a dunajskostredskej ﬁliálky Slovenskej autobusovej dopravy.

Nový cyklobusový spoj, teda autobus na prepravu bicyklov a cyklistov slávnostne odštartovali
4. júna. Zastávku v meste má pri radnici a cez víkendy bude prepravovať záujemcov na trase Dunajská Streda-Gabčíkovo až do konca septembra.
Michal Humeník, predseda predstavenstva
SAD, a. s. v Dunajskej Strede: "Cyklobus je aj pre
peších turistov a pre korčuliarov. Dunajská Streda je blízko k medzinárodným cyklistickým trasám,
ktoré vedú pri gabčíkovskej hrádzi, ale dostať sa
k nim je niekedy veľké umenie. Nato slúži cyklobus. Do budúcnosti uvažujeme túto linku predĺžiť
až do Čuňova. Prvý deň sme prepravovali cestujúcich zadarmo. V nedeľu sa predalo spolu 97 lístkov. Predpokladám, že sa postupne prepracujeme
až k 150 – 180 pasažierom."
JUDr. Zoltán Hájos, primátor: "Bol to spoločný
nápad s vedením SAD, aby sme dali do prevádzky
autobusový spoj, s ktorým sa Dunajskostredčania

A polgármester is kipróbálta a biciklibuszt. / Primátor
vyskúšal cyklobus medzi prvými.

a cykloturisti bezpečne dostanú do Gabčíkova, kde
môžu pokračovať po medzinárodnej cyklotrase. Veď
kto pozná cestu do Gabčíkova, vie, že je nebezpečne
úzka s hustou premávkou. Týmto autobusom sa za
1 euro bezpečne dostanú na medzinárodné cyklotrasy a späť."
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Koncert

Kultúra / Kultúra
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Nagy
siker volt
A XXXVI. Duna Menti Tavasz
pódiumán remekül szerepeltek a dunaszerdahelyiek
Kitűnő színvonal jellemezte a harminchatodik
Duna Menti Tavasz bábosainak és színjátszóinak
produkcióit. A június 10-én véget ért országos megmérettetésen a dunaszerdahelyiek remekül helytálltak. Három díjat is kapott a dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ Fókusz Gyermekszínpadának Ajtó című előadása. A produkció aranysávos minősítésben részesült és elnyerte a gyermekzsűri díját, rendezője, Jarábik Gabriella pedig elnyerte a zsűri rendezői díját.
A bábos kategóriában bronzsávos minősítésben
részesült a Vámbéry Ármin Alapiskola Virgoncok
Bábcsoportjának Holle anyó c. bábjátéka Csiffári Renáta rendezésében, amely elnyerte a gyer-

mekzsűri díját is, és a Városi Művelődési Központ
Gézengúzok Bábcsoportjának Az a középső c. bábjátéka Csörgei Tünde rendezésében. Csörgei Tünde elnyerte a zsűri Bábpedagógiai Díját.
Életmű Díjjal tüntették ki Csepi Zsuzsát – aki
egyébként a dunaszerdahelyi Aranykert Bábszínház rendezője is - a bábozó mozgalomban kifejtett több évtizedes áldozatkész munkájáért és
módszertani tevékenységéért.
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

Konečne leto na
kúpalisku

Végre itt a nyár a
termálstrandon
Technológiai fejlesztés mellett zavartalan a fürdőzés

Technologická investícia pri nerušenej prevádzke
Thermalparku
Vďaka príjemnému počasiu sa počet
návštevníkov termálneho kúpaliska z týždňa na týždeň zvyšuje. Hlavná sezóna sa začala doslova návalom návštevníkov. Napriek tomu, že v areáli prebieha aj rozsiahla
rekonštrukcia a modernizácia. V porovnaní
s minulým rokom návštevnosť ďalej rastie
aj v krytom wellnesovom centre, podobne
aj v bazénoch pod holým nebom. V priestoroch Thermalparku sa konalo aj stretnutie Slovenského kempingového zväzu.
Rozbehla sa nová rozvojová investícia z úveru – rekonštrukcia opotrebovaného 30-ročného potrubia, aj zastaralej technológie vonkajších bazénov.
Hlavnou požiadavkou je hospodárnosť
a zníženie nákladov. Bazény budú vybavené recirkulačnou technológiou a
pribudne im aj nový, estetický vzhľad.
Práce sú načasované tak, aby si hostia
mohli nerušene užívať kúpanie v Thermalparku v Dunajskej Strede.

A kedvező időjárásnak köszönhetően
hétről hétre növekszik a dunaszerdahelyi
termálfürdő látogatóinak száma. A főidény is telt házzal indult, pedig közben
jelentős modernizációs beruházás kezdődött el a Thermalpark területén. A tavalyihoz képest a látogatottság mind a
szabadtéri medencék, mind pedig a fedett
élményfürdő - részleg tekintetében növekszik. A kempingben nemrég tartották
meg a Szlovákiai Kempingszövetség országos találkozóját.
A hitelből finanszírozott fejlesztés főleg
az elhasználódott, 30 éves csővezetékek, valamint a kinti medencék technológiai felújítását célozza. Fő szempont a gazdaságos
és költségtakarékos üzemeltetés. A medencéket visszaforgatós technológiával
látják el, valamint új, esztétikus külsőt kapnak. A munkálatokat úgy ütemezik, hogy
fürdővendégek zavartalanul élvezhessék a
dunaszerdahelyi Thermalpark vizét.
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže z 1. júna

A legutóbbi számunkban közölt feladványra helyesen válaszoló olvasóink közül sorsolással nyertek: Manczall Julianna, SZNF tér 198/49, Varga Mária, Nagyabonyi út 69/27 és Szabó Éva, Barátság tér 2164/5. A nyertesek 20 - 20 euró értékű, szabadon választható kozmetikai szolgáltatást
nyertek Pónya Heni kozmetikai szalonjában. Nyereményükért és időpontegyeztetés miatt a 0908/ 132 – 266-os számon jelentkezzenek. Szükséges a személyazonossági igazolvány bemutatása.

Vyžrebovali sme výhercov minulej čitateľskej súťaže z tých čitateľov,
čo zaslali správne odpovede. Vyhrávajú: Julianna Manczall, Nám. SNP
198/49, Mária Varga, Veľkoblahovská 69/27 és Éva Szabó, Nám. Priateľstva2164/5. Boli vyžrebované tri ceny: 3 kozmetické služby podľa
vlastného výberu v hodnote po 20 eur každému výhercovi, ktoré venuje kozmetický salón Heni Pónyaovej. Výhercovia sa nech prihlásia na tel.
č. 0908/ 132 – 266, aby dohodli termín návštevy v salóne. Treba sa preukázať občianskym preukazom.

Új kérdésünk:

Nová otázka:

Hány éves csővezetéket cserélnek újra a dunaszerdahelyi termálstrandon?
A helyes választ beküldő olvasók között háromszor 10 darab ingyenes belépésre szóló jegyet sorsolunk ki a dunaszerdahelyi Thermalpark Rt. felajánlásával.
Válaszaikat legkésőbb június végéig 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 verseny szponzora a nevüket és a címüket felhasználhatja
üzleti céljaira.

Koľkoročné potrubie nahradia novým v mestskom termálnom kúpalisku? Z čitateľov, ktorí pošlú správne odpovede, vyžrebujeme troch
výhercov, ktorí získajú vstupenky po 10 vstupov do termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede!
Odpovede zašlite najneskôr do konca 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 údaje pre svoje komerčné účely.

Programok, Krónika , Hirdetés
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Kronika

Születések – Novorodenci
Rajcsányi László
Gálová Evelyn
László Zara
Vodnyánszká Jázmin
Zsigrayová Tamara
Máhr Emma
Madocsai Gergely
Baranyai Dorina
Truong Khanh Vy
Gombár Mátyás
Tabačár Ivan
Poszmiková Emerencia
Angyal Csenge
Ozorák Emma

Elhalálozások – Zomreli
Olšavská Dana (1967)
Karácsony Jozef (1958)
Bellovicz Miklós ( 1943)
Bazsó Vojtech (1913)
Jefimov Ladislav (1951)
Koszorús Imrich ( 1927)
Petrovitsová Barbora ( 1926)
Kurina Ernest ( 1954)
Rákóczi František ( 1928)
Bíber Imrich (1933)
MVDr.Nyári Ladislav ( 1952)
Simáková Priska ( 1923)

Programy, Kronika, Inzercia

15

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.17.–18.00 ó.: A VOX CAMERATA bemutatkozó hangversenye a Vermes–villában
jún. 18–19. –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
jún.28.–14.00 ó.: A Táncfórum Országos Koreográfiai Szemle Nyugat-szlovákiai válogatója /
Tanečné fórum – západoslovenské kolo celoslovenskej choreografickej súťaže
jún.29.– 9.00 ó.: A Szabó Gyula Alapiskola végzős diákjainak ballagási ünnepsége / Rozlúčka absolventov Základnej školy Gyulu Szabóa

Házasságkötés – Sobáše
Ing. Szolnoki Edmund - Anita Gódányová
Rajcsányi Tomáš - Miriam Ládyová
Ing. Bottlik Zoltán - Ing. Katarína Kocsisová
Kovács Gergely - Júlia Katonaová
Orbán Tamás - Zlatica Nagyová
Kántor Robert - Mgr. Ilona Rőth
Pekár Libor - Žaneta Szuhánszká
Sipos Milan - Zuzana Lelkesová
Ravasz Ondrej - Anikó Tóthová
Ing. Pente Zoltán - Csilla Deáková
Šimon Oto - Alexandra Vavrečanová
Polák László - Bíró Éva
Méry Jozef - Csilla Putyeraová
Sándor Peter - Vida Iveta
Drahos Tibor - Ing. Márta Szabóová

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.

Éjszaka a Vermes-villában
2011. június 24.
Program
17:00
„Állatképek“ -- kiállítás Herendy Péter, Detvay Jenő és Lévay Ádám alkotásaiból
17:30
Kis varázskoncert gyerekeknek /Varga Frici társfellépő/
18:30
Antal Tamás világutazó fotóprojekciója, élménybeszámoló
19:30
Reneszánsz zenés, táncos, fotoprojekciós történeti bemutató /Németh Imre
énekes, Kovács László történész, Bauer Péter táncos /

Noc vo Vermesovej vile
24. júna 2011
Program
17,00 – Obrázky zo života zvierat
17,30 – Malý čarovný koncert pre deti
18,30 –Cestopisné zážitky cestovateľa T. Antala
s fotoprojekciou
19,30 – Hudobno-tanečno-historické pásmo
spojené s fotoprojekciou z obdobia renesancie.

20:30
Az „Önkéntesség éve“ alkalmából
Vojtek Katalin beszélget vendégeivel
21:00
KOR-ZÁR koncert
22:30
Viselte-e István a Szent Koronát?
(Iván Péter előadása)
23:30
Monodráma /Varga Hédi és Zakál
Gyula előadásában/
0:00
Mezei Ernő éjféli zongorakoncertje a
Liszt – emlékév jegyében
Kísérőprogramok: kézműves foglalkozás gyerekeknek, mesesarok, viaszgyertya-öntő és
mézkészítő mesterek, gyöngyfűző, szalvétatechnika.

20.30 –V „Roku dobrovoľných aktivít” sa
predstaví dobrovoľný požiarnik, darca krvi a
člen spolku FEMIT
20,00 – Koncert skupiny KOR-ZÁR
22,30 – Nosil sv. Štefan svätoštefánsku korunu?
23,30 – Monodráma v podaní Hédi Varga a Gyulu Zakála
0,00 – Nočný klavírny recitál v podaní E. Mezeiho
Sprievodné programy: Remeselné aktivity pre
deti, rozprávkový kútik, programy pre šikovné
ruky.
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Mozaik,/ Mozaika

Focimaraton a gyereknapon
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Diáktehetségeket tüntettek ki
Ocenili žiackych talentov

Idén a Kodály Zoltán Alapiskolában rendhagyó
módon, focimaratonnal ünnepelték a gyereknapot. Délelőtt az alsó tagozatosoké és az óvodáké, délután a felső tagozatosoké volt a pálya. A futballmérkőzésekkel
párhuzamosan Kašpar Andrea vezetésével a tüzes zumbának hódolhattak a diákok. A focipályán a fiúk mel-

lett a lányok is labdába rúghattak. Az esemény különlegessége az iskolabarátok, volt diákok, szülők és
tanárok csapatainak este 9 órától hajnali 5-ig tartó tornája volt. Ehhez hasonló megmozdulás Dunaszerdahelyen még nem volt, 528-an kapcsolódtak be, a 21
óra alatt 422 gól esett.

Sok új arc a
bringanapon

Veľa nových tvárí
na bicykloch

A sok új arcnak örült leginkább a dunaszerdahelyi bringa – nap szervezője, Győry Attila.
Ugyan nem voltak száznál többen a résztvevők, talán azért is, mert aznap indították be a biciklibusz
első járatát. A sok gyermek és fiatal mellett ott voltak az idősebb korosztály képviselői, köztük a városi nyugdíjasklub tagjaiból álló kerékpáros különítmény is.

Nyitóhangverseny az udvaron
Otvárací koncert na nádvorí

Vermes villa: éjszakai programok
Vermesova vila: nočné programy

Prišlo veľa nových tvári – to považuje za najpodstatnejšie Attila Győry, hlavný organizátor už
takmer tradičného dňa na bicykloch. Bolo ich síce
maximálne do stovky, teda menej, ako pred rokom,
čo mohlo súvisieť aj s tým, že v ten deň odštartovali aj prvú jazdu cyklobusu. Popri deťoch a mládeže medzi účastníkmi Dňa na bicykli boli aj členovia klubu dôchodcov.
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
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príprava: PG l Tlačiareň: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., Győr
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Látogatás a rózsakertben
Na návšteve v ružovej záhrade

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.

