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Időszerű témák

Aktuality

Új hivatalvezető a városházán
Dr. Hájos Zoltán polgármester április 15-ikén munkaértekezlet keretében iktatta be hivatalába a Városi Hivatal új hivatalvezetőjét. Bubniak Júlia mérnöknő a tisztségre kiírt pályázat nyerteseként töltheti be ezt a posztot.
„Bízom abban, hogy az új hivatalvezető szakmai hozzáértéssel végzi a munkáját, ehhez minden szakmai és személyi előfeltétel adott. Legfőbb elvárásom az, hogy sikeresen koordinálja a Városi Hivatal munkáját a lakosoknak nyújtott még hatékonyabb szolgáltatásaink érdekében” – mondta a polgármester. Az
új hivatalvezetőt lapunk következő számában mutatjuk be.

Nová prednostka na radnici
Primátor mesta JUDr. Zoltán Hájos 15. apríla uviedol do funkcie novú prednostku Mestského úradu v Dunajskej Strede. Ing. Júlia Bubniaková sa stala víťazkou výberového konania, ktoré vypísalo
vedenie mesta na tento post.
„Verím, že nová prednostka bude vykonávať svoju prácu profesionálne a kvalifikovane, veď sú k tomu
dané všetky odborné a osobnostné predpoklady. Očakávam predovšetkým to, že bude koordinovať prácu úradu, aby sme mohli čo najefektívnejšie slúžiť obyvateľom nášho mesta“ –skonštatoval primátor. Novú
prednostku predstavíme čitateľom v nasledujúcom čísle DH.

Az utóbbi időben nemegyszer viharos szél fújt, amely felkapta a kukák
mellett kívülről lerakott könnyebb fajsúlyú szemetet, főleg a papírhulladékot.
De a nyitva hagyott fedelű kukákból is
szanaszét hordta a szemetet. Igy hiába
takarítanak folyamatosan a közmunkások, kárba vész emiatt a munkájuk.
Ezért a Városi Hivatal környezetvédelmi alosztálya arra kéri a lakosokat,
hogy a hulladékot a kukaketreceken belül rakják le, a szeméttárolók fedelét
pedig csukják be.

V poslednom čase sme boli aj v Dunajskej Strede svedkami silných nárazových vetrov. Keď zafúkal, smeti uložené pri smetných kontajneroch
sa rozleteli po celom okolí. Vietor unášal hlavne papier, fólie a odpad ľahšej váhy. Obdobná je
situácia aj vtedy, keď obyvatelia nezatvárajú kryty
smetných kontajnerov. Takto sa znehodnocuje aj
práca verejnoprospešných pracovníkov, ktorí
zbierajú odpad. Preto sa referát životného prostredia Mestského úradu obracia na obyvateľov
mesta s výzvou, aby smeti ukladali len do kontajnerov uložených ohradených prístreškoch a
kryty kontajnerov zatvárali.

Zelené oázy
V rámci grantového programu nadácie Ekopolis
– „Zelené oázy 2011“ .Základná škola Smetanov
háj spolupracuje s regionálnym centrom Občianskeho združenia UMBRA na projekte „Revitalizácia enviromentálnych funkcií poľnej aleje za mestom Dunajská Streda“.
V rámci projektu sa 15.apríla žiaci školy zúčastnili zveľadenia krajiny ako dôležitej zložky životného prostredia a spomínanú poľnú alej vyčistili od rôzneho drobného odpadu. Následne v tejto lokalite vysadili stromky, aby vznikol nová alej
za mestom, informovala DH riaditeľka školy Monika Benkovská.
Húsvétra lehetőleg szép és tiszta legyen városunkez a lakosok jogos elvárása és a Városi Hivatal mindent megtett ennek érdekében. A munkahivatal közvetítésével foglalkoztatott közmunkások besegítettek
az autóbuszmegállók megtisztításába is.
Občania mesta právom očakávajú, aby mesto bolo
čisté cez veľkonočné sviatky. To je snahou aj kompetentných zamestnancov Mestského úradu. Za pomoci osôb zamestnaných v rámci verejnoprospešných prác
očistili aj zastávky mestských autobusov.

Vélemény
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A Hűségkártya ösztönöz,
nem büntet
büntetésként fogják fel. Erről fejti ki véleményét lapunknak Dr. Hájos Zoltán polgármester.

Dunaszerdahelyen a Városi Önkormányzat
második éve adja ki a kedvezményekre feljogosító Hűségkártyát a rendes adóﬁzető,
jogszabályokat tisztelő és itteni állandó
lakhelyű polgároknak. Kérvényezés nélkül
kapják meg a kötelességtudó lakosok ezt
a kártyát, és kiadásával másokat is ilyen
szeriózus magatartásra kíván ösztönözni
a város vezetése. Azok között viszont, akik
az említett játékszabályok be nem tartása miatt az idén nem kaphatják meg a Hűségkártyát, akadnak olyanok, akik ezt

Újabb nem fizetős parkolóhelyek létesülnek
a közeljövőben a Keleti lakótelepen, miután
nemrég lebontották és elszállították a kispiac
omladozó maradványait. Ez a terület a Malom
utca mellett nem volt kihasználva, mióta megszűnt az itteni kispiac. Ezért döntött úgy a város vezetése, hogy további parkolókat alakítanak ki itt, hogy enyhüljenek a keleti városrész
lakóinak parkolási gondjai.
Onedlho pribudnú ďalšie parkovacie miesta na
sídlisku Východ po tom, čo začiatkom mesiaca boli
odstránené a odvezené pozostatky schátralého malého trhoviska pri Mlynskej ulici. Táto plocha bola
nevyužitá, odkedy sa tu nepredávali agroprodukty. Vedenie mesta rozhodlo preto o vybudovaní nových parkovacích miest na tomto verejnom priestranstve, aby sa zmiernili parkovacie problémy
tunajších obyvateľov.
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- Felmerült több esetben, hogy az önkormányzat bünteti azokat a dunaszerdahelyieket, akik a 2011-es évre nem kaptak Hűségkártyát. Ráadásul ez a büntetés szerintük kétszeres, mert először akkor kapnak büntetést,
amikor szabálysértési eljárás keretében a városi rendőrök kiszabták a helyszíni bírságot
és fizetniük kellett, másodszor pedig azzal
vannak büntetve, hogy nem kaptak Hűségkártyát. Nem tudok egyetérteni ezzel a magyarázattal. Ez kiforgatása annak a vonatkozó rendeletnek, amelyet a képviselő - testület 2009-ben jóváhagyott. Az önkormányzat
számára nemcsak az a lényeg, hogy a polgárok időben és rendesen fizessék a helyi
adókat és illetékeket, hanem azt is figyelembe
kell vennünk, ha a polgárok ellen szabálysértési eljárás indul, akár közlekedési, parkolási vagy építészeti előírások megszegése
miatt. Ezt időben többször is elmondtuk a polgároknak, hogy ez együttesen érvényes.
Ezekről a szabályokról és elvekről mindenki idejében tudomást szerezhetett. (A DH hasábjain többször írtunk erről, egyebek mellett
a 2009-es novemberi és decemberi számban.)
Az önkormányzat tehát nem büntet, amikor
valakinek nem adja ki a Hűségkártyát, hanem
ragaszkodik azokhoz az elvekhez, amelyeket

a városi képviselő-testület hagyott jóvá. A
képviselő-testület abból a megfontolásból
indult ki, hogy a helybéli lakosnak akkor ad
kedvezményt az önkormányzati intézmények
által nyújtott szolgáltatásokból, ha nincsen
tartozása a város fele és nincs ellene indítva
szabálysértési eljárás. A város a Hűségkártyával lényegében a rendes adófizetőket díjazza, azokat, akik betartják a szabályokat.
Ilyen szempontból az elején említett állítások
a polgárok részéről spekulatívak. Az viszont, aki 2010-ben követett el szabálysértést,
az idén viszont már nem lesz ilyen a rovásán,
akkor 2012-ben jogosult lehet a Hűségkártyára. Jómagam is annak örülnék, ha a város
minden polgára megkaphatná a kedvezménykártyát, mert akkor számos intézményünk szolgáltatása olcsóbb lenne nekik.
Sőt, mi több, a következő évben szeretnénk
bővíteni a kedvezmények körét. Egy mágneskártya bevezetését mérlegeljük, ami több
évre szólna. Ebbe a kártyarendszerbe be szeretnénk vonni a helyi vállalkozókat is, hogy
a Hűségkártya-tulajdonosok a helyi vállalkozóknál is százalékos kedvezményeket kaphassanak. Másodsorban ezzel azt is szeretnénk
ösztönözni, hogy a dunaszerdahelyiek ne
máshova, Pozsonyba vagy Győrbe menjenek
el vásárolni, hanem itt költsék el a pénzüket
és a helyi vállalkozókat támogassák vásárlásaikkal. A jövőre nézve ily módon kívánjuk
növelni a Hűségkártya „értékét”.
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Prostredníctvom Vernostnej karty mestská
samospráva v Dunajskej Strede už druhý
rok poskytuje rôzne zľavy obyvateľom s
trvalým pobytom v meste, ak sú riadnymi
platičmi miestnych daní a súčasne dodržiavajú aj mestské nariadenia a plnia z
nich vyplývajúce povinnosti. Táto karta je
doručená oprávneným osobám automaticky, bez podania žiadosti.

Vernostná karta stimuluje,
netrestá
Vedenie mesta chce vydávaním tejto karty stimulovať aj ostatných obyvateľov mesta k rešpektovaniu platných právnych noriem. Nájdu sa však
aj takí, ktorí pre porušenie niektorých podmienok
kartu na tento rok nedostanú, čo niektoré dotknuté osoby považujú za trest. K tejto otázke sa vyjadril pre DH primátor JUDr. Zoltán Hájos.
– Vo viacerých podobných prípadoch nevydanie Vernostnej karty sa interpretoval ako trest
zo strany samosprávy. Podľa dotknutých občanov
trest je dvojnásobný: prvý dostali vyrubením blokovej pokuty, druhý nevydaním Vernostnej karty.
S touto argumentáciou nesúhlasím. Je to vykrúcanie všeobecne záväzného mestského nariadenia, ktoré prijali poslanci mestského zastupiteľstva v roku 2009. Pre samosprávu je dôležité nielen to, aby obyvatelia načas zaplatili miestne dane
a poplatky, ale musíme zohľadniť aj priestupkové konania, ktoré sa voči niektorým obyvateľom
začali a vedú, či už pre porušenie parkovacích noriem alebo stavebných predpisov. O týchto požiadavkách sa mohli obyvatelia včas dozvedieť,
niekoľkokrát sme ich na to upozorňovali. (Písali sme o tom aj v novembrovom a decembrovom
vydaní DH v roku 2009). Samospráva teda netrestá, ak niekomu nevydá Vernostnú kartu, ale sa
prísne pridržiava zásad, ktoré schválilo mestské

Uzavretie manželstva mimo
sobášnej siene?
V Dunajskej Strede od mája zrejme bude
možné uzavrieť manželstvo aj mimo sobášnej
siene. Tento nárvh prerokuje mestské zastupiteľstvo na svojom nadchádzajúcom zasadnutí 26.
apríla. Túto zmenu navrhuje primátor mesta
JUDr. Zoltán Hájos. Avšak miesto, ktoré si nastávajúci manželia vyberú, musí byť každopád- A négy éve felújított esketőterem.
ne vhodné, aby bola zachovaná vážnosť a dôstojnosť vykonávaného aktu uzavretia manželstva. Nové zásady pre vykonanie aktu uzavretia manželstva by mali umožňiť aj snúbencom
s trvalým pobytom v inej obci uzavrieť manželstvo v Dunajskej Strede. Ak sa však pár rozhodne pre akt sobáša mimo Matričného úradu,
sú povinní uhradiť náklady spojené s vykonaním
aktu uzavretia manželstva. Výška podľa návrhu
Mestskej rady by mala byť 80 eur. Aj o výške poplatku definitívne rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva. Podľa návrhu svadby by sa mali
konať v utorok a v sobotu.
Sobášna sieň radnice, zrekonštruovaná pred 4 rokmi.

zastupiteľstvo. Poslanci vychádzali z predpokladu, že samospráva poskytuje miestnym obyvateľom zľavy z cien služieb mestských inštitúcií za
predpokladu, že nemajú pozdĺžnosti voči mestu a
nie je voči nim vedené priestupkové konanie. Mesto v podstate odmeňuje Vernostnou kartou riadnych platičov miestnych daní a poplatkov, a tých,
ktorí dodržiavajú platné právne normy. Z tohto
pohľadu sú tvrdenia dotknutých osôb špekulatívne.
Ten, kto sa v roku 2010 dopustil priestupku, ale
tento rok bude jeho štít čistý, ten bude mať v roku
2012 opäť nárok na Vernostnú kartu. Osobne by
som sa tešil tomu, keby Vernostnú kartu mohli dostať všetci obyvatelia Dunajskej Stredy, čím by sa
pre nich zlacnili služby rôznych mestských inštitúcií. Ba čo viac, chceme v budúcnosti rozšíriť rozsah týchto zliav. Zvažujeme aj zavedenie
magnetickej karty, ktorá by bola platná niekoľko rokov. Do tejto akcie by sme chceli zapojiť aj
miestnych podnikateľov. Držitelia Vernostnej
karty by mohli dostať zľavy aj od domácich podnikateľov. Dunajskostredčanov týmto krokom
by sme chceli podnecovať k tomu, aby nechodili nakupovať do Bratislavy či Győru, ale aby míňali peniaze v dunajskostredských obchodoch a
zariadeniach. V budúcnosti by sme chceli takto
zvýšiť „hodnotu“ Vernostnej karty.

Esküvők
házasságkötőtermen kívül is?
Dunaszerdahelyen májustól várhatóan a városházán kívül is lehetséges majd a házasságkötés. Az erre vonatkozó javaslatot április
26-iki ülésén vitatja meg a városi képviselő-testület. Az indítvány beterjesztője Dr. Hájos Zoltán polgármester. A kiválasztott helyszínnek
azonban az esemény jelentőségéhez illően méltónak és megfelelőnek kell lennie. A házasságkötési aktus elveit szabályozó rendelet tervezete számol azzal is, hogy más települések házasulandói is köthetnek házasságot Dunaszerdahelyen. Azonban ha a jegyespár nem a házasságkötő termet választja helyszínül, köteles
megtéríteni a járulékos költségeket. A Városi Tanács 80 euróban javasolta megállapítani ezt az
összeget, melynek végső nagyságáról a képviselő-testület dönt. A képviselők elé kerülő javaslat azzal számol, hogy kedden és szombaton
lennének a házasságkötések.

Felújítások / Obnovy
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További
útfelújítások
A Nyugat lakótelep után
Sikabony következik

Program obnovy ciest pokračuje
Po sídlisku Západ nasleduje mestská časť Malé Blahovo
Na sídlisku Západ pokračuje program modernizácie ciest v majetku mesta. V týchto dňoch pribudol nový asfaltový povrch na konci Rényiskej
ulice a Cukrovarskej v celkovej dĺžke takmer 500
metrov, rozpočet investície je 150 tisíc eur. Časť
ťýchto dvoch ulíc bola zrekonštruovaná na jeseň
roku 2010. „Pri oboch cestách je vybudovaný vsakovací systém, ktorý po výdatných lejakoch umožňuje odvedenie aj väčšieho množstva zrážok,

umožňuje to vrstva štrku“ – uviedol vedúci Odboru
technického a investičného na Mestskom úrade Ing.
Dezider Szabó.
Na ulici Gen. Svobodu mesto vybuduje aj nové
parkovacie miesta. Modernizačný program ciest na
jar pokračuje v Malom Blahove rekonštrukciou Čigérskej ulice a chodníku v dĺžke 500 metrov. Tento rok sa ešte plánuje obnova Kúpeľnej ulice a
Športovej ulice.

Megújul a
homlokzat

Rekonštrukcia
fasády

Nemcsak a Városi Művelődési Központ előtti tér kap nyárra új külsőt, hanem egyidejűleg a kultúrpalota épületének homlokzata is.
Már tavaly decemberben elkezdődtek az épület felújítási munkálatai. Akkor a hátsó bejárattól
az emeletig eltávolították a régi, alaposan megrongálódott gumipadlót, és mindenütt járócsempét
raktak le. Az épület felújítása hamarosan a homlokzati erkélyekkel folytatódik. Öt éve, amikor az
ablakcserét és a homlokzat részleges rekonstrukcióját végezték, erre nem került sor. A padlóburkolat cseréjét és az erkélyek felújítását az intézmény
a saját költségvetéséből fedezi. "A tervező már dolgozik a megoldáson, és keressük a kivitelezőt. A
munkálatok várhatóan nyárra befejeződnek" -- tájékoztatta lapunkat Ibolya Ildikó igazgatónő.

Budova domu kultúry súbežne s rekonštrukciou námestia a parku pred
ňou bude tiež vynovená.
V prvej fáze v decembri minulého roka
od zadného vchodu až po poschodie bol
odstránený značne opotrebovaný gumolit a nahradený dlažbou. Zakrátko sa
zaháji aj rekonštrukcia balkónov a celého predného priečelia. Pred piatimi
rokmi, kedy sa vymieňali okná, bola
urobená len čiastočná rekonštrukcia
fasády MsKS. Ako riaditeľka MsKS
Ildikó Ibolya pre DH povedala,
výmenu gumolitu za dlažbu a rekonštrukciu fasády kultúrne stredisko
financuje zo svojho rozpočtu.

A Nyugat lakótelepen a terveknek megfelelően folytatódott az önkormányzati tulajdonú utak felújítása. A napokban a Rényi utca és a Cukorgyár
utca új aszfaltborítása készült el mintegy 500 méter hosszúságban, a kivitelezés költségvetése eléri
a 150 ezer eurót. A Cukorgyári utca egy részét már
tavaly ősszel felújították. „Az utak mentén ún. vízülepítő-rendszert építettünk ki, tehát kiadós esőzésekkor lesz hova a víznek elszivárognia, a kavicsos rész ezt lehetővé teszi” – nyilatkozta lapunknak
Szabó Dezső mérnök, a Városi Hivatal Műszaki
és Beruházási Főosztályának vezetője.
A Nyugat lakótelepen további parkolóhelyeket is létesít a város a Svoboda tábornok utcában.
A városi útfelújítási program még tavasszal Sikabonyban folytatódik, ahol a Csigéri utca útburkolatának és járdájának a felújítására kerül sor.
Idén tervben van még a Fürdő utca, valamint a
Sport utca felújítása is.

-FK-
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Beruházás / Investícia

Augusztus végéig tart a beruházás
A Southerm előszigetelt
vezetékekre cseréli le a régi
csőrendszert
A távhőszolgáltató Southerm cég lapunkban
is előrejelzett nagyszabású korszerűsítési
beruházása késve indult, de értesüléseink szerint igy is befejeződik augusztus végéig. A rekonstrukció érinti a Malom kazánházat és a
távhővezetékek cseréjét, illetve bővítését is.
A kazánházban villanyáramot termelő kogenerációs egységeket szerelnek fel, emellett a központi fűtéshez és a melegvíz - szolgáltatáshoz szükséges hőt is előállítják. Az így megtermelt villamos energiát eladják a szolgáltatóknak, és ezzel
csökkennek az üzemviteli költségek. A Nyugati
városrészben lévő kazánházat leszámítva az előállított hőt az egész város részére szolgáltatják. Ennek a technológiának az alkalmazásával a földgáz
felhasználása sokkal hatékonyabb, mint a hagyományos módszer esetében, amikor kazánokban égetik el. A kazánház korszerűsítése a fogyasztók
szempontjából nem fog jelenteni semmilyen számottevő korlátozást.
A csővezeték - hálózat kiterjesztése viszont érinteni fogja a város lakosságának egy részét. Új előszigetelt csöveket helyeznek el a földben, ami útfelbontással is jár. Bizonyos helyeken korlátozásra számíthatnak a gyalogosok és a gépjárművezetők is. Ezekről lapunk következő számában adunk tájékoztatást.

A hővezetékek lefektetése négy
szakaszban történik:
Április eleje és június 15. között a város
keleti részében kerül sor a csövek kicserélésére. A munkálatok a Barátság teret,
Újfalut, a Halpiac tér egy részét érintik a
Pódafai úti és a Jilemnický utcai kazánház között.
Május 2. és augusztus 15. között tervezett munkálatok a Jilemnický utcai kazánház környékét, a Kondé püspök utcát, a Fő utcát és

a Vámbéry tér mögötti, továbbá a vásártéri
kazánházat érintik.
Május 9. és augusztus 31. között a vásártéri kazánháztól kiindulva a Štefánik utcán át a Rózsa ligeti kazánházig terjedő szakaszon történik meg a csővezetékcsere.
Április eleje és június 24. között 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@dunstreda.eu.

Rekonštrukcia potrvá do
konca augusta
Investičné zámery Southermu
sledujú inštaláciu kogeneračných
kotolní a výmenu teplovodných
rozvodov
V Dunajskej Strede začiatkom apríla bola
zahájená rozsiahla investícia spoločnosti Southerm, teda o dva týždne neskôr,
ako nám bolo avizované. Rekonštrukcia
plynovej kotolne Mlyny, ďalej výmena a
rozširenie rozvodu tepla sa má dokončiť
do konca augusta.
V rámci rozsiahlej investičnej akcie v kotolni
budú inštalované kogeneračné jednotky, ktoré
popri elektrickej energii vyrobia aj teplo na
ústredné kúrenie a zahrňujú prípravu teplej vody.
Takto vyrobená elektrická energia bude predávaná do rozvodnej sústavy a tým sa znižujú ná-

klady na prevádzku. Vyrobené teplo je rozvádzané do celého mesta, okrem kotolne Západ.
Vďaka tejto technológii je zemný plyn využívaný
podstatne efektívnejšie ako klasickým spaľovaním v kotloch. Ďalšia časť investície, a to rozšírenie teplovodných rozvodov, bude mať dopad
na časť obyvateľov mesta. Z toho titulu budú platiť obmedzenia pre chodcov i motoristov. O nich
budeme informovať v nasledujúcom čísle DH.
Od apríla do 15. júna, budú vymenené teplovodné potrubia vo Východnej časti mesta.
Rozkopávky sa dotknú týchto mestských častí: Námestie Priateľstva, Nová Ves, časť Rybného trhu od kotolne na Jilemnického ulici až
ku kotolni na Povodskej ceste .
Od 2. mája do 15. augusta sa budú vymieňať rozvody smerom od kotolne na Jilemnického ulici, pokračujúc na uliciach Biskupa
Kondého a Hlavnej, potom v okolí kotolne na
Vámbéryho námestí a na Radničnom námestí.

Od 9. mája do 31. augusta budú vymenené
rozvody od kotolne na Radničnom námestí cez
Štefánikovu ulicu po kotolňu v Ružovom háji.
Od apríla do 24. júna budú vymenené rozvody od kotolne v Ružovom háji až ku kotolni na konci Športovej ulice.
Bližšie informácie môžete získať na mestskom úrade. Kontaktná osoba: Ing. Zoltán Zalaba, 1. posch. č.d. 219, tel: 5903-933, 0918/607333, zoltan.zalaba@dunstreda.eu.
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Személycserék várhatók
Változások lesznek a városi
tulajdonú gazdasági
társaságok élén
Tavaly november végén voltak az önkormányzati választások, a városi tulajdonú
vagy részben városi tulajdonú gazdasági társaságok vezető szerveiben azonban olyan
képviselők is ülnek még, akik már nem tagjai a városi képviselő - testületnek. Ezért
szükséges, hogy az igazgatótanácsok és a
felügyelő bizottságok személyi összetétele
összhangba kerüljön a választások eredményével.
Ez a döntés a képviselő-testület kezében van.
A városi önkormányzat jövő heti ülésén vitatja meg
a kérdést és dönt ez ügyben. Négy társaságról van
szó, ezek a termálfürdőt irányító és teljes mértékben városi tulajdonú Thermalpark Részvénytársaság, továbbá a többségi városi tulajdonú és
a városi tévét is működtető Perfects Rt., valamint
a távhőszolgáltató Southerm Rt. és a corgoňligás
városi futballcsapat kisebbségi tulajdonosa, a FC
DAC 1904 Rt. Az utóbbi két társaságban Dunaszerdahely városa a részvények 31 illetve 10,81
százalékát birtokolja. A felsorolt társaságokban
olyan személyek is dolgoznak, akik már nem tagjai a városi képviselő-testületnek, ezért is logikus,
hogy aktualizálják a vezető szervek összetételét.
Különösen fontos ez a városi termálfürdő esetében, ahol az idén nagyszabású beruházásra kerül
sor. Az ezzel kapcsolatos hitelgarancia nyújtását a
március 1-i ülésén megszavazta a városi képvise-

lő – testület. A város vezetése a polgármesterrel
egyetemben abban érdekelt, hogy a fejlesztésekre
felvett hitelből megvalósuló beruházás megtérüljön. „Fontosnak tartom, hogy olyan menedzsment
álljon a fürdő élén, amely garantálni tudja, hogy
a hitelt a részvénytársaság képes lesz önerőből viszszafizetni. Hogy ne történhessen meg az, amire a
múltban volt példa, amikor a városnak kellett törlesztenie a fürdő helyett. A cél az, hogy szakemberek irányítsanak, ne pedig politikusok” – véleke-

dik Dr. Hájos Zoltán. Szerinte nem az a fontos,
hogy melyik képviselő jut poszthoz, hanem az, hogy
szakmailag felkészült szakemberek irányítsák a városi termálfürdőt. A polgármester bízik abban, minden képviselőnek az lesz az érdeke, hogy a fürdőben esedékes fejlesztések nyomán még színvonalasabb szolgáltatásokkal várják a dunaszerdahelyieket és a turistákat. Reméli, a képviselők ennek
megfelelően szavaznak az április 26-ikán megtartandó képviselő-testületi ülésen.

Pred personálnymi zmenami
V orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta budú zmeny
V novembri roku 2010 sa konali komunálne voľby, avšak v obchodných spoločnostiach vo vlastníctve mesta, alebo v
ktorých mesto vlastní určité percento
účastín, naďalej sedia osoby, ktoré už nie
sú členmi mestského zastupiteľstva. Preto nadišiel čas, aby zloženie riadiacich orgánov týchto spoločností zodpovedalo
výsledkom a zmenám, ktoré priniesli voľby do mestskej samosprávy.
Rozhodnutie je v rukách poslancov mestského zastupiteľstva. Tento zbor prerokuje
otázku zmien v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou Mesta Dunajská
Streda na nadchádzajúcom rokovaní 26. apríla. Týka sa to štyroch spoločností: Thermal-

park a. s. v stopercentnom vlastníctve mesta,
ktorá spravuje chod mestského termálneho
kúpaliska, ďalej Perfects a. s., do ktorej kompetencie patrí aj prevádzkovanie mestskej televízie. V účastinných spoločnostiach FK
DAC 1904 a.s. a Southerm a. s. mesto má
10,81%-ný a 31 %-ný podiel akcií. V uvedených spoločnostiach mesto zastupujú v súčasnosti aj takí poslanci, ktorí neuspeli v minuloročných komunálnych voľbách.
Aktualizácia je nutná hlavne v Thermalpark
a. s., kde v tomto roku bude realizovaná veľkolepá rozvojová investícia. Garanciu pre
úver odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo na
svojom poslednom zasadnutí, konanom dňa 1.
marca 2011. Primátor aj vedenie mesta má eminentný záujem na tom, aby bola zabezpečená

návratnosť úveru. „Považujem za dôležité,
aby na čele mestského termálneho kúpaliska
stál odborne fundovaný manažment, ktorý dokáže garantovať to, že táto obchodná spoločnosť bude schopná splácať úver z vlastných
zdrojov. Aby nedošlo k takej situácii, ako v minulosti, že mesto muselo splácať úver namiesto Thermalparku. Cieľom je, aby túto spoločnosť riadili experti a nie politici“ – uviedol pre
DH JUDr. Zoltán Hájos. Podľa primátora záujmom poslancov by malo byť, aby po realizovaní rozvojových investícií služby poskytnuté spoločnosťou Thermalpark pre Dunajskostredčanov a turistov boli kvalitnejšie. Nazdáva sa, že poslanci budú mať na zreteli túto
skutočnosť, keď budú hlasovať o tomto bode rokovania na zasadnutí 26. apríla.
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Képriport

Szemét
hátán
szemét
Lezajlott a húsvét előtti nagy
tavaszi lomtalanítás
Ha feltennénk a kérdést, tippelje meg a kedves
olvasó, mennyi limlom, feleslegesen összevásárolt,
majd kiselejtezett háztartási kacat és hasznavehetetlen hulladék gyűlt össze városszerte a három hétvégén, nehezen találnák el ezt a számot. Mert elképesztő mennyiségről van szó! Lapzártánkig
csak az első két hétvége adatai állnak rendelkezésünkre, de ez a szám is csillagászati: összesen
113,4 tonnányi mindenfajta szemetet kellett elszállíttatni! Képriportunkból látható, mennyi mindent dobnak ki az emberek. Pedig egy kis leleményességgel sok hulladék megsemmisítése házon belül is megoldható lenne, például a földdel

együtt felnyesett fűpázsité, amit nem feltétlenül kellene a kukába dobni. Nagyapáink ezt másként oldottak volna meg. Sajnos, egyesek az ingyenes lomtalanítás címén a kerti zöldhulladéktól is most szerettek volna megszabadulni. A legkirívóbb eset egy
hatalmas facsök volt, amitől az első hétvégén tartott lomtalanításkor tettek aki az utcára.
Csak az első hétvégén tartott lomtalanítás alkalmával a háztartásoknál keletkezett mintegy harminc tonna nagy méretű hulladék, feleslegessé vált

használati tárgy, bútordarab és egyéb limlom
gyűlt össze. A kiselejtezett háztartási villamos berendezéseket és elektronikai cikkeket külön akció
keretében gyűjtötte be és szállította el ingyenesen
az egyik városbeli szaküzlet. Lapzártánk idején zajlott a tavaszi lomtalanítás Sikabony városrészben.
A lakótelepeken a szemétszállítás heti rendszerességgel egész évben folyamatos. Az idei tavaszi
lomtalanítás összesített eredményeiről lapunk következő számában írunk. /fk, pk/

Fotoreportáž

Vyhadzované haldy smetia
Tri víkendy celomestského
zberu komunálneho odpadu
Ak by sme Vám položili otázku, že tipnite, koľko smetia sa pozbieralo počas veľkého jarného celomestského upratovania pred veľkonočnými
sviatkami, zrejme by nikto neuhádol výslednú
sumu. Ide totiž o enormné množstvo smetia! Povyhadzovali sme len v prvých dvoch kolách upratovania 113,4 tony nepotrebných a zunovaných vecí
z našich domácností. Konečné údaje, ktoré zahrňujú
aj poslednú víkendovú akciu zberu smetia, do uzávierky našich novín ešte neboli sumarizované, ale
zrejme ani mestská časť Malé Blahovo „nezaostáva“ v tomto ohľade za ostatnými mestskými časťami. Z našej fotoreportáže je jasné, že ľudia povyhadzovali všetko, vrátane trávu spolu aj so zeminou, čo naši starí otcovia riešili vo vlastnej záhrade kompostovaním. Bohužiaľ, mnohí sa zbavili aj organického odpadu v rámci mestských dní
čistoty. Najkrikľavejším prípadom bol obrovský
vyložený peň, ktorým sa ledva dalo pohnúť.
Len v prvom kole zberu sa odviezlo 30 ton veľkorozmerného odpadu, prebytočného nábytku a iného komunálneho odpadu. Paralelne s druhým kolom zberu sa uskutočnila akcia zberu a odvozu elektronického odpadu, čo organizoval obchod predávajúci spotrebnú elektroniku. Na sídliskách sa
veľkorozmerný odpad zbiera týždenne prakticky
po celý rok. V Malom Blahove sa zber konal tesne pred uzávierkou tohto čísla DH. Preto o definitívnych výsledkoch zberu prinášame sumár v ďalšom čísle novín. /fk, pk/
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Színes és
vonzó
műsorok
Könyvtárak hete
Dunaszerdahelyen
Színes, vonzó műsorral várta az olvasókat,
főleg a gyerekeket a Csallóközi Könyvtár a
március 28-tól április 2-ig tartó Szlovákiai
Könyvtárak Hetén. Az immár tizenkét éves
országos rendezvénysorozat célja a könyv,
az olvasás megkedveltetése, a könyvtárak látogatottságának növelése.
A gyerekek “birtokba vették” a könyvtárat.

A legjobb olvasó (középen) könyvet választ.

Író-olvasó találkozó a Sárga Kastélyban Tóth Elemér költővel.

A forgatókönyv hasonló volt, mint az előző években: könyvkiállítás, nyitott ajtók napja, író-olvasó
találkozó, vetélkedők, könyvismertetések várták
a látogatókat. Az idén is általános bocsánatot nyertek azok, akik nem hozták el időben a kikölcsönzött könyveket, és az újonnan beíratkozók ingyen
A tavalyi adatok szerint a Csallóközi
Könyvtárnak 2 7O4 tagja van, akik 2O9 3O1
könyvet kölcsönöztek ki a 66 ezer könyvtárlátogatás során. Az utóbbi adat tartalmazza
a könyvtár internetklubjában tett látogatásokat
is. A könyvtár a megyéhez tartozik, de a dunaszerdahelyi önkormányzat is támogatja. Az
idén három rendezvénnyel pályázott városi
dotációért: Zene a könyvtárban, Ötórai teával egybekötött könyvbemutató és Éjszaka
Andersennel.

válhattak a könyvtár tagjaivá. Harmadik éve jutalmazzák könyvutalvánnyal a legaktívabb látogatót.
Ezúttal a dunatőkési Csémy Marianna bizonyult
a legszorgalmasabb olvasónak, a rendezvény nyitónapján Tóth Lídia igazgatónő könyvutalványt
adott át neki. A több színhelyen rendezett program
a gyerekek kedvelt rendezvényével zárult. Az Éjszaka Andersennel elnevezésű, ma már több országban megkedvelt akciót 2000-ben rendezték először a csehországi Uherské Hradiště-ben. Lényege, hogy a gyermekek a késői órákban - ami már
magában nagy vonzerő számukra - a nagy dán mesemondó meséit hallgathatják és különböző szórakoztató foglalkozásokon vehetnek részt.
A Csallóközi Könyvtár minden évben bővíti
szolgáltatásainak palettáját. Tavaly szeptemberben
kórházi meseolvasó programot indított a helyi
kórház kis betegeinek. Munkatársai minden csütörtökön szép mesékkel igyekeznek enyhíteni a
gyermekosztály kis pácienseinek fájdalmát és feledtetni a megszokott otthoni környezet hiányát.
(Slovenská verzia článku v nasledujäcom čísle DH)
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Néptáncverseny / Súťaž ľudového tanca

23 fiatal
pár ropta
a néptáncot
A szervezők kellemes meglepetésére huszonhárom fiatal néptáncospár jelentkezett Az év tehetsége elnevezésű versenyre, amelyet első alkalommal hirdettek meg alapiskolások részére. A március derekán lezajlott versenyt a Dunaszerdahelyi
Művészeti Alapiskola kezdeményezte.
A művészeti iskola táncszakának városi válogatóversenyén zömmel a Nagy Iván és Vollner
Nagy Melinda vezette Ágacska és Dunaág ifjú
néptáncosai vettek részt ilyen szép számban. Kilenc pár jutott tovább az Év tehetsége városi verseny ősszel lebonyolítandó döntőjébe. Egyúttal eldőlt az is, hogy kik jutnak be a Šaffa sarkantyúja
elnevezésű országos vetélkedőbe. A legjobb helyezést elért két pár az országos verseny járási fordulóján képviseli városunkat.

Nagy Flóra és Boráros Márton

Markolt Réka és Lőrincz Ákos

Kukucs Eszter és Béhr László

Hľadá sa talent roka v
ľudovom tanci
Základná umelecká škola poprvýkrát organizovala súťaž žiakov mestských základných škôl o
titul najlepší pár ľudového tanca školy Talent roka
2011. Defilé mladých folklórnych párov súčasne
bolo aj kvalifikačnou súťažou do okresného kola
celoštátnej súťažnej prehliadky tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha.
Na javisku veľkej sály ZUŠ vystúpilo až 23
párov, hľadisko zaplnili rodičia, príbuzní a známi súťažiacich párov. Výkony hodnotila odborná
porota v zložení manželia Matocsaiových a Melinda Vollner - Nagy. Do okresného kola postúpili páry B. Karika-Veronika Sebő a M. Boráros-Flóra Nagy. Do finále mestskej súťaže o titul talentu roka vo folklórnom tanci, ktoré sa koná
na jeseň, postúpilo 9 párov.
Katona Dóra és Süke András

Mozaik / Mozaika
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Nívó és
sokszínűség
Jubiláló Dunaszerdahelyi
Zenei Napok
Huszadik születésnapját ünnepli a Dunaszerdahelyi Zenei Napok. Lipcsey Ildikóval,
a Művészeti Alapiskola igazgatónőjével, a
rendezvény ötletgazdájával és fő szervezőjével készült villáminterjúnknak ez az évforduló az apropója.
A jubileum alkalmából változott-e a fesztivál forgatókönyve?
- Nem változott, hacsak nem annyiban, hogy a
szokásos hét helyett hat koncertet szerveztünk. Sajnos, kevés a pénz, de a szívós munkával elért színvonalból nem engedhetünk. Ezért úgy döntöttünk, hogy legyen kevesebb, de jó. A lényeg nem
a mennyiség, hanem a minőség.
Mi a titka annak, hogy évről évre olyan előadóművészeket sikerül megnyerniük, akik nagy
névnek számítanak a szakmában?
- Húsz év alatt sok előadó fordult meg a fesztiválunkon, és még nem akadt köztük olyan, aki
ne érezte volna jól magát. Mindannyian dicsérik
a dunaszerdahelyi közönség fogékonyságát, az
előadások kitűnő hangulatát, a szeretetteljes
fogadtatást. Egy jó hangulatú, nívós rendez-

Koncert a Vermes-villában.

vénynek híre megy, így a megszólítottak zöme már
tudja, hova hívják. És ha már egyszer itt voltak,
szívesen jönnek vissza. Az idei szereplők között
is voltak visszatérők: Binder Károly és Szokolay
Balázs. Úgy mutatkozik, hogy ismét lesz egy további, a zongorista Ján Hajnal személyében, aki
Miloš Jurkovič fuvolaművésszel adott április 6án nagy sikerű koncertet a Vermes villában. Ján
Hajnal, aki egyéni hangú zeneszerzőként is ismert, és gyakran szerepel Svájcban, Ausztráliában és a világ más tájain, először volt itt, de azt
mondta, szeretne visszatérni egy szólóesttel.
Nagyon dicsérte a fesztivál színvonalát, drama-

turgiáját. "Le a kalappal!" -- mondta. Számunkra egy ilyen világjáró, sokat tapasztalt
művésznek az elismerése óriási öröm.
A koncertekre ingyenes a belépés. Van
azonban egy kis doboz, amelyet Ön és a fesztivál szervezésében díjazás nélkül, szívvel-lélekkel együttműködő zeneiskolai tanárok minden alkalommal kitesznek. Összegyűlt benne
némi adomány?
- Csurran-cseppen valami, mindig akadnak, akik
beledobnak egy-két eurót. Nincs szó nagy összegekről, ebből szoktuk az üdítőket vásárolni a fellépőknek, de nekünk minden euró segítséget jelent.

Úroveň a pestrosť
Jubilujúce Dunajskostredské hudobné dni
Dunajskostredské hudobné dni tento
rok oslávili dvadsiaty rok svojej existencie. Z tejto príležitosti sme sa rozprávali s iniciátorkou a hlavnou organizátorkou tohto hudobného festivalu,
riaditeľkou Základnej umeleckej školy Ildikó Lipcsey.
Zmenil sa scenár hudobných dní z príležitosti okrúhleho výročia?
- Nie, len v tom zmysle, že sme namiesto zvyčajných 7 koncertov organizovali tento rok len
šesť. Žiaľ, máme málo peňazí, ale dosiahnutú
úroveň chceme zachovať. Preto sme sa rozhodli
pre menej ale dobrých koncertov.
Každoročne sa vám podarí pozvať umelcov, ktorí majú zvučné meno v hudobnom
svete.
- Za dvadsať rokov sa zúčastnilo na našom
festivale mnoho umelcov a nebolo medzi nimi
takých, čo by sa u nás necítili dobre. Každý vy-

chvaľuje vnímavosť dunajskostredského publika,
atmosféru koncertov, srdečné prijatie. Takýto
dobrý chýr sa rýchlo šíri medzi umelcami, a
oslovení interpreti vedia, na aké podujatie ich
pozývame. A keď už raz boli u nás, prídu aj inokedy. Aj medzi tohtoročnými účinkujúcimi
máme takých, ktorí u nás už koncertovali: Károly Binder a Balázs Szokolay. Pravdepodobne sa zaradí medzi nich aj klavirista Ján Hajnal, ktorý tu koncertoval s flautistom Milošom
Jurkovičom 6. apríla vo Vermesovej vile. Ján
Hajnal je známy aj ako komponista a často vystupuje vo Švajčiarsku, Austrálii a inde. Po mimoriadne úspešnom koncerte povedal, že by
k nám rád zavítal aj so samostatným klavírnym
recitálom. Chválil úroveň a dramaturgiu festivalu, doslovne povedal “klobúk dole!“ Pre nás
sú takéto slová uznania od svetoznalého umelca veľkou chválou.
Koncerty festivalu sú bezplatné, pri
vchode je však krabička, ktorú nezištní
spolupracovníci festivalu, učitelia základnej
umeleckej školy umiestňujú pri vchode do
sály. Zozbierali sa nejaké prostriedky?

- Občas niekto vhodí 1-2 euromince. Z týchto peňazí zvyčajne kupujeme občerstvenie pre
účinkujúcich umelcov. Nevyzbierajú sa veľké
sumy, ale pre nás je cenné každé euro.
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

Újabb meglepetés a két
gyógyszertártól!
A vásárlóit rendszeresen különféle kedvezményekkel elhalmozó két gyógyszertár, a Jesenský
utcai Korzó Gyógyszertár, valamint a Nagyabonyi úti Szent Mária Gyógyszertár újabb meglepetéssel szolgál ügyfeleinek. Mondhatni emeli a tétet. Csak náluk, ami mindkét gyógyszertárra érvényes, vásárlás, gyógyszerkiváltás esetén 0,5 euróval gyarapszik a kliens hűségkártyája!
Ezúttal olvasói versenyünk
újabb bónuszt jelent a két patika
versenybe bekapcsolódó klienseinek és leendő kliensenek, hiszen
csak két kérdésre kell válaszolniuk,
hogy sorsolással a három nyertesé
legyen a két gyógyszertár által felajánlott 20 - 20 euró értékű ajándékcsomag.

Ďalšie
prekvapenie od dvoch lekární!
Lekáreň Korzo na Jesenského a Lekáreň Sv. Márie na Veľkoblahovskej ceste sú známe tým,
že pravidelne príjemne prekvapia svojich zákazníkov najrôznejšími výhodnými akciami. Teraz
pripravili ďalšie prekvapenie. Dalo by sa povedať, že zvýšili bonus. Iba u nich, v prípade každého nákupu či výbere liekov zákazník automaticky získava 0,5 eúr na svoju vernostnú kartu!
Tentokrát pre klientov a potencionálnych klientov lekárne naša čitateľská súťaž bude prinášať
ďalší bonus: žrebovaním získajú traja výhercovia darčekové balíčky v hodnote po 20 - 20 eúr, ktoré venujú dve lekárne.
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Április 6-iki versenyünk megfejtői

A legutóbbi számunkban közölt következő kérdésre vártuk a helyes választ: Milyen főbb előnyökkel jár a Zepter főzőrendszer használata? A helyes választ beküldők közül kisorsolt három nyertes 50 - 50 euró értékben
a Zepter-cég termékét nyerte meg.

Nyerteseink:
Novák Márta, Neratovicei tér 2145/7, Kovács József, Partizánska 24,
Schwendtner Kitti , Letištná 4460/24A. A nyertesek a nyereményért személyesen jelentkezzenek a ZEPTER cég dunaszerdahelyi kirendeltségén,
amely az UNIKREDIT BANK épületében, a Fő utcán székel az 1. emeleten. Szükséges a személyazonossági igazolvány bemutatása. Telefonos
elérhetőség: Rácz Jarmila, 0907/ 193 – 455.
E heti kérdéseink (két kérdésre kell válaszolniuk a kedves olvasóknak.)
1. Melyik két dunaszerdahelyi gyógyszertár nyújt rendszeresen klienseinek különféle kedvezményeket? 2. Most milyen új meglepetéssel szolgálnak? A három nyertesnek a két gyógyszertár egyenként 20 - 20 euró
értékű ajándékcsomagot ajánlott fel.
Válaszaikat legkésőbb április 28-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.
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže z 6. apríla
V poslednom vydaní DH bola zadaná nasledovná otázka: Aké výhody prináša varenie v Zepter – súprave. Traja výhercovia vyhrávajú výrobok firmy v hodnote po 50 – 50 eur.

Vyhrávajú:
Mária Novák, Neratovické nám. 2145/7, József Kovács, Partizánska 24 a Kitti Schwendtner, Letištná 4460/24A. Výhru obdržia priamo v dunajskostredskej filiálke firmy ZEPTER, ktorá sídli na Hlavnej ulici na 1. poschodí budovy UNIKREDIT Banky. Treba sa preukázať
občianskym preukazom. Tel.: Jarmila Ráczová 0907/ 193 – 455.
Nová otázka (tentokrát čakáme odpoveď na dve otázky):
1. Ktoré dve dunajskostredské lekárne pripravujú pre svojich klientov pravidelne výhodné akcie? 2. Aké ďalšie prekvapenie pripravili teraz? Z čitaleľov, ktorí pošlú správne odpovede, vyžrebujeme troch výhercov darčekových balíčkov v hodnote po 20 - 20 eur, ktoré venujú
dve lekárne.
Odpovede zašlite najneskôr do 28. apríla na adresu redakcie, e-mailom / press@dunstreda.eu /, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu. Nezabudnite v elektronickej pošte uviesť aj vaše meno a adresu.

Programok, Krónika

,

Kronika

Programy, Kronika
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DSZTV műsorszünet:
A Dunaszerdahelyi Városi Televízió a húsvéti ünnepek miatt április 21. - 28. között adásszünetet tart. Új műsorral április 28-án a
megszokott időben jelentkezünk.

Születések – Novorodenci

Prestávka vo vysielaní DSTV:

Bock Ágnes
Masszi Natália
Sebők Ádám

Dunajskostredská mestská televízia v
dňoch 21. – 28. apríla kvôli Veľkonočným
sviatkom bude mať prestávku vo vysielaní. S novým programom sa prihlásime 28. apríla v
obvyklom čase.

Elhalálozások – Zomreli
Kováčiková Jolana /1929/
Szamaránszká Anna /1926/
MUDr.Kottmann Ivan /1929/
Csicsaiová Alžbeta /1913/
Bartos Michal /1932/
Vargová Helena /1925/
Kulcsárová Kornélia /1943/
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Házasságkötés – Sobáše
Bc. Stredl Tomáš - MVDr. Kostyová Zuzana

Temetői nyitva tartás:
A Városi Hivatal értesíti a lakosokat,
hogy a városi köztemető immár tavaszi
nyitvatartással üzemel és naponta este nyolc
óráig tart nyitva.

Otváracia doba cintorína
Mestský úrad informuje občanov o tom,
že mestský cintorín je každý deň otvorený verejnosti do 20.00 hod.

Csallóközi Múzeum/ Žitnoostrovské múzeum
Kremmer Dezsö (Bény) egyedi faragott
húsvétitojás - gyüjteménye megtekinthető a
Sárga kastély előcsarnokában. A kiállítás
2011. május 14-ig tart nyitva. / Výstava D.
Kremmera - zbierka vyrezávaných kraslíc
je sprístupnená verejnosti do 14. mája vo
výstavnej sieni Žltého kaštieľa.

A VMK áprilisi programja – Aprílový program MsKS
ápr. 28.–19.00 ó.: Zorán – koncert az eloKoncert szervezésében / Koncert speváka Zorán (organizátor: eloKoncert)
ápr. 29.–11.00 ó.: Éneklő Ifjúság – Énekkarok fesztiválja a Csallóközi Népművelési Központ
rendezésében / Mládež spieva – Festival speváckych zborov (organizátor: Žitnoostrovské osvetové stredisko)
ápr.30.–18.30 : Szent György-napi Gálaest. / Deň svätého Juraja - galaprogram

A VMK májusi programja – Májový program MsKS
máj.5.–17.00 : Hamuszín egek – Fecsó Szilárdnak, a Márai Sándor Gimnázium tanárának kiállítása. / Otvorenie výstavy Szilárda Fecsóa, profesora Gymnázia Sándora Máraiho
máj.5.–18.00 : Önfelfedezés, önismeret, önfejlesztés - perinatális élményszférák – Beszélgetéssel egybekötött előadás Nagy László reikimesterrel. / Perinatálne sféry zážitkov – prednáška
majstra Reiki, Ladislava Nagya
máj. 6.–10.00: A Szabó Gyula Utcai Szakközépiskola végzős diákjainak ballagási ünnepsége.
/ Rozlúčka so školou absolventov Strednej odbornej školy, Ul. Gyulu Szabóa 21
máj. 6.–20.00: Ismerős Arcok koncert a Városi Szabadidőparkban – a belépés díjmentes. / Koncert skupiny Ismerős Arcok ( Mestský park voľného času/, vstup zadarmo
május 6 – 8.: III. Magyar Majális a Magyarok Szövetsége és a társult civil szervezetek szervezésében a Városi Szabadidőparkban. / III. Maďarský majáles – organizátor: Magyarok Szövetsége Mestský park voľného času

II. Szent György-napok Dunaszerdahelyen
április 29.
17.00: Ünnepi szentmise a Szent György-templomban.
18.30: Szent György-bál –a Vidékfejlesztési Szakközépiskola aulájában.

Vermes villa/ Vermesova vila
2011. április 29. - május 6.- Katedra
verseny- Szabó Gyula rajz- és művészettörténeti verseny alkotásainak kiállítása
29.4. – do 6.5.2011 - výstava z diel súťaže kreslenia a výtvarných vedomostí
Gyulu Szabóa - Katedra

április 30.
10.00: A „Példás családok” című, a Család évében meghirdetett alapiskolás versenyre beérkezett képek kiállítása, majd vetélkedő a VMK előcsarnokában.
17.00: Hálaadó ünnepi szentmise a Szent György-templomban.
18.30: Szent György-est a VMK színháztermében, fellép a Szent György Énekkar, a Szent György
Évkönyv 2011 bemutatása.

május 1.
11.00: Ünnepi szentmise a Szent György-templomban.
A szentmise végén elhangzik a dunaszerdahelyi hívek közös imája II. János Pál pápa boldoggá
avatása napján.
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Mozaik / Mozaika

NEMZETKÖZI
BORVERSENY
MUN-DUS 2011

MEDZINÁRODNÝ
KONKURZ VÍNA
MUN-DUS 2011

A BAREX s.r.o. – DUNASZERDAHELY,
ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE, DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A VMK RENDEZÉSÉBEN

(BAREX s.r.o. – DUNAJSKÁ STREDA,
ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE,
MESTSKÁ SAMOSPRÁVA A MSKS – DUNAJSKÁ STREDA

A háromnapos rendezvény kulturális programjaira a belépés ingyenes.

Vstup na kultúrne podujatia je bezplatný.

április 29. – péntek
10.00 – 22.00 ó.: Nyilvános borkóstolás a Vámbéry
Ármin téren
17.00
Operettpercek - közreműködik: Kevicky Tünde és Kosár Szabolcs
19.00
Musicalvarázs - közreműködik: Vadkerti Imre és Derzsi György

április 30. – szombat
10.00 – 22.00 ó.: Nyilvános borkóstolás a Vámbéry
Ármin téren
14.00
Az arany- és ezüstérmes borokért járó
oklevelek átadása
16.00
Kézműves-foglalkozások
16.00
A Csallóközi Táncegyüttes és a Csallóközi Gyermektánccsoport műsora
16.30
Gyurcsik Tibor, a KI MIT TUD? 2010
győztesének műsora
18.00
A Benkó Dixieland Band koncertje

május 1. – vasárnap
10.00 – 22.00 ó.: Nyilvános borkóstolás a Vámbéry
Ármin téren
13.00
Térzene: a Vásárúti Önkéntes Tűzoltók
Fúvószenekarával
14.00
LEGATFEST – DUNASZERDAHELY
16.00
Kézműves-foglalkozások
16.00
Anyák napi köszöntő, közreműködik
Németh Borbála
17.00
Nóta- és operettpercek, Kollár Katalin
és id. Derzsi György műsora
18.00
Folkblokk - fellépnek: a Tiszta Forrás
Népdalkör, a Kisudvarnoki Pünkösdi Rózsa Népdalkör , a Dunaág Néptáncműhely, a Békei Daloskörök: Cimbora, Búzavirág és Bokréta,
Vásárúti Dalárda
19.00
Nótavarázs - Bősi Szabó László, Dóka
Zsuzsa és Kosáry Judit műsora

29. apríla – piatok
10.00 – 22.00 h.: Verejná ochutnávka vín na Námestí Ármina Vámbéryho
17.00
Operetné melódie, vystúpia: Tünde
Kevická a Szabolcs Kosár
19.00
Muzikálové kúzlo, vystúpia: Imre Vadkerti a György Derzsi
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A városi önkormányzat üléséről
Rokovala mestská samospráva

30. apríla – sobota
10.00 – 22.00 h.: Verejná ochutnávka vín na Námestí Ármina Vámbéryho
14.00
Odovzdávanie diplomov za zlaté a strieborné medaile
16.00
Tvorivá dielňa
16.00
Vystúpenie Detského tanečného súboru
Csallóközi a Tanečného súboru Csallóközi
16.30
Vystúpenie Tibora Gyurcsika, víťaza
súťaže KTO ČO VIE? 2010
18.00
Koncert skupiny Benkó Dixieland Band

Az új hivatalvezető terveiről
O plánoch novej prednostky

1. mája – nedeľa
10.00 – 22.00 h.: Verejná ochutnávka vín na Námestí Ármina Vámbéryho
13.00
Promenádna hudba, vystúpenie dychového orchestra dobrovoľných hasičov z
Trhovej Hradskej
14.00
LEGATFEST – DUNAJSKÁ STREDA
16.00
Tvorivá dielňa
16.00
Pesničky ku dňu matiek, účinkuje: Borbála Németh
17.00
Ľudové piesne a operety, vystúpia: Katalin Kollár a György Derzsi st.
18.00
Folkový blok: Ženská spevácka skupina Tiszta Forrás, Spevácka skupina Pünkösdi
Rózsa – Malé Dvorníky, Vystúpenie tanečných
súborov Dunaág Néptáncműhely, Spevácke
skupiny z Mierovej, Spevácka skupina Dalárda
z Trhovej Hradskej
19.00
Ľudové piesne, vystúpia: László Szabó
Bősi, Zsuzsa Dóka a Judit Kosáry
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