Koszorúzás a fasizmus áldozatainak emlékművénél a Szent István
parkban május 7-én 15 órakor.
Kladenie vencov pri pomníku obetiam fašizmu v parku Svätého Štefana 7. mája o 15. 00.
Megjelenik kéthetente
2012. április 25., 20. évfolyam, 7. szám

D U N A S Z E R D A H E LY I H Í R N Ö K

Vychádza dvojtýždenne

7. číslo, 20. ročník, 25.apríla 2012

DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

Ne sajnáljuk a
vandálokat!

L

áttak már magányos vandált?
Olyat, aki egymagában nekiáll,
és féltéglával kezdi dobálni a
közlekedési tükröt, hogy a kanyarból behajtóknak nagyobb
esélyük legyen rontani a baleseti
statisztikát? Vagy olyat, aki sorra veszi az utcai szemétkosarakat, és módszeresen szétrúgja az aljukat,
esetleg felgyújtja a műanyagkukát? Ugye, hogy
nem láttak?! A vandál ugyanis soha nincs egyedül.
Képtelen az egyedüllétre, kifejezetten szenved önnön társaságától, és mivel nem tudja elviselni saját magát, társakhoz menekül. A furcsa csak az,
hogy a társai is mind egészen olyanok, mint ő. A
vandál tehát kisebb-nagyobb csoportokba tömörül,
de csak éjjel ténykedik, mint a denevérek. Nappal
mimikrit használ, embernek álcázza magát. Ilyenkor nem vandálkodik, mert fél. Nappal gyáva és
erőtlen. Kizárólagos éltető eleme a sötétség és a hasonszőrű társak jelenléte. Ilyenkor erőre kap, és csodákra képes. Ő a nagymenő. Mindent tönkre tud
tenni, amit csak meglát. A térfigyelő kamerát meszsziről megérzi és elkerüli. Nem szereti a nyilvánosságot, és általában az embereket. Ezért nem érdekli, hogy azokat vandálkodása következtében valami baj vagy kár érheti. Ha ő minket nem is, mi
akár sajnálhatnánk is a vandált. Mert általában pszichés eset, zűrös családi háttérrel, traumákkal, elfojtott agresszív indulatokkal. Sajnos, megváltoztatni már nem tudjuk, ezt gyermekkorban kellett volna, de megállítani igen. Akcióba lendült vandálokkal találkozva elég, ha hívjuk a 159-es számot, a rendőrség 24 órás ügyeletét. Ők már tudni
fogják, mit csináljanak velük.

Virágeső a fákon városszerte. / Rozkvitnuté stromy po celom meste.

Mégis a
termálfürdő
volt a fő téma
3. oldal

Premnožené
holuby
strpčujú
život
strana 6.

Pozitív
sokkolás
Fél évig tart nyitva a
Kontrasztkiállítás
12. oldal
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Időszerű témák Aktuality

Vásárlás Hűségkártyával
Februártól fokozatosan újabb kisüzletek csatlakoztak azoknak a boltoknak a hálózatához, amelyekben a Hűségkártyát birtokló dunaszerdahelyiek a kártya felmutatásával kedvezményesen vásárolhatnak. Jelenleg immár 27 kisbolt tulajdonosa
csatlakozott a kezdeményezéshez. A kedvezmény
azonban csak készpénzes vásárlás esetén érvényesíthető, mivel a bankok kártyás fizetés esetén jelentős
tranzakciós díjat számolnak fel, ami a kisboltokat
érzékenyen érintené. A Hűségkártyát elfogadó kisboltok jegyzéke a kedvezményezett termékek listájával együtt megtalálható Dunaszerdahely város
weboldalán www.dunstreda.sk. Az alábbi táblázatban
azok az újabb boltok szerepelnek, amelyek az
utóbbi hónapban csatlakoztak a hálózathoz.

Nákup s Vernostnou kartou
Od februára sa postupne pripojili ďalšie drobné obchodné prevádzky k sieti malých obchodíkov,
ktoré pri nákupoch ponúkajú majiteľom Vernostnej karty rôzne zľavy. Do tejto akcie sa zatiaľ zapojilo už 27 miestnych malých obchodných prevádzok. Zľavu si však môže kupujúci uplatniť iba
v tom prípade, ak za nákup platí v hotovosti, nakoľko pri platbe kartou banky zúčtujú pomerne
vysoký poplatok, čo veľmi zaťažuje malé obchody. Zoznam obchodov a konkrétne zľavy nájdete na webovej stránke Dunajskej Stredy
www.dunstreda.sk . Nižšie informujeme o zľavách
obchodov, ktoré sa pripojili za posledný mesiac.
A cég neve
Obchodné meno

Az üzlet neve
Názov predajne

Boomerang plus, s.r.o.

BOOMERANG TAXI

GRÁBICS TEXTIL, s.r.o. JÁZMIN

ODOVZDÁVACIA
SLÁVNOSŤ

TÉRAVATÓ
ÜNNEPSÉG
A VMK előtti felújított tér
ünnepélyes átadása
2012. április 27 – én gazdag kulturális
műsorral egybekötve
9.00 – A dunaszerdahelyi óvodák és iskolák műsora
11.00 – Megnyitó
Dr. Hájos Zoltán polgármester köszöntője
Térszentelés
Nagy Attila előadása Dunaszerdahelyről
14.00 – 16.00 – A dunaszerdahelyi óvodák, iskolák és a Művészeti Alapiskola műsora, a
Csallóközi Táncegyüttes fellépése,
a DunaágNéptáncműhely műsora,
a Művészeti Alapiskola csoportjainak fellépése.
16.15 – Akkor... és most... a Ladislav Dúbrava Gimnázium diákjainak zenés műsora
17.00 – 18.00 – A Kicsi Hang duó koncertje
18.15 – Operett- és musicalvarázs
Fellépnek: Keviczky Tünde, Dégner Lilla,
Szabó Mária
20.00 – 02.00 – Utcabál a Black & White zenekarral
Kísérőprogramok: kézműves-foglalkozások,
ügyességi játékok, agyagozás, arcfestés,
szövés
Mindenkit szeretettel vár az ünnepségre Dunaszerdahely Város Önkormányzata.
Kínálat/
Sortiment

Slávnostné odovzdanie zrekonštruovaného námestia pred MsKS
27. apríla 2012 s pestrým kultúrnym
programom
9.00 Vystúpenie detí materských a základných
škôl mesta
11.00 Slávnostné otvorenie
Privítací prejav primátora JUDr. Zoltána Hájosa
Vysvätenie námestia
Prednáška Attilu Nagya o Dunajskej Strede
14.00 – 16.00 Vystúpenie detí materských a základných škôl mesta a žiakov Základnej umeleckej školy
Vystúpenie tanečného súboru Csallóközi
Folklórny program tvorivej dielňe Dunaág
Vystúpenie súborov Základnej umeleckej školy
16.15 Vtedy... a teraz... hudobný program žiakov Gymnázia Ladislava Dúbravu
17.00 – 18.00 Koncert skupiny Kicsi Hang
18.15 Operetné a muzikálové melódie
Vystúpia: Tünde Keviczky, Lilla Dégner a
Mária Szabó
20.00–02.00 Pouličný ples so skupinou
Black&White
Sprievodné programy: tvorivá dielňa, hry zručnosti, práca s hlinou, maľba na tvár, tkanie.
Na podujatie srdečne pozýva každého
Mestská samospráva Dunajskej Stredy.

A bolt, egység címe Kedvezmény Az árengedmény tárgya /
Predmet zľavy
Adresa prevádzkárne Zľava

Taxi

Rybný trh 336/17

6%

minden szolgáltatásra / na každú službu

lakástextil

Nová Ves 2223/22

4%

a függönyök esetén csak varratással együtt érvényes / len spolu s krajčírskymi službami

Hajnalka Soóky Csóka
- COAXVA

Akvaristika MOFLY

akvarisztika

Vámbéryho 4915 a
Hlavná 677

5%

bizonyos termékekre / na vybrané výrobky

ESCALUMEN s.r.o.

Svet zdravia

szaktanácsadás

Galantská 658/2I

5%

minden szolgáltatásra / na každú službu

ESCALUMEN s.r.o.

LPG STUDIO

szépségszalon

Galantská 658/2H

5%

minden szolgáltatásra / na každú službu

Városi önkormányzat
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Mégis a termálfürdő volt a fő téma
Májustól megkapják a Hűségkártyát a tavaly késve ﬁzetők is
Az idén negyedszer ülésezett április 17-én a
városi képviselő-testület, miután Dr. Hájos
Zoltán polgármester a márciusi félbeszakadt
ülés után újabb soron kívüli tanácskozásra
hívta össze a képviselőket. Az ülésről készült
videó a város honlapján megtekinthető.
Rögtön az egyébként csaknem 30 pontot tartalmazó napirend kapcsán vita bontakozott ki arról, hogy tárgyaljanak-e az ülésen a termálfürdőt
érintő személyi kérdésekről is. Ez a téma az előzetes pontok között nem szerepelt, de Ambrovics
Ferenc frakcióvezető a Most-Híd és a függetlenek
képviselőcsoportja nevében ragaszkodott a kérdés
megtárgyalásához. Szót kért A. Szabó László, az
MKP frakcióvezetője, aki meglepetésének adott
hangot e módosító indítvány hallatán, hiszen elmondása szerint néhány napja épp Ambrovics Ferenc kérte őt egy négyszemközti egyeztetésen
arra, hogy a termálfürdőről csak a májusi ülésen tárgyaljanak és ebben meg is egyeztek. Majd így folytatta: A Most-Híd és a függetlenek képviselőcsoportja azonban egy nappal később (2012. április
12-én) egy hírlevéllel árasztotta el a várost, amelyben a szerzők a következőket írják: „Április 17-én
önkormányzati ülés lesz Dunaszerdahelyen. … A
termálfürdő sorsa azonban sajnos most sem szerepel
az önkormányzati ülés programpontjai között.” Nem
kívánom kommentálni a Most-Híd frakció belső viszonyait, bár esetünkben a jobbkéz egyértelműen
nem tudja, hogy mit csinál a bal – mondta napirend
előtt az MKP frakcióvezetője. Ambrovics Ferenc
úgy vélte, nem egészséges állapot, hogy fél éve
csonka a termálfürdő elnöksége. Emlékezetett
arra, hogy a frakció képviselői akkor megszavazták a 2,8 millió eurós hitelt, majd hozzáfűzte: „Amíg
szavazni kellett, addig jók voltunk, most meg nem
vagyunk jók”. Végül a képviselők mégis szavaztak az A. Szabó szerint az ügyrendnek sem formailag, sem tartalmilag nem megfelelő javaslatról.
Húsz igenlő szavazattal 2 tartózkodás mellett
megszavazták, hogy az ülésen tárgyaljanak a termálfürdő kérdéséről.
A téma az ülés legvégén került sorra. A Most –
Híd és a függetlenek frakciója az elnökségbe ismét
a polgármester által tavaly visszahívott Dakó
Sándort és Bugár Zoltánt javasolta. Az MKP a
fürdő igazgatótanácsába Garay Lászlót javasolta,
akit a szavazáskor mind a 23 képviselő támogatott.
Dakó és Bugár viszont csak 15 támogató szavazatot
kapott, hatan tartózkodtak, 1 képviselő az indítvány
ellen szavazott. A polgármester azonban közölte,
hogy az előbbi két jelölt számára továbbra is elfogadhatatlan, hiszen tavaly két mulasztás miatt hívta őket vissza: nem készült el határidőre a fürdő
2010-es zárása és nem megfelelően kezeltek egy
bírósági végzést, amelynek végrehajtás lett a kö-

vetkezménye. (Bővebben lapunk 5. oldalán is.)
Bachman László (Most – Híd) a vitában kijelentette: „A termál – ügy azért húzódik el, mert a polgármester eldöntötte, hogy Bugár Zoltánt nem akarja a fürdő vezetésében látni”. Hájos Zoltán szerint
ez azonban nem rokonszenv kérdése, hanem a pragmatizmusé. A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy
a polgármester saját hatáskörben akkor harmadikként leváltotta Andrássy Ferencet (MKP) az
igazgatótanács alelnökét is. A vitában Keszegh Pál,
a fürdő jelenlegi vezetője reagált a Most – Híd és
a függetlenek frakciója által terjesztett I. Hírlevélben
a személyét ért vádakra. Nehezményezte, hogy az
ott leírtak alapján majdhogynem bűncselekményt
elkövető személynek állítják őt be, de akik így gondolnák, azoknak kötelességük lenne feljelentést tenni. Cáfolta a válsághelyzetről cikkező röplap állítását, leszögezve: „Ilyen előnyös kölcsönt, mint a
mostani, rég nem kaptunk. A felügyelő bizottság elnöke is (Bindics Zsolt – a szerk. megj.) tájékoztatva
van a lépéseinkről, nincs adósságunk, minden számlát fizetni tudunk. A fürdő olyan jó kondíciókkal bír,
hogy képes a hitelt törleszteni.” Keszeghnek az a
véleménye, hogy a fürdő kapcsán nem politikai döntésre van szükség, hanem a szakmai elképzelések
megvalósítására. Bindics Zsolt (Most – Híd) a felügyelő bizottság elnökeként megjegyezte, most
sincs kész az adóbevallása a fürdőnek és úgy vélte, esélyt kell adni olyanoknak a fürdő vezetésében,
akik bizonyítani akarnak.
A termálfürdő kérdése újra szóba került és heves vitát váltott ki Fekete Zoltán főellenőr beszámolója kapcsán, erről lapunk következő számában tájékoztatunk, ugyanígy a város tavalyi
pénzügyi zárásának vitájában elhangzott észrevételekről is. Benkóczki Vendel (Most – Híd) kifogásolta, hogy a parkolószövetkezettel csak
érintőlegesen foglalkozott a főellenőri beszámoló. Ravasz Marian (Most – Híd) javasolta, hogy
a főellenőr idei munkatervét egészítsék ki és vizsgálja meg a parkolószövetkezetet az összeférhetetlenség szempontjából, továbbá azt, hogy milyen
alapon használja a parkolószövetkezet a megyei
utakat. A Romológiai Intézetben észlelt elszámolási gondokra is többen rámutattak a Most-Híd
frakcióból, amit a főellenőr is megerősített. Jóváhagyták a városi emléknapokat és a jeles évfordulókkal kapcsolatos városi ünnepségek listáját,
ezt következő számunkban részletesen ismertetjük. A testület tudomásul vette a Rózsa-ligeti óvoda bezárása kapcsán született petíciót, amiről –mint
a vitában többen is megerősítették- semmilyen írásos javaslat nem született.
Még az ülés elején a polgármester javasolta,
hogy a múltkori megszakadt márciusi ülésért ne
járjon pénz a képviselőknek. (ülésenként 70 eu-

A. Szabó Lászlót, az MKP frakcióvezetőjét meglepte a MostHíd frakcióvezetőjének, Ambrovics Ferencnek a javaslata.

rót kapnak.) Antal Ágota (független) közbevetette, hogy erről ne tárgyaljanak, mivel a Városi
Tanács ülésén nem szerepelt ez a kérdés. A. Szabó szerint ha ez lenne a mérce, akkor a termálfürdő témáját sem lehetett volna napirendre tűzni. Végül 10 igennel, 11 nem és 1 tartózkodás mellett az a döntés született, hogy erről a kérdésről
nem tárgyalnak. Antal Ágota közölte: a választási időszak végéig lemond képviselői jutalmáról és azt kulturális célra ajánlja fel.
Többhetes elodázás után ezen az ülésen jóváhagyták a Hűségkártya kiadásának új elveit, a módosításra többszáz érintett lakos várt. Eszerint
májustól átvehetik a városházán a Hűségkártyát
azok a dunaszerdahelyiek, akik 2012-ben késve
ugyan, de az év végéig befizették a helyi adókat,
illetve a várossal szembeni tartozásaikat.

MKP- fogadónap
A Magyar Koalíció Pártjának városi
képviselői csoportja tudatja a lakosokkal,
hogy a képviselői frakció 2012. május 2tól szerdánként 16 és 18 óra között fogadónapot tart a polgárok részére a Városházán a kis üléstermében.
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Mestská samospráva

Predsa rokovali aj o termálnom
V máji obdržia Vernostnú kartu aj občania,
kúpalisku
ktorí v minulom roku zaplatili
dane a nedoplatky
s oneskorením
Mestské zastupiteľstvo 17. apríla zasadalo
v tomto roku už po štvrtýkrát. Zároveň
bolo to už druhé mimoriadne rokovanie,
ktoré primátor JUDr. Zoltán Hájos zvolal po
tom, čo predošlé marcové zasadnutie, zvolané takisto mimo schváleného harmonogramu bolo prerušené.
Hneď na začiatku rokovania sa rozprúdila ostrá
diskusia o tom, či poslanci budú rokovať aj o personálnom zložení predstavenstva Thermalpark DS a.
s., alebo nie. Tento bod nebol zaradený do programu zasadnutia, ale vedúci frakcie Most – Híd a nezávislých Ferenc Ambrovics trval na tom, aby tento bod zaradili. Následne požiadal o slovo šéf poslaneckej frakcie Strany maďarskej koalície László
Szabó, ktorého prekvapil návrh vedúceho druhého
poslaneckého klubu, pretože práve F. Ambrovics navrhol mu na rokovaní medzi štyrmi očami, aby sa o
termálnom kúpalisku rokovalo až na májovom zasadnutí, a na tom sa aj dohodli. Szabó ešte dodal: O
deň neskôr (12. apríla 2012) však poslanecká frakcia Most- Híd a nezávislých zaplavila mesto Informačným bulletinom, v ktorom autori píšu o tom, že
17. apríla znova zasadne v Dunajskej Strede mestské zastupiteľstvo...“žial prerokovanie osudu kúpaliska
sa nedostalo ani do programu ďalšieho zasadnutia.“
Nemienim komentovať pomery vo vnútri frakcie Most
– Híd, ale je zrejmé, že u nich ľavá ruka nevie, čo robí
pravá – skonštatoval. L. Szabó. F. Ambrovics bol
toho názoru, že nie je zdravé, ak predsedníctvo Thermalpark DS a. s. už pol roka pracuje v neúplnom zložení. Pripomenul, že poslanci jeho klubu v minulom
roku odsúhlasili prijatie úveru pre termálne kúpalisko
vo výške 2, 8 mil. eúr a dodal: „Keď bolo treba zahlasovať za úver, vtedy sme boli dobrí, teraz však nie
sme.“ Nakoniec poslanci hlasovaním zaradili do programu rokovania aj otázku termálneho kúpaliska, síce
podľa A. Szabóa návrh nevyhovel ani z formálneho,
ani z obsahového hľadiska kritériam rokovacieho poriadku. Z poslancov dvadsiati podporili návrh, dvaja sa hlasovania zdržali.
Tento bod bol prerokovaný v závere zasadnutia.
Klub poslancov Most – Híd a nezávislých do predstavenstva Thermalparku nominoval zase Alexandera Dakóa a Zoltána Bugára, teda tých, ktorých
primátor v minulom roku odvolal. SMK navrhovala do vedenia László Garaya, ktorého nomináciu
podporilo všetkých 23 poslancov. A. Dakó a Z. Bugár získali rovnako 15 podporných hlasov, 6 poslancov sa hlasovania zdržalo, jeden bol proti. Primátor však poznamenal, že obidvaja nominanti za

Most – Híd a nezávislých sú neprijateľní, nakoľko boli
odvolaní za zanedbávanie povinností, pretože načas
nebol zostavený výkaz ziskov a strát za rok 2010 a
nezareagovali patrične na jeden súdny verdikt, preto došlo k exekúcii. (Podrobnejšie aj na strane 7.)
Ladislav Bachman (Most – Híd) v diskusii uviedol:
„Téma termálneho kúpaliska sa ťahá preto, lebo primátor sa rozhodol, že Z. Bugára nechce vidieť vo vedení spoločnosti.“ Podľa primátora tu nezohrávajú
rolu sympátie, ale pragmatizmus. Na dokreslenie situácie uvádzame, že primátor v roku 2011 odvolal
aj tretieho funkcionára kúpaliska, a to Ferenca
Andrássyho, ktorý ako nominant SMK bol podpredsedom predstavenstva. V diskusii reagoval na obvinenia, ktoré boli zverejnené v informačnom letáku klubu Most – Híd a nezávislých na jeho adresu
aj súčasný šéf termálneho kúpaliska Pál Keszegh
(SMK). Podľa neho on je takmer vykreslený ako osoba, ktorá má na rováši delikty voči zákonu. Kto má
takýto názor, mal by podať trestné oznámenie, dodal.
Dementoval zároveň tvrdenie bulletinu o tom, že by
v mestskom kúpalisku bola krízová situácia. „Taký
výhodný úver, aký teraz čerpáme, sme nemali dávno. Aj predseda dozornej rady (Zsolt Bindics – pozn.
red.) je informovaný o našich krokoch, Nemáme dlhy
a termálne kúpalisko je v takej dobrej kondícii, že je
schopné splácať prijatý úver“ – povedal P. Keszegh.
Podľa jeho názoru Thermalpark nepotrebuje politické
rozhodnutie, ale je dôležité realizovať odborné predstavy. Zs. Bindics ako predseda dozornej rady podotkol, že kúpalisko ani teraz nemá urobené daňové priznanie, a vyslovil názor, že treba dať šancu tým,
ktorí majú ambíciu niečo dokázať.
Otázka Thermalparku vyvolala ostrú diskusiu aj
v súvislosti s vystúpením hlavného kontrolóra k bodu,
ktorá sa týkala odsúhlasenia finančného účtovníctva mesta za rok 2011. V. Benkóczki (Most – Híd)
mal výhrady voči tomu, že s otázkou parkovacieho
družstva sa kontrolór zaoberal len okrajovo. Marian
Ravasz žiadal, aby plán kontrol bol doplnený a hlavný kontrolór by mal preskúmať parkovacie družstvo

aj z hľadiska konfliktu záujmov. Z. Fekete má prešetriť aj to, na základe čoho družstvo využíva aj cestné komunikácie, ktoré spravuje župa. Z poslaneckého
klubu Most–Híd viacerí poukázali na zúčtovacie nezrovnalosti u Romologického inštitútu, túto skutočnosť potvrdil aj hlavný kontrolór. Poslanci schválili
aj zoznam mestských pamätných a významných dní
a sviatkov, tie prinášame v nasledujúcom čísle DH.
Mestská samospráva vzala na vedomie petíciu za zachovanie Materskej školy v Ružovom háji. Diskusia potvrdila, že neexistuje žiadny dokument , ktorý by sa týkal zatvorenia škôlky.
Na začiatku zasadnutia primátor inicioval, aby
poslancom nebola poskytnutá odmena za predošlé
zasadnutie, ktoré bolo predčasne ukončené. Poslancom patrí odmena vo výške 70 eúr za každé zasadnutie. Ágota Antal (nezávislá) navrhla, aby sa
o tomto návrhu nerokovalo, lebo táto otázka nefigurovala na zasadnutí Mestskej rady. L. Szabó poznamenal, že v tomto prípade by ani otázka termálneho kúpalisko nemohla byť prerokovaná, pretože Rada ho tiež neprerokovala. Nakoniec bolo hlasovaním rozhodnuté, že téma odmien nebude na pretrase, 10 poslancov hlasovalo za prerokovanie, ale
11 to odmietli, 1 poslanec sa zdržal. Á. Antal oznámila, že až do konca volebného obdobia sa zriekne tejto odmeny a venuje ju na kultúrne účely.
Po viactýždňovom odsunutí poslanci schválili aj zmenu zásad vydávania Vernostnej karty,
vďaka čomu si od mája kartu môžu prísť prevziať
na radnicu aj občania, ktorí vyrovnali nedoplatky na daniach do konca 2011.

SMK - stránkové hodiny poslancov
Poslanecká frakcia Strany maďarskej
koalície oznamuje občanom, že jej poslanci zastúpené v mestskom zastupiteľstve od
2. mája 2012 budú mať každú stredu od
16.00 do 18.00 stránkové hodiny pre občanov mesta na radnici v malej zasadačke.

A polgármester véleménye / Egyéb
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„Aki törvénysértésről tud, tegyen feljelentést”
Dr. Hájos Zoltán reagál a városban terjesztett „hírlevél” állításaira
A Most – Híd képviselői csoportja, amelyhez
két független képviselő is tartozik, április 12i keltezésű, I. Hírlevelével elárasztotta a
várost. Ebben a városi termálfürdő kapcsán
önkényeskedéssel vádolták meg a polgármestert, a fürdő vezetését pedig „olyan
visszaélésekkel, amelyeknek büntetőjogi
következményei is lehetnek”. Az alábbiakban közreadjuk Dr. Hájos Zoltán ezzel kapcsolatos véleményét.
A polgármester először arra reagált, ami az említett frakció részéről a városi önkormányzat április 17-i soron kívüli ülésén elhangzott arról, miért kellett a hírlevelet megjelentetni. „Nem lehet
egyetérteni azzal az indoklással, hogy nincs mód
a Most – Híd képviselői frakciója véleményének
a megjelenésére a városi médiákban. A Dunaszerdahelyi Hírnökben és a városi televízióban volt
és van lehetősége a frakciónak véleménye tolmácsolására, nyilatkozataik leközlésére; a városi
médiák is beszámoltak a sajtótájékoztatóikról” –
jelentette ki a polgármester.
Az említett hírlevél fő témája az, hogy az április 17-i képviselő-testületi ülésen miért nem volt
napirenden „a városi termálfürdő válságos helyzetének” a megtárgyalása. A polgármester elmondta: a két frakcióvezető megállapodott, hogy
a fürdő vezetésének összetételével kapcsolatos
személyi kérdéseket a májusi ülésen vitatják
meg. (Erről lapunk 3. oldalán is írunk.) Hájos Zoltán kifejtette: a félbeszakadt előző, március 27i ülésen nem ő bojkottálta a fürdő személyi kérdéseinek a napirendre tűzését. A képviselők
többségi szavazattal döntöttek úgy, hogy erről nem
tárgyalnak. „Ezután történt az ominózus kivonulás
a Híd és a függetlenek frakciójának részéről, nem
igaz az állítás, hogy én bojkottáltam volna” mondta Hájos Zoltán. Majd felhívta a figyelmet
arra, hogy a hírlevélben a Most – Híd és a függetlenek frakciója maga ismerte be, hogy az április 17-i ülést bojkottálták, hiszen ez áll benne:
„a múltkori ülés bojkottunk miatt meghiúsult”.

Folyik kilenc városi gyermekjátszótér tavaszi
felújítása. Elsőként elbontották a teljesen hasznavehetetlenné és életveszélyessé vált Rózsa ligeti játszótér felszerelését, amire egyébként a közelmúltban több városi képviselő interpellációban is
felhívta a figyelmet. A szétbontott játszóalkalmatosságok helyére később újakat telepítenek.
A karbantartási munkálatok a szabadidőparkban
található központi játszótéren folytatódtak. Itt volt
a legtöbb teendő, hiszen ki kellett cserélni a
csúszda és a vár tartóoszlopait. Ahol kell, mindenhol
kicserélik a játszóalkalmatosságok fa- és fém
szerkezeti elemeit, továbbá a homokot is felfrissítik.

A továbbiakban a leghatározottabban cáfolta,
hogy a termálfürdő válságos helyzetben lenne.
„Amikor 2,8 millió euró kerül kihelyezésre a
bankból felújításra és a Thermalpark újabb hitelt
szeretne felvenni a fennmaradt két kültéri medence felújítására, akkor veszélyes ilyen hangnemben
riogatni a dunaszerdahelyieket. A fürdő nyereséget termel, és határidőre be fogja fejezni a munkálatokat. Felelőtlenségnek tartom a válság emlegetését, amikor a bankkal további hitelfelvételről tárgyalunk. A riogatás oda vezethet, hogy a bank
nem nyújt hitelt, de az is megtörténhet, hogy a már
folyósított hitelt időnap előtt visszakéri.”
Hájos Zoltán kitért azokra az állításokra is, hogy
a fürdőben visszaélések történtek volna. „Ez így nem
igaz. Mert ha történt is belső rendeletszegés, az még
nem jelenti azt, hogy visszaélésről, vagy bűncselekményről van szó. A kifizetéseknek megvolt a jogalapjuk, de az igazgatótanács nem tartotta be a belső rendeleteket. Ez a helyzet szabályellenes, de nem
törvényellenes. Emiatt a december 2- i ülésen szükség volt a belső előírások megváltoztatására és a személyi konzekvenciák levonására” – mondta a polgármester, majd nyomatékosan kijelentette: „A
büntetőjogi következményeket emlegetőknek, azt tudom mondani – és fel is szólítom városi a képviselőket – ha tudnak bármilyen bűncselekménynek minősülő törvénysértésről, állampolgári kötelességük,
hogy lépjenek a nyomozóhatóság felé. Ha nem így
van, akkor ne vádaskodjanak.” Csúsztatásnak tartja azokat az állításokat, hogy önkényesen járt volna el a 100-százalékosan városi tulajdonú Thermalpark DS Rt. – ben. „Az önkormányzati törvény
és a kereskedelmi törvénykönyv által biztosított jogosítványoknak megfelelően cselekedtem” – mondta. A polgármester határozottan visszautasította, hogy
tavaly azért váltotta le a Most – Híd delegálta városi képviselőket a fürdő igazgatótanácsából, mert
kellemetlenné vált a személyük, mivel hiányosságokat tártak fel. „Ha ez így lett volna, akkor a felügyelőbizottságban is, ahol 2 hidas és 1 MKP-s képviselő van, leváltottam volna a jelöltjeiket, de ők mind
a helyükön vannak. Az igazgatótanácsból azért hív-

tam tavaly vissza tagokat, köztük 1 MKP-st és 2 hidast, mert nem adták le határidőre az előző évi zárást, másfelől egy jogerős bírósági határozatot nem
megfelelő módon kezeltek, ezért végrehajtásra került sor ” – érvelt Hájos Zoltán. A polgármester számára változatlanul elfogadhatatlanok a fürdő igazgatótanácsában azok a személyek, akiket a Most –
Híd újra jelölt (Dakó Sándor és Bugár Zoltán – a
szerk. megj.) vagyis azok, akiket az említett két mulasztás miatt tavaly leváltott. „Bármilyen más javaslat elfogadható számomra, de azok a személyek,
akik érintve voltak a múltkori történésekben, azok
nem”- szögezte le Hájos Zoltán, aki szerint a Most
- Híd frakciója azzal, hogy a március 27-i ülést bojkottálta, személyes és pártérdekeket helyezett a lakossági érdekek elé, pedig a napirenden vagyonjogi
kérdések, a város tavalyi zárszámadása, a Hűségkártya és egyéb fontos kérdések szerepeltek.
A polgármester lapunknak elmondta: a fürdőigazgatói pozícióra kiírt pályázat sikertelen
volt, mert a feltételeknek megfelelő személy magánjellegű okokra hivatkozva visszalépett. A többi érdeklődő közül senki sem volt alkalmas arra,
hogy igazgatóként irányítsa a városi fürdőt,
ezért új pályázatot írnak ki.

Prebieha jarná rekonštrukcia 9 mestských detských ihrísk. Ako prvé rozmontovali úplne zdevastované a životu nebezpečné zariadenie ihriska v Ružovom háji. Na túto znepokojujúcu situáciu upozorňovali vo svojich interpeláciach aj poslanci mestského zatupiteľstva. Odstránené hojdačky a iné zariadenia neskoršie nahradia novými.
Obnovovacie práce boli vykonané aj na detskom ihrisku v parku voľného času. Tu bolo najviac roboty, lebo museli vymieňať nosné piliere kĺzačky a dreveného hradu. Všade inde, kde
je to potrebné, vymenia drevené a železné prvky zariadení, ako aj piesok ihrísk.
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Ellepnék a belvárost a galambok
Tavaly óta egy megbízott cég foglalkozik a sok bosszúságot okozó galambok befogásával
A galamb csak a bibliában és a képzőművészetben a béke megtestesítője, a hétköznapi életben inkább bosszúságot, sőt veszélyt jelent. A galambürülék, amellett,
hogy tönkreteszi az épületeket, köztéri
szobrokat, számos betegséget terjeszt, köztük a kisgyermekek és idősek számára akár
halálos kimenetelű papagájkórt. A dunaszerdahelyi önkormányzat ezért is tartja
fontosnak a galambpopuláció csökkentését.
Ez nemcsak Dunaszerdahelyen, de a nagy világvárosokban is óriási probléma, olyan csata, ahol
nincs végleges győzelem. A város tavaly kötött
szerződést egy galambbefogó céggel. Katona
Zoltán, a cégtulajdonos szerint cége humánus módon fogja be és altatja el a kafilériába szállított állatokat. Tevékenységének köszönhetően a Fő utcán csökkent a szárnyas szemetelők száma, de például a Kukučín utcában csak azokban a házakban
járt sikerrel az akció, ahol a tetőteret beépítették.
Ahol ez nem történt meg, ott mértéktelenül elszaporodtak a galambok.
"A balkonokra nem teregethetünk, nem tehetünk
ki semmit, mert azonnal lepiszkítják. A padlásra fel
sem merünk menni, annyi ott az ürülék. Másfél éve
a saját költségünkon kitisztíttattuk, de ma már ismét olyan, mint azelőtt" – panaszkodott az egyik
érintett ház lakója. A galambbefogó cég alkalmazottja riasztó képet festett a padlásról: 4O-5O centiméteres réteget alkot az ürülék, sok benne a madártetem. Az a baj, hogy a madarak ezeken a padlásokon helyet kapnak a fészkelésre, tehát biztonságban szaporodhatnak, amit alaposan ki is használnak. A cég hét dróthálós speciális szerkezetet

állított fel a szóban forgó padláson és néhány háztetőn a galambok befogására.
A városi hivatal illetékes osztálya folyamatosan
figyelemmel követi a helyzetet, amely többször volt
témája képviselői interpellációknak is. A cél az,

hogy lehetőleg a minimumra szorítsák le a rendkívül
elszaporodott madarak számát. Bugár Zoltán, a környezetvédelmi és idegenforgalmi szakbizottság
elnöke a DSZTV-nek nyiltakozva elmondta: elégedettek a befogó cég eddigi munkájával.

Premnožené holuby strpčujú život
Poverená ﬁrma začala ich odchytávať v centre mesta do špeciálnych voliér
Holuby len v biblii a vo výtvarnom umení
sú symbolmi mieru. V bežnom živote často vyslovene strpčujú život obyvateľov. Holubí trus znehodnocuje budovy ako aj sochy na verejných priestranstvách, pričom
je zdrojom mnohých závažných infekčných ochorení. Dunajskostredská samospráva sa preto rozhodla už v minulom
roku riešiť tento problém.
Riešiť ho ale nie je jednoduché ani v iných
mestách. Dunajská Streda uzavrela zmluvu s firmou, ktorá zabezpečuje odchyt a likvidáciu premnožených holubov. Podľa šéfa firmy Zoltána

Katonu robia to humánnym spôsobom. Vďaka
ich práci sa podstatne znížil počet holubov na
Hlavnej ulici, ale napríklad na Kukučínovej ulici sa úspech dosiahol len tam, kde podkrovie je
zastavané.V ostatných domoch sa usalašili pod
strechou, kde sa veľmi premnožili.
„Nemôžeme vešať prádlo na balkóny, ani
nič tam uložiť, lebo hneď je všetko zašpinené.
Na povale sa nahromadilo obrovské množstvo
trusu. Pred rokom a pol sme dali povalu na
vlastné náklady vyčistiť, ale dnes je stav
zase taký, ako pred upratovaním“ – sťažoval
sa obyvateľ jedného z dotknutých domov. Podľa zamestnanca firmy, ktorá vykonáva odchyt

holubov, hrúbka holubieho trusu na povale
bola až 40-50 centimetrová. Na povale mohli nerušenie hniezdiť a v truse sa nachádzali
aj uhynuté vtáky.
Odchyt holubov sa deje do špeciálnych pletivových voliér, ktoré sú uložené na niektorých
strechách. Príslušné oddelenie mestského úradu
pravidelne monitoruje situáciu s holubmi, ktorá
bola niekoľkokrát témou iterpelácií poslancov.
Ako predseda komisie pre životné prostredie a
cestovný ruch Zoltán Bugár pre DSTV uviedol,
sú spokojní doterajšou činnosťou firmy. Cielom
vedenia mesta je zredukovať stavy holubov na
únosné minimum.

Názor primátora / Iné
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„Kto má dôkazy, nech podá trestné oznámenie“
JUDr. Zoltán Hájos reaguje
na tvrdenia z „Informačného
buletinu“
Frakcia Most-Híd a nezávislých poslancov
zaplavila mesto I. Informačným buletinom
z 12. apríla, v ktorom v súvislosti s termálnym kúpaliskom obviňujú primátora svojvoľnosťou, vedenie kúpaliska praktikami,
„ktoré môžu mať aj trestnoprávnu zodpovednosť“. Primátor JUDr. Zoltán Hájos reaguje na citované tvrdenia.
Primátor reaguje najprv na tvrdenia, ktoré odzneli 17. apríla na mimoriadnom zasadnutí pléna zo strany frakcie Most – Híd a nezávislých poslancov o tom, prečo bolo treba vydať tento buletin. „Nemožno súhlasiť s tvrdením, že v mestských médiách nie sú zverejnené stanoviská
frakcie Most-Híd. V Dunajskostredskom hlásniku aj v mestskej televízii DSTV mali a majú možnosť uverejniť názory a stanoviská tejto frakcie,
mestské médiá informovali aj o ich tlačových konferenciách“ – uviedol primátor.
Buletin sa zaoberal aj s otázkou, prečo „primátor svojvoľne zabránil prerokovaniu krízovej situácie v mestskom kúpalisku“ na dvoch mimoriadnych zasadnutiach pléna. Primátor podčiarkol:
šéfovia obidvoch poslaneckých frakcií sa dohodli, že sa personálnymi otázkami termálneho kúpaliska budú zaoberať na zasadnutí v máji. (Informácie aj na str. 3.) Zoltán Hájos uviedol: na prerušenom zasadnutí 27. marca on nebojkotoval prerokovanie personálnych otázok. Nerokovalo sa o
tom, lebo návrh bol v hlasovaní väčšinou poslancov zamietnutý. „Následne poslanci frakcie Most
- Híd a nezávislých opustili rokovanie.“ – povedal primátor. Pripomenul, že sám poslanecký
klub Most – Híd a nezávislých poslanocv priznáva v spomenutom letáku, že „to posledné bolo totiž zmarené z dôvodu nášho bojkotu..“.
Primátor ďalej razantne odmietol tvrdenie, že termálne kúpalisko je v krízovej situácii. „Je nebezpečné
zavádzať Dunajskostredčanov takýmito tvrdeniami
v čase, keď Thermalpark čerpá úver na rekonštruk-

,

Na termálnom kúpalisku prebieha rekonštrukcia vonkajších bazénov.

ciu kúpaliska vo výške 2,8 mil. Eur a na obnovu zvyšných dvoch vonkajších bazénov chce si zobrať ďalší úver. Kúpalisko produkuje zisk a rekonštrukčné práce budú dokončené v stanovenom termíne. Je nezodpovedné spomínať krízu vtedy, keď rokujeme s bankou o poskytnutí nového úveru. Strašenie by mohlo vyústiť do neposkytnutia úveru, prípadne požiadania splatenia prvého úveru predčasne.“
Zoltán Hájos zaujal stanovisko aj k tvrdeniam
o údajnom zneužití právomoci v termálnom kúpalisku. „Nie je to pravda v tejto podobe. Ak aj došlo k porušeniu interných predpisov, nešlo o nezákonnosť. Preto na zasadnutí 2. decembra boli pozmenené interné predpisy a realizovali sa aj personálne zmeny“ – uviedol primátor a kategoricky
dodal: „Tým, ktorí hovoria o trestoprávnej zodpovednosti, odkazujem – a zároveň aj vyzývam poslancov –, ak majú dôkazy o porušení zákonov, ktoré je možné považovať za trestný čin, je ich občianskou povinnosťou obrátiť sa na orgány činné
v trestnom konaní. V opačnom prípade nech prestanú s osočovaním a zavádzaním.“
Podľa primátora je zavádzajúce aj tvrdenie, že
on konal svojvoľne v súvislosti so spoločnosťou
Thermalpark DS a.s., ktorej jediným akcionárom
je mesto. „Konal som v intenciách Zákona o
obecnom zriadení a Obchodného zákonníka.“
Odmietol, že by odvolal nominantov frakcie Most
- Híd, lebo odhalili nedostatky a ich osoba by bola

preto pre neho neprijateľná. „Ak by to bola pravda, tak by som určite odvolal ich nominantov aj v
dozornej rade, kde sedia dvaja poslanci za Most –
Híd a jeden za SMK - MKP. Oni však sú na svojich
postoch. Odvolal som z predstavenstva jedného zástupcu SMK a dvoch zástupcov Mostu preto, lebo
neodovzdali načas súvahu a výkaz ziskov a strát za
predchádzajúci kalendárny rok a na právoplatné
rozhodnutie súdu nereagovali adekvátne, preto došlo k exekúcii“ – argumentoval Zoltán Hájos. Pre
primátora sú naďalej neakteptovateľné tie osoby, ktoré boli opätovne zvolení mestským zastupiteľstvom
za členov predstavenstva kúpaliska za poslaneckú
frakciu Most - Híd (sú to Alexander Dakó a Zoltán Bugár – pozn. red.). „Hociaký iný návrh môžem akceptovať, ale osoby, ktoré boli dotknuté v minulých kauzách, nie“ – vyhlásil kategoricky Z. Hájos. Podľa neho frakcia Most-Híd bojkotom zasadnutia 27. marca dala prednosť osobným a straníckym záujmom pred záujmami občanov nášho
mesta, napriek tomu, že na programe zasadnutia boli
majetkoprávne otázky, účtovná uzávierka mesta,
Vernostná karta a iné dôležité otázky.
Primátor informoval o tom, že bolo neúspešné
výberové konanie na pozíciu riaditeľa termálneho
kúpaliska. Vybratý uchádzač, ktorý spĺňal podmienky, sa z osobných dôvodov vzdal kandidatúry. Ostatní kandidáti neboli vhodnými na tento post,
preto bude nové výberové konanie.

A kemény tél a dunaszerdahelyi utakat is megviselte, ezért sok helyen szükséges volt a keletkezett kátyúk betömése, majd a feltöredezett úttest helyreállítása. Képünkön a rendbe tett Borostyán utca útburkolata látható.
Po tohoročných tuhých mrazoch na mnohých
mestských cestách bolo treba odstrániť vzniknuté výtlky a následne obnoviť povrch cestnej komunikácie. Na fotograﬁi je zachytená zrekonštruovaná vozovka na Jantárovej ulici.
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Kampány a vandalizmus ellen

Fékezzük meg közösen a randalírozókat!

A vandalizmus és a
szemetelés a mi zsebünkre
megy!
A kép több mint riasztó: a vandálok egy-egy hétvégén 5 -20 útjelző táblát döntenek ki és görbítenek el, több mint egytucat szemétkosár alját rúgják szét vagy borítják ki belőlük a szemetet, legalább egy műanyag szemétkukát felgyújtanak.
Üveggyűjtős kukákat borítanak fel, szemetes konténereket autóval utánfutóként vontatnak, vagy falnak préselnek, elégetik a műanyagkukát, a fémkonténerekbe pedig "begyújtanak". Csatornafedeleket, fák melletti védőrácsokat tüntetnek el, közlekedési tükröket zúznak szét, padokat csavaroznak ki a korzón, egy jól célzott rúgással megrongálják a villanypóznák alsó műanyag borítását,
tönkreteszik a közterek dísznövényeit.

A vandálok okozta károk helyreállítása közpénzekből történik. Az Ön adójából, az én adómból – a mi adóinkból. A szemét elhordására havonta
maximum 70 ezer Eurót költhet a város, ennyit tesz
lehetővé az elfogadott költségvetés. Ha azonban
a tönkretett konténerek folyamatos pótlására és az
egyre szaporodó illegális szemétlerakatok felszámolására kell költeni a pénzt, akkor hamarabb elfogy a szemét elhordására szánt egész évi pénzösszeg. Ez esetben könnyen előfordulhat, hogy az
év vége felé már a rendszeres szemételhordásra sem
futja a városi kasszából és veszélybe kerül a
rendszeres szemételszállítás biztosítása. Azt valószínűleg senki sem szeretné, hogy Dunaszerdahely olyan riasztó képet mutasson, mint Nápoly,
ahol hetekig bűzölögtek a szemétkupacok, a patkányok legnagyobb örömére.
Ezt akarjuk? Aki nem, az hívja bármely napszakban a városi rendőrség ingyenes számát,

a 159-est, ha vandálokat vagy tiltott helyen szemetet lerakó személyt lát, hogy az illetékesek
azonnal közbeléphessenek. Egy lakható Dunaszerdahely megér egy mobilhívást. Óvjuk
meg közösen a közvagyont, beleértve az átadás
előtt álló felújított parkot is a VMK melletti közterületen, már az első perctől kezdve. Közös érdekünk, hogy a Dunaszerdahelyre látogató turistákat szép, tiszta környezetben láthassuk vendégül, ne pedig a vandalizmus és a szemetelők
kézjegyét magán viselő városban.

Lakóbizalmikkal találkozott április 19-én
Dr. Hájos Zoltán polgármester. A fórumon
számos észrevétel, javaslat hangozott el a szemetelés és a vandalizmus megfékezése kapcsán. A fórumról lapunk következő számában
tájékoztatunk.

Kampaň proti vandalizmu

9

Spoločne
proti
výtržníkom
Vandalizmus nás oberá
o peniaze
Situácia je desivá: vandali cez jediný víkend
zničia alebo poškodia 5-20 dopravných
značiek, vykopnú dno niekoľkých
smetných košov alebo ich obsah vysypú na
chodník, podpália aspoň jeden umelohmotný kontajner.
Sú schopní všetkého: vysypú na chodník fľaše
zo zberných kontajnerov, odťahujú autami alebo ich
zničia pritlačením k stene, umelohmotné zberné nádoby podpaľujú, v kovových zakladajú oheň... Miznú aj železné príklopy z kanalizačných a manipulačných šachiet, ako aj ochranné mriežky stromov. Ničia dopravné zrkadlá, lavičky na korze, dobre miereným kopom demolujú umelohmotné kryty
verejného osvetlenia, ničia okrasné rastliny na verejných priestranstvách.

Primátor mesta JUDr. Zoltán Hájos sa stretol 19. apríla s domovými dôverníkmi. Na fóre
odznelo mnoho postrehov a návrhov na zamedzenie vandalizmu a vzniku divokých
skládok smeti. O fóre prinesieme podrobnejšie informácie v ďalšom čísle DH.

Škody spôsobené vandalmi sú likvidované z verejných zdrojov – z daní nás všetkých. Mesto mesačne môže vynaložiť na odvoz komunálneho odpadu maximálne 70 tisíc eur. Toľko povoľuje
chválený rozpočet mesta. Keď však neustále treba nahrádzať zdemolované kontajnery, likvidovať
divoké skládky odpadu, tak sa zdroje vyčlenené na
odvoz odpadu rýchlejšie minú. Môže nastať situácia, že v mestskej kase neskôr nebudú zdroje ani
na pravidelný odvoz odpadu.
Nikto si z nás neželá, aby sa Dunajská Streda
podobala na Neapol, kde sa dlhé týždne neodnášal odpad na veľkú radosť hlodavcov. Alebo áno?
Kto zdieľa opačný názor, nech volá mestskú políciu na telefónnom čísle 159 (služba je nepretržitá), keď je svedkom akcie výtržníkov, aby
muži zákona mohli vandalov prichytiť pri
čine a zaistiť ich na mieste. Chráňme i týmto spôsobom verejný majetok a parky, vrátane nového
zeleného ostrova pri mestskom kultúrnom stredisku. Veď je našim spoločným záujmom, aby sme
turistov a návštevníkov mesta mohli vítať v peknom a čistom prostredí, a nie v meste, kde pravidelne vyčíňajú vandali.
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Mestská fotosúťaž

ŽIVÝ OBRAZ
DUNAJSKEJ
STREDY
Pravidlá 8. ročníka mestskej fotosúťaže
Mestská samospráva Dunajskej Stredy, kuratórium Galérie súčasných maďarských
umelcov a Mestská televízia DSTV vyhlasuje v poradí už ôsmu fotosúťaž s názvom ŽIVÝ
OBRAZ DUNAJSKEJ STREDY, odteraz už ako
bienále, teda v dvojročných intervaloch v nasledujúcich kategóriách:

Fotograﬁa
Krátka ﬁlmová tvorba
Mestská samospráva vyhlasovaním 8. ročníka
súťaže mala za cieľ obohatenie fotogalérie mesta
novými kvalitnými zábermi. Poslaním súťaže je zachovať pre budúce generácie bohatú zbierku fotografií a krátkych filmov, ktoré dokumentujú dynamický rozvoj Dunajskej Stredy, zmenu jej
vzhľadu, ako aj každodenný život obyvateľov
mesta. Podmienky súťaže sa v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi menia.
Súťažné práce sa očakávajú v nasledovných kategóriách:
Fotografia:
- mestský človek kritickým okom;
- ulice, námestia, budovy, pamiatky a ich okolie;

Foto: László Borsányi

Krátka filmová tvorba:
– reklamný spot /max.
0,5 min/;
– videoklip /max 5 min/;
– dokumentárny film /515 min/.
Odborná porota zaradí
do súťaže len také práce,
ktoré jednoznačne sú späté s Dunajskou Stredou,
teda zachytávajú život
mesta, tunajšie budovy a
ich okolie. Okrem klasických fotografií organizátori súťaže očakávajú aj fotografie abstraktné a fotky pripravené počítačovou
alebo inou technikou.
Fotografie možno poslať v elektronickej alebo
klasickej podobe.
Elektronicky (e-mailom) možno poslať vo veľkom súbore na adresu kmgaleria@gmail.com. V
predmete listu prosíme uviesť názov súťaže (Živý
obraz Dunajskej Stredy), v texte údaje súťažiaceho (meno, adresa, telefónne číslo) ako aj názov fotografie a rok zhotovenia.
Elektronicky /na CD nosiči/: súťažné zábery
prosíme nahrať na CD nosič v čo najväčšom roz-

Foto: László Molnár

líšení a doručiť osobne alebo poštou do Galérie súčasných maďarských umelcov do Vermesovej vily.
V klasickej podobe: súťažné práce možno zaslať aj v klasickej podobe fotografie, v rozmeroch
20x30 cm alebo 30x40 cm. Na obálke treba
uviesť názov súťaže (Živý obraz Dunajskej Stredy.
Súťažné práce doručené do uzávierky súťaže posúdi odborná porota. Z nich budú ocenené dve najhodnotnejšie.
Fotografia nominovaná na mimoriadnu cenu
primátora získava 300 eur, hlavná cena odbornej
poroty je 200 eur. Najlepšie fotografie budú zverejnené na facebookovej stránke Galérie súčasných
maďarských umelcov. Fotografia, ktorá získava najviac hlasov návštevníkov facebookovej stránky galérie bude odmenená 50 eurami.
V kategórii Krátky film bude ohodnotená najmarkantnejšia práca, tá bude odvysielaná aj v mestskej televízii. Hlavná cena poroty je 200 eur.
Krátke filmy zasielajte len na CD alebo DVD
nosiči, treba ich doručiť do Galérie SMU osobne
alebo poštou.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdávanie cien ako aj otvorenie výstavy z najlepších prác bude v auguste 2013 v Galérii súčasných
maďarských umelcov.
Súťažiaci zároveň súhlasia s publikáciou ich
prác bez nároku na honorár. Termín odovzdania
súťažných prác je 31. marec 2013. Súťažné práce možno zaslať elektronicky na adresu kmgaleria@gmail.com, alebo odovzdať osobne v Galérii, ktorá sídli vo Vermesovej vile, alebo poštou
na nasledovnú adresu: Galéria súčasných maďarských umelcov, ul. Gyulu Szabóa 304/2, 929
01 Dunajská Streda. (Galéria je otvorená v pracovných dňoch od 9 do 17 hod.) Bližšie informácie
na tel. č.: 031/5529384, 0918/607-307

Fotópályázat
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DUNASZERDAHELYI ÉLETKÉPEK
A városi fotópályázat
VIII. évfolyamának feltételei
Dunaszerdahely Város Önkormányzata, a
Kortárs Magyar Galéria Kuratóriuma és a Dunaszerdahelyi Városi Televízió DUNASZERDAHELYI ÉLETKÉPEK címmel ismét pályázatot hirdet, immár biennálé formájában az
alábbi kategóriákban:

Fotó
Mozgókép
Az immár nyolcadik évfolyam meghirdetésével a város vezetése azt tartotta szem előtt, hogy
a városi fényképarchívum újabb színvonalas
fényképanyaggal gyarapodjon. A pályázat célja,
hogy az elkövetkező nemzedékeknek gazdag
fénykép- és mozgóképanyaggal dokumentálja
Dunaszerdahely dinamikus fejlődését, arculatának változásait és az itt élő emberek mindennapjait. Az eddigiektől eltérően a pályázat megvalósítása és feltételei módosultak.
A pályázatra a következő témakörökben küldhetők be munkák:
Fotó
- Az utca embere
- Utcák, terek, épületek, műemlékek és környezetük
Mozgókép
- Reklámfilm /max 0,5 perc/
- Videoklip /max 5 perc/
- Dokumentumfilm /5-15 perc/
A zsűri a válogatásnál csak olyan pályamunkákat vesz figyelembe, amelyek a város életét, épületeit, környezetét örökítik meg és beazonosíthatóan Dunaszerdahelyhez kötődnek. A hagyományos
módon készült fényképfelvételek mellett várjuk az
elvontabb, számítógépes és más új technikai eljárással készült fotókat is.
A fényképeket lehetőség van elektronikus, illetve
hagyományos, nyomtatott formában is beküldeni.
Elektronikusan (e-mailben): A lehető legnagyobb felbontásban elküldeni a kmgaleria@gmail.com e-mail címre. A Tárgy mezőben kérjük feltüntetni a pályázat címét (Dunaszerdahelyi Életképek), a szövegtörzsben pedig a pályázó adatait
(név, cím, telefonszám), valamint a fénykép címét
és készítésének évét.
Elektronikusan (CD-n): A lehető legnagyobb felbontásban optikai adathordozóra felírni,
majd azt a határidőig eljuttatni személyesen
vagy postán a Kortárs Magyar Galéria épületébe, a Vermes-villába.
Nyomtatott formában: A pályamunkát lehetőség van nyomtatott formában is eljuttatni a ga-

Molnár László felvétele

lériába, a kép mérete 20x30 cm, vagy 30x40 cm
legyen. Ehhez kérjük csatolni a negatívot, vagy a
fényképet CD-n, a kép címével ellátva.
A pályázatra beküldött alkotásokat szakmai zsűri bírálja el. A beérkezett fotók közül a két legrangosabb alkotást díjazzák. A polgármester különdíja 300 euró, a zsűri fődíja 200 euró.
A beérkezett pályamunkák közül a legjobbak felkerülnek a Kortárs Magyar Galéria Facebookadatlapjára, ahol a közönségdíjasra lehet majd szavazni. A közönségdíj nyereménye 50 euró.
Mozgókép kategóriában a legmegkapóbb munkát díjazzák. A zsűri fődíja 200 euró. A legjobb
filmet a városi televízió is bemutatja. Mozgóképet
kizárólag CD-re, DVD-re írva, személyesen vagy
postán lehet eljuttatni a galériába.

Az eredményhirdetés és a díjak átadása a
győzteseknek egy nyilvános kiállítás keretén belül történik 2013 augusztusában a Kortárs Magyar
Galériában.
A fotók, filmek beküldésével a versenyző beleegyezését adja a szervezőknek a munkák publikálására, jutalom nélküli felhasználására.
A pályamunkák 2013. május 31-ig adhatók
le e-mailben a kmgaleria@gmail.com-ra, személyesen a Vermes villában székelő Kortárs Magyar Galériában, vagy postázhatók az alábbi
címre: Kortárs Magyar Galéria, Szabó Gyula
utca 304/2, 92901 Dunajská Streda. (Nyitva tartás hétfőtől péntekig, 9-től 17 óráig) Részletesebb tájékoztatás a 031 / 5529384-es vagy a
0918/607-307-es számon.
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Kiállítás / Výstava

Pozitív sokkolás
Rekoridideig, fél évig tart nyitva a Kontrasztkiállítás
Van, amikor az újságírónak is az ajkára fagy
a szó. Amikor látja a kiüresedett képernyő
előtt a döbbenettől némán ülni ugyanazokat a gyerekeket, akik az előbb még viháncolva, nevetgélve érkeztek a kiállításra,
nincs kedve a kérdezősködéshez.
Nincs is rá szükség. A némaságuk, a komolyságuk minden szónál többet mond. Hisz az abortusz
véres borzalmát, a szétroncsolt magzattestet láttató képsorok után csak dadogni lehet. És gondolkodni
-- ennyi egy emberi élet? Képességek, hajlamok, lehetőségek, egy egész világ, amely egy magzatban
szunnyad, így ér véget, pár perc alatt? De nemcsak
ez a fejezete sokkoló a Magyarországi Református
Egyház és rendőrség által létrehozott Kontrasztkiállításnak, amely a FEMIT Polgári Társulás szervezésében január 9-től látható a Smetana ligeti szlovák alapiskolában. Már maga a félhomályos, beszűkített tér is, ahol, mint egy labirintusban bolyong
a néző, felér egy gyengébb sokkal.

A tárlat június végéig tart nyitva. Munkanapokon reggel kilenctől délután öt óráig,
szombaton kilenctől két óráig tekinthető meg
a Smetana ligeti alapiskola második emeletén.
Bővebb tájékoztatás a www.kontrasztkiállítás.hu weboldalon és Győri Margitnál, a FEMIT elnökénél: +421 915 727 613.

Ami
igazán sokkoló, azok az öngyilkosságokról, családon belüli erőszakról, korai szexről, drogfogyasztásról, válásokról, magukra maradt, sodródó
gyerekekről és fiatalokról szóló tények és adatok,
okok és következmények, amelyekről nem szívesen beszélünk. De mivel kontrasztokról van szó,
megjelennek ezek ellentétjei is: a harmonikus családi élet, a tudatos gyermekvállalás, a gyökerekhez való ragaszkodás fontossága, a hit segítő ereje, a szabadság, az értelmes élet lehetősége. A kiállítás elsősorban a 14 – 26 év közötti korosztálynak
szól, ezért a multimédia nyelvén kommunikál. A
sokkolást, a döbbenetkeltést ugyanúgy felhasználja,
mint a groteszket, a humort és az iróniát. Sőt a csendet is. A hét szobát egy nyolcadik követi, a csendé, ahol a látogatók feldolgozhatják a látottakathallottakat, ha úgy kívánják, akár egy pszichológus vagy lelkipásztor segítségével.
Milyenek voltak a látogatók reakciói? - kérdeztük Győri Margittól, a Felvidéki Magyar Ifjúságért Társulás (FEMIT) elnökétől, a Kontrasztkiállítás dunaszerdahelyi fő szervezőjétől.
„Rengeteg visszajelzést kaptunk, akik látták ezt a
kiállítást, egy életre szóló élményt vittek magukkal. Sok fiatal, miután maga látta, elhozza a barátait, ismerőseit is. Több felnőtt bejött az irodánkba, hogy elmondja: mennyire megrázó, fontos és hasznos ez a kiállítás. Épp ezért értetlenül
tapasztaltam a sajtó érdeklődésének hiányát, és néhány iskolaigazgató elutasító hozzáállását. „Nem
érdekel, a mi iskolánkban nincsenek drogos prob-

Šokujúca výstava
Sú chvíle, keď žurnalista ostáva onemený.
Hlavne ak vidí ohromené a takisto onemené deti, ktoré ešte pred niekoľkými minútami
prichádzali na výstavu Kontrasty v dobrej nálade. Je zbytočné sa vypytovať na dôvody.
Ich zarazené tváre hovoria za všetko.
Deti videli pred niekoľkými minútami na obrazovke krvavý príbeh, čomu sa bežne hovorí
umelé prerušenie tehotenstva. Po záberoch, zachytávajúcich znetvorený plod, sa ťažko hľadajú slová. A ťažko sa odpovie na otázku: iba takú
cenu má ľudský život?
Ale návštevníkov nešokuje len táto časť výstavy
Kontrastov, ktorá sa zrodila zo spolupráce Reformovanej cirkvi v Maďarsku, ďalej polície a dunajskostredského Občianskeho združenia FEMIT.
Už samotné pološero a zúžený priestor, v ktorom
návštevník blúdi, ako v bludisku, pôsobí menším

šokom. Skutočným šokom sú však fakty o samovraždách, o násilnostiach v rodine, predčasnom
sexe, o užívaní drôg mladistvými, o rozvodoch a
osamelých deťoch. O príčinách a dôsledkoch, o ktorých neradi rozprávame. Ale nakoľko sa jedná o
kontrasty, objavia sa na výstave aj ich protiklady:
harmonický rodinný život, plánované rodičovstvo, hlásenie sa ku svojim koreňom, sila viery,
možnosť slobodného, zmysluplného života.
Výstava je určená hlavne pre mládež od 14-26
rokov, preto komunikuje multimediálnym jazykom.
Využíva šokujúce prvky, ale aj humor a iróniu –
a ticho. Ticho panuje v ôsmej miestnosti, kde návštevníci môžu rozmýšľať o tom, čo na výstave videli, zažili. Ak chcú, môžu sa o tom pozhovárať so
psychológom alebo s kňazom.
Aké boli reakcie návštevníkov? – pýtali sme sa
Margity Győri, predsedníčky Občianskeho združenia FEMIT, hlavnej organizátorky dunajsko-

lémák“ - mondták, amikor felhívtuk a figyelmüket
a rendezvényre. Elszomorítónak tartom azt is, hogy
a megyétől a mai napig nem kaptuk meg az igért
5OO eurós támogatást, holott vannak kiadásaink,
még szombaton is nyitva tartunk. De ez nem tudja a kedvünket szegni.”

stredskej výstavy Kontrasty. „Máme mnoho ohlasov od návštevníkov, pre ktorých výstava znamenala nezabudnuteľný zážitok. Mnohí z nich neskoršie prišli ešte raz so svojimi priateľmi, známymi.
Výstava chce osloviť predovšetkým mládež, ale prichádzajú aj starší ľudia. Niektorí prišli aj do našej kancelárie, aby nám tlmočili svoje dojmy. Potvrdilo sa, aké dôležité sú tieto prezentácie. Preto sa čudujem nezáujmu médií a niektorých riaditeľov škôl. Nás sa to netýka, v našej škole nie sú
problémy s drogami – argumentovali niektorí, keď
sme ich pozvali na výstavu. Žial, do dnešného dňa
sme nedostali od župy sľúbených 500 eur. Ale nás
to neznechucuje. Náš cieľ je nemenný: zvýšiť informovanosť verejnosti a prispieť k telesnému a duševnému zdraviu mladých ľudí.“

Výstava na 2. poschodí v ZŠ Smetanov háj
je otvorená do konca júna. V pracovné dni od
9,00 do 17 hod., v sobotu od 9 do 14. 00. Bližšie informácie: www.kontrasztkiallitas.hu
alebo u Margity Győri, +421 915 727 613.

Kultúra
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Ősztől bérlettel a győri színházba?
Szeptember 13-án a
győri színházban nyílt
napon operettgálával
várják az érdeklődőket
Felvidéki színházbarát bérlet bevezetését
tervezi a Győri Nemzeti Színház -- jelentette be Forgács Péter igazgató azon a sajtótájékoztatóján, amelyen a 2012/13-as évad
műsortervét ismertette.
Az újdonság lényege, hogy a határon túli magyar színházrajongók már az idei ősztől külön a
részükre létrehozott, kedvezményes bérlettel látogathatnák a bérletes előadásokat. Agilis közönségszervezőkre is számít a színház, akiket az
eladott jegyek számától függően jutalmaznának. Ha kellő számú nézőt sikerülne toborozni,
a színházba látogatókat oda-vissza szállító buszt
is tudnának biztosítani, ennek költségét belefoglalnák a jegy árába. Májusban lezárulna ez a
szervezőmunka, és mint lapunknak Markó Angéla, a színház ügyvezető igazgatónője elmondta, legkésőbb májusban Dunaszerdahelyre is ellátogat, hogy a részleteket pontosítsa. Ha végleges döntés születik a felvidéki bérlet ügyében, erről tájékoztatják a közvéleményt is.
A győri színházban az idén szeptember 13-án
nyílt napot tartanak.Ekkor egész napon át zajló
programokkal, este pedig operettgálával várják az
érdeklődőket a 670 nézőt befogadó nagyteremben.

Tunyogi Bernadett és Forgács Péter igazgató.

A sajtótájékoztatón nem hiányzott az élőzene sem: részlet hangzott el Tunyogi Bernadett és Molnár László előadásában a Jekyll & Hyde című musicalből. A programot Tóth Gabi Elég volt! című dala zárta, a fiatal popsztár
egy lepukkanó popdíva szerepében áll majd színpadra.

Az új évad műsortervéről
A Győri Nemzeti Színház 2012/13-as évadján
10 bemutató szerepel. Sokéves hagyományt követve az évadnyitó előadás egy klasszikus magyar
drámaíró műve lesz: Bródy Sándor A tanítónő
című darabja pontosan azt hozza majd, amit az igényes közönség vár. Igazi zenés csemege a Jekyll

& Hyde című horror-musical. A produkció az idei
nyáron a Szegedi Szabadtéri Színpadon is műsorra
kerül. Victor Hugo A nevető ember c. romantikus
regénye egy vak lány és egy elcsúfított fiú gyönyörűséges szerelmi története sok zenével, tánccal, parádés szereposztásban, Szina Kingával, Járai Mátéval és Dörner Györggyel.
A színház műsorán minden évben szerepel egy
kortárs magyar dráma is, az idén Tasnádi István
Finito című tragikomédiáját játsszák neves művészekkel, Ungvári István partnereként egy igazi sztárvendéggel, a Megasztárban feltűnt Tóth Gabival. Kacsóh Pongrác halhatatlan daljátéka, a János vitéz sokak kérésére kerül műsorra, remélhetőleg gyerekek és felnőttek számára egyaránt
nagy élményt jelent majd. Az évad utolsó bemutatója egy szuperprodukció, a Csinibaba! A darab
Márton Gyula Csinibaba című, Tímár Péter rendezte nagy sikerű filmjének színpadi változata, retro slágerekkel fűszerezett zenés visszarévedés a
60-as évekre. Az új évadban két kamaratermi bemutató is lesz: egy igazi világsiker, az Apácák
c.musical, melynek különlegessége, hogy élőzenét hallhatnak majd a Kisfaludy teremben a nézők. A testőr, Molnár Ferenc klasszikusa a tatabányai Jászai Mari Színházzal közösen kerül bemutatásra. Nagy érdeklődésre számíthat a balettársulat előadásában a Zorba, a görög Mikisz Theodorakisz zenéjével, melynek bemutatója októberben lesz. További részletek a színház honlapján www.győriszinház.hu
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

A REFORMVARÁZS
Önt is elvarázsolja!
Ha Önnek is a saját és szerettei egészsége a legfontosabb, akkor kedvére válogathat újonnan megnyílt Reformvarázs szakboltunkban. Megtalálhat bennünket
a Harmónia bioszaküzlet szomszédságában, a Fontána melletti kis zsákutcában.
Teljes kínálatunkat felsorolni lehetetlen, erről személyesen kell meggyőződnie.
Címszavakban néhány olyan különlegességre hívjuk fel a figyelmet, amelyet
Dunaszerdahelyen csak itt talál meg a kedves vásárló.
Reformkolbász- és szalámikülönlegességek szarvashúsból és mangalicából természetes módon, füstöléssel tartósítva, mesterséges tartósító- és színezékanyagokat nem tartalmaz. Kapható friss, ropogós mangalicatöpörtyű is.
Ezek többsége a kaposvári vadfeldolgozó üzemből származik.
Marcipánból készült édességek, sütemények házi készítésű aszalt gyümölcsökből – ezeket tej-, tojás- és lisztérzékenyek is ehetik. A sütemények 6 –
8 hónapig is elállnak, ajándéknak vásárolhatók tetszetős csomagolásban süteménykollekciók is.
Különleges házi lekvárok, szörpök diétás változatban is: kapható többek
között sütőtökös narancslekvár, naspolyalekvár, bodzaszörp, citromfűszörp is.
Temészetes anyagokból készül szappanok és olajok között válogathat a kedves vásárló, de vehet eredeti magyar fűszerpaprikát is, vagy akár kiváló minőségű tisztító- és felmosókendőket, amelyekkel még a takarítás is élvezet.
Mindez elérhető áron szerezhető be a REFORMVARÁZS szakboltban, amelynek
termékeivel megismerkedhet a Magyar
Majálison is.
A REFORMVARÁZS boltban
május 2 –án ingyenes kóstolót
tartanak, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak!
Nyitva tartás: hétfő – 13 – 17.00,
kedd – péntek: 9 – 17.00, szombat: 9 – 12.00.
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Aj Vás očarí REFORMVARÁZS
Ak je pre Vás najdôležitejšie vaše zdravie a rodiny, tak navštívte nás v novootvorenej predajni REFORMVARÁZS, v susedstve bioobchodu Harmónia
v slepej uličke pri Fontáne. Náš bohatý sortiment tu nestihneme vymenovať, o
jeho širokaj škále sa príďte presvedčiť osobne. Heslovite si dovolíme upriamiť
vašu pozornosť na gastronomické špeciality, ktoré v Dunajskej Strede si zakúpite
len u nás.
Labužnícke klobásy a salámy z jelenieho a mangalicového mäsa, ktoré
sú po domácky údené, neobsahujú konzervačné látky a umelé farbivá. Predávame aj čerstvé, chrumkavé oškvarky z mangalice. Väčšina týchto produktov
pochádza z výrobne mäsových výrobkov z diviny v Kaposvári.
Zákusky z marcipánu z domácky sušeného ovocia – môžu ich konzumovať
aj osoby, ktorých trápia rôzne alergie ( na lepok, mlieko, vajcia). Zákusky sú
skladovateľné aj po dobu 6-8 mesiacov. Naša kolekcia zákuskov podľa výberu
klienta vo vzhľadnom balení je aj výborným darčekom pri životných jubileách
a iných príležitostiach.
Jedinečné marmelády a sirupy aj pre diabetikov: ponúkame napríklad
tekvicovo-pomarančový lekvár, marmeládu z mišpule, sirup z bazy čiernej alebo medovky obyčajnej.
Prírodné mydlá a oleje tiež nájdete u nás, ale nechýba z našich pultov ani pravá maďarská paprika, či kvalitné utierky, ktorými aj upratovanie je zážitkom.
A to všetko za prijateľné ceny v predajni REFORMVARÁZS, ktorá sa predstaví aj na Maďarskom majálese.
V obchode REFORMVARÁZS 2.
mája bude deň otvorených dverí, v rámci ktorého pozívajú záujemcov na bezplatnú ochutnávku.
Otváracie hodiny: V pondelok od 1317 hod., utorok-piatok: 9-17 hod, v sobotu od 9-12 hod.
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Április 11-i versenyünk megfejtői

Výhercovia čitateľskej súťaže z 11. apríla

A legutóbbi számunkban közölt kérdésre adott helyes válasz beküldői közül kisorsolt szerencsés nyertesek a következők: Bajnok Irén, SZNP
tér 191/23, Kamocsai Katalin, Halpiac 336/16 és Pőthe Gábor, Barátság
tér 2164/7. Mind a három nyertes nyereménye 1-1 ülőgarnitúra mélytisztítása, amit a Marconsulting cég ajánlott fel 40.- euró értékben. A nyertesek időpont - egyeztetés céljából a 0905/ 506 – 748 - as telefonszámon
jelentkezzenek. Szükséges a személyi igazolvány felmutatása!

Z čitateľov, ktorí zaslali správnu odpovedˇ na otázku, ktorú sme položili v poslednom vydaní DH, boli vyžrebovaní: Irén Bajnok, nám.
SNP 191/23, Katalin Kamocsai, Rybný trh 336/16 a Gábor Pőthe, nám.
Priateľstva 2164/ 7. Všetkým trom výhercom ponúka firma Marconsulting vytepovanie sedacej súpravy v hodnote 40,- EUR. Výhercovia
sa nech prihlásia na telefónnom čísle 0905/ 506 – 748, aby si dohodli termín. Treba sa preukázať občianskym preukazom.

Új kérdésünk:

Nová otázka:

Mikor lesz a nyilvános kóstoló a Reformvarázs boltban? A nyertesek
20 - 20 euró értékben vásárolhatnak a REFORMVARÁZS szaküzletben.

Kedy bude bezplatná ochutnávka v obchode REFORMVARÁZS? Každý výherca získa možnosť bezplatného nákupu v hodnote po 20 eur v
obchode REFORMVARÁZS.

Válaszaikat legkésőbb 2012. május 3 - ig küldjék el szerkesztőségünk
címére, vagy e-mailben (press@dunstreda.eu), de a városháza 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.

Odpovede zašlite najneskôr do 3. mája na adresu redakcie, e-mailom (press@dunstreda.eu) alebo odovzdajte pri informačnom pulte
na radnici. Nezabudnite uviesť aj vaše meno a adresu. Čitatelia, ktorí
sa zúčastnia čitateľskej súťaže, súhlasia s tým, že sponzor súťaže použije ich údaje pre svoje komerčné účely.

Programok, Krónika Programy, Kronika

,

Kronika
Születések – Novorodenci
Hanšutová Lara
Dohnanec Peter
Komláti Kristóf
Ábrahám Nicolas
Márkus Justin
Burík Emese
Szathmáry Emily
Lády Simon
Csepi Bence
Nagyová Jázmin Laura
Mikoczy Eszter Zoé
Miklós Emily
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A DSZTV műsora:
Híradó * Magazin - Új Hírek és Magazin minden csütörtökön 18.00-kor. Folyamatos ismétlés, kivéve a technikai szüneteket. weboldal: www.dstv.sk

Relácie DSTV:
Správy * Magazín - Nové Správy a Magazín každý štvrtok o 18.00. Nepretržité opakovanie,
výnimkou technickej prestávky. www.dstv.sk
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Elhalálozások – Zomreli
Tóthová Alžbeta /1922/
Misík Ladislav /1932/
Szabóová Gertrúd /1949/
Brunner Ján /1950/
Makkyová Magdaléna /1937/
Farkaš Pavel /1950/
Erösová Margita /1932/
Feketeová Oľga /1928/
Pápai Zoltán /1928
Vancsóová Iveta /1961/
Takács Ladislav /1938/
Ollé Ladislav /1933/
Bertóková Vilma /1943/
Németh Štefan /1926/
Ollé Piroska /1947/

Házasságkötés – Sobáše
Horváth Attila - Mocsonokyová Annamária
Fedorko Pavol - Fürstová Oľga
Varga Kristian - Dorová Kristína
Szelle Jozef
- Mgr. Némethová Elvíra

A VMK áprilisi/májusi programja –
aprílový/májový program MsKS
ápr. 25. – 19.00: Demjén Ferenc élőkoncertje / Koncert Ferenca Demjéna
ápr. 26. – 11.00: Éneklő Ifjúság – Énekkarok fesztiválja / Mládež spieva – Festival speváckych zborov
ápr. 26. – 17.00: Beszéljünk az Alzheimer-kórról! a VMK és az Egészségklub vendége
MUDr. Gašpar Alica, pszichiáter. Hovorme o Alzheimerovej chorobe! - hosťom Klubu
zdravia je MUDr. Alica Gašparová
ápr. 27. – 9.00 ó: Téravató – a VMK előtti tér ünnepélyes átadása gazdag kultúrműsorral /bővebben a 2. oldalon/ Slávnostné odovzdanie námestia pred MsKS s bohatým kultúrnym programom (podrobne na str. 2)
máj. 10.–19.00: A Pilisi Kolibri-STE bemutatja: Maffia Swing 1920 – táncos történetek
a swing nyelvén / Maffia Swing 1920– tanečné príbehy (Pilisi Kolibri-STE)
máj. 18.–18.00: Dr. Csernus Imre: A fájdalom arcai / Prednáška Dr. Imre Csernusa
máj. 21.–19.00: A DUMASZÍNHÁZ művészeinek előadása - fellépnek: Hadházi László, Beliczai Balázs és Bellus István / Vystúpenie Divadla „Dumaszínház“
máj. 24.–19.00: A Körúti Színház – Budapest bemutatja: Neil Simon: Mezítláb a parkban
(vígjáték). Főszerepben: Pikali Gerda, Kautzky Armand, Frajt Edit, Koncz Gábor (Kossuth-díjas) / Predstavenie Divadla Körúti – Budapest: Neil Simon: Bosé nohy v parku
(veselohra)

Kortárs Magyar Galéria/
Vermes villa
A Fazonigazítás című különleges kiállítás megtekinthető április 27-ig

Galéria SMU /Vermesova vila
Upravená fazóna.- jedinečná výstava
bude otvorená do 27. apríla.

Trianon vándorkiállítás
Ünnepélyes megnyitó május 9 – én 18
órakor, vendég: Dr. Szabó Pál, a Trianon
Múzeum igazgatója. Szervezők: a Pázmáneum PT, A Magyar Megmaradásért PT,
VMK. Megtekinthető május 15-ig a Városi
Művelődési Központban.

Csallóközi Múzeum / Žitnoostrovské múzeum
A KÉPZŐMŰVÉSZETI SPEKTRUM 2012 elnevezésű kiállítás a XV. Kerületi Amatőr Képzőművészeti Verseny résztvevőinek munkáiból megtekinthető május 14-ig.
Výstava z prác XV. Krajskej tvorivej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ
SPEKTRUM 2012 potrvá do 14. mája.

XXI. Dunaszerdahelyi Zenei Napok/
XXI. Dunajskostredské hudobné dni
4. 25. Ad Libitum Kamarakórus/ komorný zbor, Vermes villa/ GSMU, 18.00
4. 28. Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa/ Zbor maď. pedagógov , Szent.
György templom/ kostol Sv. Juraja 18.00
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Mozaik ,/ Mozaika

Francia diákok
a városházán

Francúzski študenti
na radnici

Az idén immár hetedik éve látogattak a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskolába franciaországi partneriskolájuk növendékei, akik pedagógusaik kíséretében több napot töltöttek városunkban. Múlt hétfőn Dr.
Hájos Zoltán polgármester is fogadta a városházán a borairól is ismert burgundiai Fontaine-ből érkezett küldöttséget, amelyet Szabó
László igazgató is elkísért.

Na pozvanie Strednej školy rozvoja vidieka
už po siedmy krát navštívili Dunajskú Stredu francúzski študenti z Fontaine. Delegácia z partnerskej školy z Burgundska, ktorého preslávili vo svete kvalitné vína, pobudla v Dunajskej Strede niekoľko dní. Francúzskych študentov, pedagógov a
riaditeľa dunajskostredskej strednej školy Ladislava Szabóa minulý pondelok prijal na radnici primátor JUDr. Zoltán Hájos.

Szent György - napok és búcsú Dunaszerdahelyen,
helyszín a Szent György templom
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Soros ülésre készülnek a képviselők

2012. április 28. (szombat):
12.00 : Szent György-lovagok avatása
16.00 : Nagy Attila: Szerdahely szíve c. kötetét Zsidó János esperes mutatja be
17.00 : Ünnepi szentmise
18.00 : A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának fellépése
2012. április 29. (vasárnap):
11.00 : Ünnepi búcsúi szentmise, főcelebráns Orosch János nagyszombati segédpüspök

Poslanci zasadnú podľa plánu

Riport a téravatóról
Reportáž o odovzdaní námestia

Visszatekintés a zenei fesztiválra
Aké boli hudobné dni?

Jóváhagyott városi emléknapok
Schválené mestské pamätné dni

Dunajskostredský hlásnik Dvojtýždenník Mestskej samosprávyl
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