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Nyári újdonság a városi termálfürdőben: animátor vezetésével tornázhattak a medencében a strandolók. / Letná
novinka pre návštevníkov termálneho kúpaliska: v bazéne si mohli zacvičiť s animátorom.
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a már nehezen tudjuk elképzelni,
hogy az emberek kétezer évvel ezelőtt ugyanúgy szenvedtek a zajtól,
mint a mi nemzedékünk. Ugyan, mi
lehetett annyira zajos, hisz akkoriban még nem léteztek sem autók,
sem erősítők – gondolhatnánk. De a zajhoz nem
kell technika, elég, ha sok ember van egy helyen.
A Római Birodalom fővárosa éppen ilyen hely volt
a zsúfolt utcákon hullámzó tömeggel, a portékáikat nagy hangon kínálgató árusokkal, a műhelyek
zajával, az utcaköveken végigcsattogó lovaskocsikkal. Annyi volt a panasz, hogy Julius Caesarnak külön törvényt kellett hoznia a zaj ellen.
Ma, ha pár éjszakát Dunaszerdahelyen kellene tölteniük a tógás rómaiaknak, visszakívánkoznának a Caesar-korabeli Rómába, mint a csend
oázisába. Különösen, ha valamelyik szórakozóhely
környékén laknának, vagy olyan lakótelepen,
ahol főleg most a nyári szünetben a fiatalok rajokban lepik el a padokat, és fittyet hányva az aludni vágyókra, hajnalig hangoskodnak az ablakok
alatt. Akadtak az idén is szórakozóhelyek, amelyek
a nyári forgalomra való tekintettel meg szerették
volna hosszabbítani a nyitva tartásukat. A környék
lakóinak viszont a szokásos nyitva tartásuk is túl
hosszúnak tűnik. Mert a záróra még korántsem jelenti a csönd beálltát. A távozó vendégek hangoskodása, utcai nótázgatása még jó ideig hallható.
Ugyanígy a nagy üzletláncok közelében lakók szinte ablakot sem nyithatnak a kánikulában, olyannyira
hallható a maximumra kapcsolt hűtőberendezések
búgása, vagy a hajnalonta hétvégeken is árut
hozó kamionok zaja.
Ahhoz, hogy nyugodt lehessen az álmunk, az
éjszakai életet élők és az áruházak részéről egy
kis emberi jóérzésre, belátásra lenne szükség.

Új CT: 5
másodperc a
kivizsgálás
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Időszerű témák Aktuality

Népszámlálás 2011
Ki gondolná, hogy a 22 768 lakosú Dunaszerdahelyen tizenötnél több nemzetiség él? Márpedig
a legutóbbi, 2011-es népszámlálás adatai szerint így
van. A legnépesebb közösség továbbra is a magyar
(16 752), utána a szlovák (4 373), a roma (623),
majd a cseh (114) következik. Nagyságrendben az
utóbbi kettő között található a nem megállapított
nemzetiségűek csoportja, szám szerint 472 fő. Akárcsak országos viszonylatban, a magyarok aránya

Dunaszerdahelyen is csökkent, a 2001-es népszámláláson kimutatott 79,7 százalékról 74,5 százalékra. 1991-ben ez az arány 83, 2 volt. A város
lakosságának korösszetétele sem nevezhető optimálisnak. A 0-14 korosztály 2872 főt számlál (2001ben 3858), az 55 feletti nők száma 3406 (2001-ben
2174), a 60 feletti férfiak száma 1567 (2001-ben
1057 volt). A népszámlálás adataival a későbbiekben még foglalkozunk.

Ügyfélfogadás
szeptembertől
Stránkové hodiny
od septembra
Szeptembertől újra a szokásos harmonogram szerint fogadják az ügyfeleket a Dunaszerdahelyi Városi Hivatalban. A központi
ügyfélfogadó iroda az alábbi harmonogram szerint áll az ügyfelek rendelkezésére.
Od septembra na Mestskom úrade v Dunajskej Strede stránky vybavujú opäť podľa
obvyklého harmonogramu. Úradné hodiny v
kancelárii prvého kontaktu sú nasledovné:
Hétfő/Pondelok: 8. 00
Kedd/ Utorok :
8. 00
Szerda/ Streda:
8. 00
Csütörtök/ Štvrtok: 8.00
Péntek/ Piatok:
8. 00

- 16. 00
- 16. 00
- 17. 00
- 16.00
- 13.00

A Közös Építészeti Hivatal ügyfélfogadása/ Prijímanie stránok na oddelení Spoločného stavebného úradu
Hétfő /Pondelok:
Szerda/Streda:
Péntek/Piatok:

Sčítanie 2011
Kto by si pomyslel, že v Dunajskej Strede žije
viac ako 15 národností? Svedčia o tom údaje posledného sčítania obyvateľstva z roku 2011. Najpočetnejšie sú zastúpení Maďari (16 752), po nich nasledujú Slováci, (4 373), Rómovia (623), a Česi (114).
472 osôb sa nehlásilo k žiadnej národnosti. Počet prís-

lušníkov maďarského etnika klesol, kým v roku 2001
tvorili 79,7 % celkového obyvateľstva, teraz 74,5 %.
Údaje poukazujú na celkovo sa zhoršujúce vekové
zloženie obyvateľstva. Kým oproti roku 2001 predproduktívna zložka (0-14 roční) s počtom 2872 zaznamenala pokles o 986 osôb, skupina obyvateľov v
poproduktívnom veku s počtom 4973 zaznamenala nárast o 1742 osôb. K podrobnejším údajom sčítania ľudu z r. 2011 sa ešte vrátime.

Már 35 boltban

Už v 35 obchodoch

Újabb kisüzletek csatlakoztak azon boltok hálózatához, amelyekben a Hűségkártya – tulajdonosok
a kártya felmutatásával kedvezményesen vásárolhatnak. Jelenleg már 35 kisbolt fogadja el a város
által kiadott Hűségkártyát. A kedvezmény csak készpénzes vásárlásnál érvényesíthető. A napokban
csatlakozott a Szilvia fodrászat a Sport utcán, a Diva
kozmetikai szalon szintén a Sport utcán és a Reformvarázs szakbolt a Fontana melletti zsákutcában,
mind 5 százalék kedvezményt adnak. Bővebben Dunaszerdahely város weboldalán www.dunstreda.sk.

Ďalšie drobné obchodné prevádzky sa pripojili
k sieti malých obchodíkov, ktoré ponúkajú pri nákupoch rôzne zľavy majiteľom Vernostnej karty. Do
tejto akcie sa už zapojilo 35 miestnych obchodov.
Kupujúci si však zľavu môže uplatniť iba za nákup
s platbou v hotovosti. Nedávno sa pripojilo kaderníctvo Silvia na Športovej ulici, kozmetický salón Diva tiež na Športovej obchod Reformvarázs
v uličke pri Fontáne, poskytnú klientom 5 percentnú
zlavu. Viac na webovej stránke Dunajskej Stredy
www.dunstreda.sk.

Új buszmenetrend

Nový Cestovný poriadok

A városi autóbusz szeptember elsejétől ismét az
iskolaévben szokásos menetrend szerint közlekedik. Az ún. termálfürdős járat megszűnik, ellenben
ismét indul a reggeli iskolás járat. A városi tömegközlekedést biztosító busz megáll a Schindler
cég új, Bécsi úti gyártóüzeménél és a Nagyabonyi
úton épült új rendelőintézetnél is.

Od 1. septembra platí v mestskej hromadnej
autobusovej doprave cestovný poriadok obvyklý
cez školský rok. Tzv. kúpaliskový spoj zanikne
a opäť bude zaradený ranný spoj pre školákov.
Spoj má zastávku aj pri závode firmy Schindler
na Viedeňskej ceste a pri novej poliklinike na
Veľkoblahovskej ceste.

8. 00 - 11,45
8. 00 - 11,45
8. 00 - 11,45

Tanévnyitók időpontjai /
Termíny otvorenia
školského roka
Szeptember 3 – án a városi fenntartású alapiskolákban az alábbi időpontokban lesz az ünnepélyes tanévnyitó. V základných školách v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta slávnostné otvorenie školského roka bude 3.septembra v
týchto termínoch:
Kodály Zoltán Alapiskola / ZŠ Z. Kodálya
10.00
Szabó Gyula Alapiskola / ZŠ Gy. Szabóa
9. 00
Vámbéry Ármin Alapiskola / ZŠ Á Vámbéryho
9. 00
Základná škola Jilemnického ulica / Alapiskola
Jilemnický utca
9. 00
Základná škola Smetanov háj / Alapiskola,
Smetana liget
9.00

Ünnepség / Slávnosť
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Nem csak a magyar kultúra köt össze
Szent István napi ünnepségsorozat Dunaszerdahelyen
Augusztus 20-án, Szent István napján az
államalkotó szent királyra emlékeztek a dunaszerdahelyiek.
Az ünnepség a Szózat hangjaival a Szent István
szobornál kezdődött, ahol Dr. Hájos Zoltán polgármester üdvözölte az egybegyűlteket. Beszédében
hangsúlyozta: Szent István napja a nemzeti összetartozás ünnepe. Nekünk, felvidéki magyaroknak is,
hisz mi is a magyar nemzet részei vagyunk, noha
akadnak olyan hazai magyar politikusok, akik ezt
nem szívesen hallják. Ők előszeretettel hangoztatják azt, hogy a szlovákiai magyarok csak a magyar
kultúra révén kapcsolódnak Magyarországhoz. A szónok szerint ez a szemlélet a szlovák politikának nagyon megfelel, viszont a teljes asszimilációhoz vezet. „A Csallóközbe nem vendégmunkásként érkeztek az őseink, hanem ez a föld apáink földje, ezt a
területet Magyarországtól elszakították. Most pedig
arról akarnak meggyőzni bennünket, hogy csak a kultúra köt bennünket Magyarországhoz és nem vagyunk
a magyar nemzet részei“ – hangsúlyozta a polgármester. Érdekesnek nevezte azt, hogy Szlovákia a
külföldön élő szlovákokra vonatkozó törvénnyel lehetőséget ad arra, hogy a világ bármely pontján élő
szlovák a nemzetéhez tartozónak vallja magát. Feltette a kérdést, hogy vajon miért nem tekinthetik magukat ugyanilyen alapon a szlovákiai magyarok a magyar nemzet részének, majd utalt a vészes fogyást
tükröző friss népszámlálási adatokra.
"Politikusainknak nem azt kell szem előtt tartaniuk, hogy a szlovák politikának mi felel meg, hanem azt, hogy mi a jó nemzeti közösségünknek. Ezt
kell szem előtt tartania minden szlovákiai magyar

politikusnak, aki a nemzeti közösségünket képviseli, hogy minden esetben csak a közösség érdekében cselekedjen. Csak ha ennek a szellemiségnek fényében fogunk politizálni,
ennek az alapelvnek alapján fogjuk
képviselni a szlovákiai magyarság érdekeit, lesz képes közösségünk hosszú
távon megmaradni" – mondta Dunaszerdahely polgármestere
A. Szabó László alpolgármester
Szent István életművében a teremtő gondoskodást, az építést méltatta, és azt, hogy nem akart másokat
legyőzni. Békét akart népének, hisz
a béke minden teremtő munka alapfeltétele. István a békés egységet
óhajtotta – ez az az üzenet, amelyből tanulhatunk. Ma is, amikor a
megosztottság, az egymás iránti türelmetlenség, a pártok közti viszálykodás apasztja erőinket és sorainkat. Beszéde végén A. Szabó
László a megosztottság leküzdésére, összetartásra és közös munkára
buzdított városunkban.
Ezt követően a dunaszerdahelyi
Szent György Kórus előadta Kodály
Zoltán Ének Szent István királyhoz c. művét,
majd a koszorúzás következett. A város nevében
Dr. Hájos Zoltán és A. Szabó László koszorúzott.
Utánuk Nagy József és Csicsai Gábor parlamenti
képviselők, valamint a politikai pártok, az egyházak és a civil szervezetek képviselői helyezték el

az emlékezés és a kegyelet virágait a szobor talapzatához. Az ünnepség a Himnusz eléneklésével
zárult, majd a Szent István Nap ünnepi szentmisével
folytatódott, este pedig a városi – képviselő-testület
ünnepi ülésével és a városi díjak átadásával zárult.
(Erről lapunk 4. oldalán számolunk be.)

Nás nespája len kultúra
20. augusta sa v Dunajskej Strede konala
tradičná Svätoštefanská spomienková slávnosť. Oslavy sa začali v rovnomennom parku pri pomníku Sv. Štefana, zakladateľa
maďarskej štátnosti.
Primátor JUDr. Zoltán Hájos v slávnostnom príhovore uviedol, že tento deň je aj pre
Maďarov na Slovensku dňom národnej zomknutosti, a naše spoločenstvo je súčasťou maďarského národa, aj keď existujú maďarskí politici, ktorí to neradi počujú. Podľa ich rétoriky Maďarov na Slovensku spája s Maďarskom
len kultúra. Podľa primátora tieto názory veľmi vyhovujú slovenským politikom, pričom
vedú k totálnej asimilácii. Pre zaujímavosť
uviedol, že Slováci žijúci vo svete sú považovaní v zmysle zákona o zahraničných Slo-

vákoch za súčasť slovenského národa, Maďarom túto možnosť však odoprú.
„Naši politici, ktorí zastupujú Maďarov na Slovensku, by nemali mať na zreteli to, čo vyhovuje slovenskej politike, ale to, čo je dobré pre naše
národné spoločenstvo. Ak dokážeme konať v tomto duchu, budeme mať šancu na perspektívnu a
dlhodobú existenciu“ – povedal primátor.
Slávnostným rečníkom bol viceprimátor László A. Szabó, ktorý vyzdvihol, že Sv. Štefan nechcel
iných pokoriť, chcel nastoliť mier, ktorý je základom tvorivej práce. Podľa viceprimátora aj v súčasnosti môžeme čerpať ponaučenie zo životného
diela maďarského kráľa, keď nešváry medzi stranami
odčerpajú naše energie, preto vyzýval na súdržnosť
a spoločný postup aj v našom meste.
Na pietnej akcii vystúpil Zbor Sv. Juraja a účastníci položili vence k pomníku. Slávnosť pokračo-

vala svätou omšou a v podvečerných hodinách slávnostným zasadnutím mestského zastupiteľstva,
na ktorom boli odovzdané ceny Mesta Dunajskej
Stredy (viac na strane 4.).
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Városi díjak / Mestské ocenenia

Városi
díjak –
harmadszor
Harmadik alkalommal kerültek kiosztásra a
városi díjak, amelyekkel a 2009-ben hozott
városi rendelet alapján Dunaszerdahely a városhoz kötődő személyek kimagasló kulturális, tudományos, közéleti és sportteljesítményeit jutalmazza. A díjakat augusztus
20-án, a városi képviselő-testület ünnepi
ülésének keretében, a kultúrház színháztermében vehették át Dr. Hájos Zoltán polgármestertől a kitüntetettek.
Az idén a díszpolgári címre nem érkezett javaslat. In Memoriam Pro Urbe díjjal jutalmazták a 2009ben elhunyt Marczell Bélának, a Csallóközi Múzeum egykori igazgatójának, több csallóközi tájház
létrehozójának érdemdús néprajzkutatói és muzeológusi munkásságát. A díjat Marcell Béla lánya,
Marczell Enikő vette át. A tudomány területén elért kiváló eredményeiért Pro Urbe díjat kapott a Dunaszerdahelyről származó František Baluška professzor, aki a növényi neurobiológia egyik világhírű úttörője, a bonni egyetem Növényi Sejtbiológiai
Intézete laboratóriumának vezetője, a Szlovák Tudományos Akadémia Növénytani Intézetének külső munkatársa, a Plant Signaling and Behaviour és
a Communicative & Integrative Biology c. szaklapok főszerkesztője. A sport kategóriában Pro Urbe
díjat kapott a DAC 1987-es Csehszlovák Kupa-győztes csapata. A DAC 1987-ben aranybetűkkel írta be
magát a klub történelmébe: megnyerte a Szlovák Ku-

A DAC legendás 1987-es csapata a fényes kupagyőzelem 25. évfordulójának évében vehette át a PRO URBE díjat.
Futbalisti legendárneho mužstva DAC-u z roku 1987 prevzali ocenenie PRO URBE pri príležitosti 25. výročia získania
Československého pohára.

pát, majd a Csehszlovák Kupát is elhódította.Az emlékezetes meccsen az esélyesebbnek tartott prágai
Sparta volt az ellenfél és hosszabbítás után is 0:0 volt
az állás. A 11-es párbajt a dunaszerdahelyiek bírták
jobban idegekkel, és 3:2-re győztek. Ez a Pecze Károly edző irányítása alatt elért sárga-kék győzelem
a dunaszerdahelyi sporttörténet egyik legnagyobb sikere. A csapat nevében Šanta Imre akkori klubelnök mondott köszönetet az elismerésért.
Dunaszerdahely Város Polgármesterének Díját
Bögi Sándor maratonfutó vehette át, aki az idén korosztályos világcsúcsot futott az Unixsport nemzetközi versenyen. 2010-ben és 2011-ben teljesítette a
246 kilométeres Spartathlont, elnyerve ezzel a Spártai Hős címet. Bögi nagy érdemeket szerzett a hazai
amatőr maratoni futás népszerűsítésében is. A Polgármester Díját Héger Károly népművelő is átvehette, aki 1973 és 1994 között a dunaszerdahelyi Járási Népművelési Központ igazgatója volt. Különösen

Slávnostné odovzdanie mestských cien
V Dunajskej Strede už po tretíkrát boli odovzdané mestské ceny jednotlivcom a kolektívom. Ocenenia sa udeľujú od roku
2010 v zmysle VZN mesta za výnimočné výsledky v oblasti vedy, kultúry, spoločenského života a športu. Slávnostné odovzdávanie ocenení bolo 20. augusta na vysunutom zasadnutí mestského zastupiteľstva v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska. Ocenenia odovzdal primátor JUDr. Zoltán Hájos.
Na ocenenie Čestný občan Dunajskej Stredy
tento rok nebol nikto navrhnutý. Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE bol udelený in memoriam niekdajšiemu riaditeľovi Žitnoostrovského
múzea Bélovi Marczellovi za bohaté muzeologické
a etnografické životné dielo. Cenu prevzala jeho
dcéra, Enikő Marczell. Za výsledky dosiahnuté
v oblasti vedy bol Cenou PRO URBE ocenený ra-

stlinný neurobiológ, Prof. Dr. František Baluška DrSc., ktorý pochádza z Dunajskej Stredy. V
súčasnosti vedie laboratórium v Inštitúte bunkovej biológie rastlín na univerzite v Bonne, je externým spolupracovníkom Botanického ústavu
SAV, šéfredaktorom vedeckého časopisu Plant Signaling and Behaviour a Communicative & Integrative Biology. V kategórii šport bolo cenou PRO
URBE ocenené futbalové mužstvo DAC-u, ktoré v roku 1987 vyhralo Československý pohár. Favoritom rozhodujúceho zápasu bola Sparta Praha,
avšak stav zápasu aj po predĺžení bol nerozhodný 0:0. Vo finiši zápas nervov penaltami vyhrali
Dunajskostredčania v pomere 3:2. Bol to špičkový športový triumf dunajskostredských futbalistov. V mene členov mužstva sa za ocenenie poďakoval vtedajší predseda klubu, Imre Šanta.
Cenu primátora Mesta Dunajská Streda získal
maratónsky bežec Sándor Bögi, ktorý tento rok dosiahol svetový rekord vo svojej vekovej kategórii

nagy hangsúlyt fektetett a magyar nemzetiségi kultúra fejlesztésére. Neki is köszönhető, hogy abban az
időszakban olyan máig életképes, magas színvonalú rendezvények születtek, mint a Dunamenti Tavasz,
a Csallóközi Kulturális Napok és számos amatőr klub
mellett megalakult a Csallóközi Dal- és Néptáncegyüttes. Ugyancsak a Polgármester Díját nyerte el
Ivan Rod, a Wertheim vállalat igazgatója, Dunaszerdahely egyik legnagyobb munkáltatója, aki művészet- és kultúrapártoló tevékenységéről is ismert.
Az Év Pedagógusa díjat Méhes Tibor, a Szabó Gyula Alapiskola testnevelés szakos pedagógusa, a Talent Sportklub alapítója kapta, aki edzőként jelentős
sikerekhez vezette csapatait.
A díjátadó ünnepség gálaműsorának nyitányában
a Szent György kórus lépett fel, zárásként pedig a
dunaszerdahelyi Csallóköz Néptáncegyüttes a Magyar ima – fohász a magyarságért címmel mutatta
be táncban, énekben és versben előadott műsorát.

na Medzinárodnej súťaži Unixsport. V rokoch
2010 a 2011 úspešne zabehol 246 kilometrovú trať
Spartatlon a získal titul Hrdina Sparty. S. Bögi sa
pričinil aj o popularizáciu maratónskeho behu v kruhu amatérov. Cenu primátora prevzal aj Károly Héger, ktorý v rokoch 1973-1994 bol riaditeľom
Okresného osvetového strediska. Kládol mimoriadny dôraz na rozvoj maďarskej národnostnej kultúry. Aj jeho zásluhou v tých rokoch boli odštartované významné podujatia ako Podunajská jar, Žitnoostrovské kultúrne dni a bol založený Žitnoostrovský ľudovoumelecký súbor piesní a tancov. Taktiež Cenou primátora bol ocenený riaditeľ spoločnosti Wertheim Ivan Rod, majiteľ firmy, ktorá je
významným zamestnávateľom v Dunajskej Strede.
I. Rod je známy podporou kultúrnych a umeleckých
aktivít. Pedagógom roka sa stal Tibor Méhes, učiteľ telesnej výchovy na ZŠ Gyulu Szabóa, ktorý je
zakladateľom hádzanárskeho klubu Talent. Ako tréner dosiahol s klubom značné úspechy.
V galaprograme slávnostného zasadnutia vystúpil Zbor Sv. Juraja a v závere folklórny súbor Csallóközi sa predstavil s programom Maďarská modlitba.

Megkérdeztük a polgármestert / Opýtali sme sa primátora
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Városszerte sok a szanaszét dobált szemét és
illegális szemétlerakat, de szerencsére gyakoriak a civil kezdeményezésű szemétgyűjtő akciók is. A város üdvözli ezeket az önkéntes alapon életre hívott aktivitásokat,
de Dr. Hájos Zoltán polgármester az alábbiakban a tágabb összefüggésekre is felhívja
a ﬁgyelmet.
„Üdvözlünk és támogatunk a városban minden
olyan magánkezdeményezést, amely arról szól, hogy
a környezetünket vagy a városunkat szebbé, otthonosabbá tegyük. Például a lakótömbök előtti parkok rendbetételét, a tisztasági hónap keretében történő szemétgyűjtést, vagy akár az önkéntesek
csoportja által a Sport utca és a Kisudvarnoki út
közti szemétszedést” – mondta a polgármester. Hájos Zoltán szerint azonban egy dolog beárnyékolja ezt a szemétszedést: az, amikor a médiában úgy
próbálják beállítani a városi hivatalt vagy az önkormányzatot, hogy nem partnere az ilyen kezdeményezéseknek. „Mert ez nem működhet úgy,
hogy ketten-hárman megbeszélik egy kávé vagy sör
mellett, hogy mit szeretnének a városban tenni. A
véghezvitel és az összefüggései is bonyolultabbak”
– mutatott rá. Szerinte az önkéntesek vitathatatlanul
jószándékkal szervezték meg a szemétgyűjtést, de

,

e
Opytali ,s m
ra
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Porozhadzovaný odpad po meste a ilegálne skládky smeti neustále pribúdajú, ale našťastie sú časté aj akcie dobrovoľníkov na zber
odpadu. Mesto víta takéto iniciatívy, ale primátor JUDr. Zoltán Hájos v tejto súvislosti
poukázal na širšie súvislosti týchto iniciatív
civilných aktivistov.

„Vítame a podporujeme v meste každú iniciatívu, ktorej cieľom je skrášlenie a zveľaďovanie nášho
okolia. Napríklad úpravu parkov pri panelákoch, či
zber odpadu v rámci mesiaca čistoty alebo akciu dobrovoľníkov, ktorí zorganizovali na vyčistenie poľnej
cesty medzi Športovou ulicou a Malodvorníckou ces-
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Az önkéntesek szemétgyűjtő
akcióiról
félreértés történt, mert ahol összegyűjtötték a
szemetet és kupacokba rakták, az a parcella nem
is az önkormányzat tulajdona, hanem a Szlovák
Földalapé és még további három tulajdonosé.
Most tehát az ő telkükön, a Sport utca és a Kisudvarnoki út közötti, fákkal szegélyezett földút
mentén van felhalmozva a szemét, amiért a város
bírságolhatná is a tulajdonosokat. „Az önkormányzat a lehetőségeihez mérten partner volt, mert
egy konténer szemetet elvitetett az A.S.A. céggel és
megfizette az albári telepen az elhelyezését. Ezt követően a civilek egyenesen követelték, hogy az önkormányzat oldja meg a többi szemét elhordását
is. A kialakult probléma nem azért nem lett megoldva, mert nem becsüljük mások munkáját, hanem
nem volt rá pénzügyi keret az idei költségvetésben”
– ecsetelte a kialakult helyzetet a polgármester. Emlékeztetett arra, hogy a költségvetés jóváhagyásakor
a képviselők a hulladék-gazdálkodásra és a zöldövezetek karbantartására javasolt keretet megkurtították. „Ebből a csomagból vettek el pénzforrásokat az óvodák karbantartására, továbbá a
kulturális és sporttevékenység támogatására” –
mondta a polgármester. Úgy vélte, ezek a nem városi telken lévő illegális szemétlerakatok ugyan elhordhatók közpénzen, de kérdéses, hogy miből lesz
elhordatva a hulladék ősszel és karácsony előtt, ha
a képviselő-testület által megszavazott pénzügyi
keret addigra elfogy?

E szélesebb összefüggések kapcsán Hájos Zoltán leszögezte: az önkormányzat bármikor szívesen
együttműködik a civil szervezetekkel, de határozott
elvárása a következő: „Szeretnénk, ha ilyen kezdeményezésről először a városi hivatalt értesítenék, mi
pedig pénzügyi és szervezési lehetőségeinkhez mérten megpróbáljuk megtalálni a módját, hogy valóban partnerek lehessünk. Most kész tények elé voltunk állítva és a médiákon keresztül gyakoroltak nyomást az önkormányzatra, hogy a civilek által öszszeszedett szemetet a város vigye el. Ez így nem működik” – szögezte le a polgármester. A megoldás kulcsa az, hogy a képviselőknek meg kellene találniuk
azt az egyensúlyt, hogy a hulladék-gazdálkodásra,
de a kultúra vagy sport támogatására is jusson a rendelkezésre álló forrásokból, vélte Hájos Zoltán.

O zbere odpadu dobrovoľníkov
tou“ – povedal primátor. Podľa Zoltána Hájosa však
zatieňuje túto iniciatívu nátlak vyvinutý cez médiá,
ktorým sa snažia vytvoriť taký obraz o mestskom úrade a samospráve, akoby neboli partnermi týchto iniciatív. „Nemôže to fungovať tak, že sa dvaja-traja pri
káve alebo pive dohodnú, čo by chceli v meste urobiť. Realizácia a súvislosti sú však zložitejšie“ – uviedol primátor. Podľa neho dobrovoľníci určite konali v dobrej viere, stalo sa však menšie nedorozumenie.
Nehnuteľnosť, na ktorej uložili nazbieraný odpad, nie
je mestský pozemok, ale je vo vlastníctve pozemkového fondu a ešte troch iných vlastníkov.
Haldy odpadu sa teraz nachádzajú pri poľnej ceste a mesto by mohlo vyrubiť pokutu vlastníkom týchto pozemkov, pretože sa tam nachádza odpad. „Samospráva sa podľa možností snažila byť partnerom,
veď dala odviesť na svoje náklady firmou A.S.A naplnený kontajner a zaplatila aj za jeho uloženie na
skládke odpadu. Avšak dobrovoľníci žiadali, aby mesto zabezpečilo odvoz aj ostatného odpadu. Tento problém nemohol byť vyriešený, lebo na to nie sú k dispozícii prostriedky v mestskom rozpočte,“ – povedal

primátor. Ako pripomenul, pri schvaľovaní rozpočtu poslanci zoškrtali práve kapitoly na odpadové hospodárstvo a údržbu zelene. „Takto získané prostriedky
boli preradené na obnovu materských škôl a na podporu kultúrnych a športových aktivít“ – dodal primátor. Podľa primátora síce sa dá odvoz nahromadeného odpadu vykryť z mestského rozpočtu, ale potom z čoho bude financovaný odvoz a uloženie komunálneho odpadu na jeseň a pred Vianocami?
K širším súvislostiam primátor poznamenal:
„Privítali by sme, ak by mestský úrad bol o týchto
iniciatívach vopred informovaný, a my úmerne našim finančným a organizačným možnostiam budeme hľadať riešenie. Teraz sme boli postavení pred
hotovú vec, vyvíjali na nás tlak cez médiá, aby odpad vyzbieraný dobrovoľníkmi bol odvezený mestom. Takto to predsa nefunguje“ – zdôraznil primátor. Podľa neho kľúčom riešenia je správne určenie priorít a rovnováhy poslancami mestského
zastupiteľstva, a to tým spôsobom, aby boli zdroje aj na odvoz a uloženie komunálneho odpadu,
ale aj na šport a kultúru.
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Az ifiket támogatja a város
Több olvasónk érdeklődött a város és a dunaszerdahelyi labdarúgó klub zavaros viszonyai kapcsán. Mi is a jelenlegi helyzet? –
kérdeztük A. Szabó László alpolgármestertől.
„Meggyőződésünk, hogy a
kérdést – bár a
téma már számtalan esetben mind
a szurkolók, mind
a képviselők részéről magasra
csapó indulatokat
kavart – kizárólag tárgyilagosan
szabad kezelni, és
az ügy megoldása
során csakis a hatályos jogi normák keretei közt lehet eljárni. Mivel a képviselők januárban egyöntetűen azt az álláspontot képviselték, hogy a városnak
nem szabad részt vennie egy gazdaságilag átláthatatlan kötelékben, a testület januári döntése alapján
a város márciusban felmondta a 2008-ban megkötött szerződéseket. A felmondási idő 2012. júniusának utolsó napján lejárt, ezért a Városi Hivatal illetékesei kérték a klub vezetőit, szolgáltassák vissza a
város vagyonát. A csapat képviselői arra hivatkozva, hogy az ő értelmezésük szerint a felmondás nem
volt jogszerű, ezt elutasították. A tulajdonos ekkor
kénytelen volt felszólítani az energiaszolgáltató vállalatokat, hogy a Sport utcában található objektumokban szüneteltessék tevékenységüket.
Miután a város és klub vezetői között korábban
sem sikerült peren kívüli megállapodásra jutni a részvények eladása és a klub további működtetése kapcsán, így a felek jelenleg a bíróság döntésére várnak, aminek megszületése után időben tájékoztatjuk
a lakosságot. Fontosnak tartjuk viszont elmondani,
hogy a felmondott szerződés értelmében folyósítandó
összegnél már eddig is több lett kifizetve rezsiköltségre a város kasszájából, ugyanakkor az illetékes
szakbizottságok döntése alapján a hivatal továbbra is támogatni kívánja a dunaszerdahelyi utánpótlás csapatokat” – nyilatkozta A. Szabó László.

Testvérvárosunk, Gödöllő önkormányzata és
a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület egyhetes
nemzetközi ifjúsági tábort rendezett Balatonlellén
tizenegy ország diákjainak és pedagógusainak részvételével. Dunaszerdahelyt a Szabó Gyula Alapiskola diákjai képviselték, akik a Gyöngyök és gyémántok elnevezésű nemzetközi műveltségi vetélkedőn első és harmadik helyezést érték el. A táborozás az „Európa a Polgárokért” (Europe for Citizens) uniós program keretében az „Ifjúsági Tábor Magyarországon – Híd a generációk között”
(Youth Camp in Hungary – Building Bridges between Generations) elnevezésű eredményes pályázat alapján valósult meg.

Mesto podporuje dorast
Viacerí čitatelia sa zaujímali o to, aký je v súčasnosti vzťah mesta a futbalového klubu FK
DAC 1904. Otázku sme tmočili viceprimátorovi László A. Szabóovi.
„Sme presvedčení, že k tejto problematike
treba pristupovať vecne a riešenie je potrebné hľadať v medziach platných právnych predpisov, napriek tomu, že téma často vyvoláva vášnivé emócie medzi fanúšikmi i poslancami. V januári mestskí poslanci jednomyseľne schválili uznesenie, že
sa mesto nesmie zúčastňovať v neprehľadných ekonomických spletiach, preto mesto na základe tohto rozhodnutia vypovedalo zmluvu uzatvorenú v
roku 2008. Výpoveď nadobudla účinnosť teraz posledným júnovým dňom, preto zástupcovia mestského úradu požiadali vedenie klubu, aby vrátili

mestu jeho majetok. Zástupcovia klubu to odmietli
s tým, že podľa nich vypovedanie zmluvy bolo v
rozpore s legislatívou. Majiteľ následne musel vyzvať dodávateľa energie, aby ukončil dodávku do
objektov na Športovej ulici.
Nakoľko medzi mestom a vedením klubu ani
predtým nedošlo k dohode mimosúdnou cestou
o odpredaji akcií a o ďalšom prevádzkovaní klubu, preto teraz obe strany teraz čakajú na verdikt súdu, o ktorom občanov budeme včas informovať. Považujeme za dôležité uviesť, že
mesto doteraz vyplatilo na režijné náklady z mestského rozpočtu viac peňazí, ako v zmysle vypovedanej zmluvy malo. V súlade s rozhodnutím odborných komisií mestský úrad mieni aj naďalej
podporovať dorastenecké oddiely futbalového klubu“ – povedal László A. Szabó.

Samospráva družobného mesta Gödöllő
zorganizovala týždenný medzinárodný mládežnícky tábor v meste Balatonlelle pre žiakov z 11 štátov s účasťou pedagógov. Dunajskú Stredu reprezentovali žiaci ZŠ Gyulu
Szabóa, ktorí získali v medzinárodnej vedomostnej súťaži Perly a diamanty prvú a tretiu
cenu. Tábor organizovali v rámci programu
EU „Európa pre občanov“ (Europe for Citizens) na základe úspešného projektu Mládežnícky tábor v Maďarsku – Most medzi generáciami (Youth Camp in Hungary – Building Bridges between Generations).

Mozaik / Mozaika
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Kérni kell a kétnyelvű okiratot
Július elsejétől hatályba léptek a 2011ben módosított 1999. évi 184. számú kisebbségi nyelvhasználati törvény újabb
rendelkezései.
Ezek lehetővé teszik a hivatali ügyintézésben
a magyar nyelv szélesebb körű használatát, így
a városi hivatali ügyintézésben is. Ez a formanyomtatványokra és a kiadott okiratokra egyaránt vonatkozik.
Júliustól az ügyfél kérésére kétnyelvű okiratokat állítanak ki. A városházán működő
Anyakönyvi Hivatalban kérhető kétnyelvű születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat és halotti anyakönyvi kivonat.
Külföldi házasságkötéshez kétnyelvű szlovák –
magyar nyelvű igazolást is kaphat az ügyfél, így
azt nem kell lefordíttatni. Kétségek felmerülése esetén a közigazgatási szerv államnyelven kiállított okirata a perdöntő.
Fontos tudnivaló, hogy ha a városházán a polgárnak megsértenék azt a jogát, hogy a magyar
nyelvet a hivatali ügyintézésben szóban és írásban használhassa, sérelmét a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalánál jelentheti be, amely az
ügyben közigazgatási eljárást indít.

Na žiadosť dvojjazyčne
Od 1. júla 2012 sú účinné ďalšie ustanovenia zákona NR SR č. 184 /1999 Z.z. o používaní jazyka národnostných menšín, ktorý bol novelizovaný v roku 2011.
Tie rozširujú aj možnosti používania maďarského jazyka v úradnom styku, vrátane vybavovania úradných záležitostí aj na radnici. Týka
sa to ústneho styku, ale aj formulárov, rozhodnutí a iných dokumentov.
Na žiadosť stránky aj na radnici na Matričnom
úrade vystavia dvojjazyčný rodný list, sobášny

list a úmrtný list, teda v štátnom jazyku a v maďarskom jazyku. Na požiadanie vystavia dvojjazyčné, slovensko-maďarské potvrdenie, potrebné k uzavretiu manželstva v zahraničí, čiže nie je
potrebný preklad. V pochybnostiach je rozhodujúci text verejnej listiny v štátnom jazyku.
Ak by občanovi boli porušené jeho práva používať maďarský jazyk v ústnom a písomnom styku na Mestskom úrade v Dunajskej Strede, môže
sa obrátiť na Úrad vlády Slovenskej republiky, ktorý začne vo veci správne konanie.

Megújult a játszótér
Újabb játszóteret újítottak fel Dunaszerdahelyen. Ezúttal a Neratovice téren adtak át egy
újjávarázsolt közjátszóteret, amelynek átépítése a LIDL nemzetközi üzletlánc anyagi támogatásával valósult meg. Az új létesítmény ünnepélyes átadásán Dr. Hájos Zoltán polgármester köszönetet mondott a cég képviseletében
megjelent Peter Buckónak a segítségéért. A polgármester nagyra értékelte azt, hogy a nemzetközi cég fontosnak tartja a helyi közösséget szolgáló létesítmények támogatását is. Ennek köszönhetően a játszótér felújítására szánt pénzt az
önkormányzat az óvodák korszerűsítésére fordíthatja. A környező lakótömbök mellett 9 új parkolóhelyet is kialakítottak a lakótelepen.

Obnovené ihrisko
A játszótér-felújítási program keretében
2010-ben az SZNF téren, tavaly pedig az Újfalu lakótelepen adtak át új játszóteret, a Neratovice téri a harmadik a sorban. A program a Nyugati lakótelepen folytatódik, majd Sikabony, a belváros és az Észak I. lakótelep lesz soron.

V Dunajskej Strede obnovili ďalšie detské
ihrisko. Modernizácia ihriska na Neratovickom
námestí bola realizovaná s finančnou podporou medzinárodného obchodného reťazca
LIDL. Na slávnostnom odovzdaní objektu sa
zúčastnil primátor JUDr. Zoltán Hájos a spoločnosť LIDL zastupoval Peter Bucko. Primátor ocenil veľkorysý prístup nadnárodnej
spoločnosti, ktorá považuje za potrebné spon-

zorovať ihrisko pre Dunajskostredčanov. Pri
okolitých bytovkách vytvorili aj 9 nových parkovacích miest. Vďaka podpory obchodného
reťazca samospráva môže použiť prostriedky
vyčlenené na prestavbu ihriska na modernizáciu materských škôl.
Obnova detských ihrísk naštartovaná v roku
2010 pokračuje na sídlisku Západ, v Malom Blahove, v centre mesta a na sídlisku Sever I. Nové
detské ihrisko odovzdali už na Námestí SNP, a
pred rokom na sídlisku Nová Ves.
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Termálfürdő

Új élményelemek a felújított medencékben
Somogyi Gábor: szükséges a főépület bővítése és a digitális karórás rendszer bevezetése

A dunaszerdahelyi termálfürdő látogatói
egész nyáron élvezhették a június végén befejeződött felújítási munkálatok harmadik
szakaszának „gyümölcseit“: a három megújult szabadtéri medencét és az újonnan létesített nagyteraszt kiszolgáló létesítményeivel együtt. Teljesen elavult, csaknem 40
éves technológiát és csőrendszert cseréltek
le, ennek köszönhetően a medencék folyamatos vízcseréjét a terasz alatt elhelyezett
modern gépház biztosítja.
A július 4-i ünnepélyes átadáson Dr. Hájos Zoltán polgármester örömét fejezte ki, hogy a rekonstrukciónak köszönhetően színvonalasabbak lettek a szolgáltatások. „Nagyon kellett ez a felújítás,
hiszen a szolgáltatások széles körét nem biztosító
fürdőtől a vendégek elmennek a konkurenciához“ –mondta a polgármester. Szerinte Dunaszerdahelynek nem tömegnyomorra, csapnivaló
szolgáltatásokat nyújtó népfürdőre van szüksége,
hanem korszerűen felszerelt és nívós vendégellátást biztosító fürdő kell, mert a polgárok a jegy áráért színvonalas szolgáltatásokat várnak el. Sajnálatosnak minősítette, hogy a fürdő politikai csatározások tárgyává vált. Most már a szakmai
munkára kell összpontosítani – hangsúlyozta a polgármester. Köszönetet mondott a beruházást kivitelező helyi cégnek, az OSP Danubius DS Kft.nek a minőségi munkáért. Tibor Mikuš, Nagyszombat megye elnöke gratulált a városnak egyre szépülő, bővülő termálfürdőjéhez, amiről Nagyszombat adottságai miatt nem is álmodhat.
Somogyi Gábor, a nemrég kinevezett új igazgató, aki a finisben vette át a stafétabotot elődjétől, Andrássy Ferenctől, az átadási ünnepségen
elmondta: abban reménykedik, hogy a jövő évi szezonra az utolsó két medencét is sikerül felújítani.
„A bank jelezte, hogy a hitel következő részének

folyósítását akkor kezdi meg, ha látja a jó eredményeket. Bízom benne, hogy az ősz folyamán pozitívumokról számolhatunk be” – adott hangot bizakodásának Somogyi Gábor. „Látogatottságunk
szerencsére elérte azt a szintet, hogy kinőttük az
öltözőkabin-kapacitásunkat. Méltó belépőzónát is
kell biztosítani. A főépületet mindenképpen bővíteni kell ahhoz, hogy a fokozódó érdeklődést ki tudjuk szolgálni. A terveink között szerepel a belső étterem megújítása és a digitális chippel ellátott karkötő bevezetése, amelyre esetleg vásárolni is lehet. Minden attól függ, hogy milyen anyagi biztonságot tudunk magunknak teremteni, hiszen fizetni kell a hitel törlesztőrészleteit és kamatait. Szerintem a fürdő jelenlegi anyagi helyzete jó. Az idő
is kedvezett. Lehetséges, hogy maradék forrásunk
is lesz új beruházásokra. Rengeteg a tennivaló.
Hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, amely kijelölné a legfontosabb lépéseket és azok sorrendjét.
Ebben segít július elsejétől az új igazgatótanács.
A képviselők ötleteit, javaslatait is szívesen veszem.
Ezeket összegyúrva kialakulhat egy jó stratégia,”
– nyilatkozta lapunknak a fürdő igazgatója.
„Az új technológiával alacsonyabbak lesznek
a vízre és az energiára fordított költségek is.
Hogy ez összességében mennyit jelent, majd a
teljes felújítás után derül ki” – tudtuk meg Andrássy Ferenc volt igazgatótól, aki a munkálatok
dandárját levezényelte.
Sintaj Éva tervezőmérnök: „Felújítottuk a
gyermekmedencét, valamint a kis- és a nagy vesemedencét. Az utóbbi új élményelemekkel gazdagodott, van gomba és több nyakzuhany is. A termálvizes medence szintjét fél méterrel megemeltük, így akadálymentes lett a bejutás. Két kis hullámmedence is van, a gyerekmedencébe pedig háromcsúszdás polipot helyeztünk. Ez a medence 20
négyzetmérettel nagyobb lett. A legkisebbeknek
kialakítottunk egy nagyon sekély részt, az anyuk-

áknak egy ülőrésszel. A víz feletti részek csempézettek, a víz alattiak pedig fóliaburkolatot
kaptak. Létrehoztunk egy új gépházat hétszáz
négyzetméteres területen. Ez a fürdő szíve, és biztosítja a szabadtéri medencék állandó vízcseréjét. Itt naponta több mint 200 köbméternyi vizet
forgatunk meg, itt vannak a vízszűrők is. A gépházat azért helyzetük el az újonnan létesült terasz
alatt, hogy minél rövidebb legyen a medencékhez
vezető csőrendszer. Az öreg vezetékeket mindenhol lecseréltük. Teljesen megújult a fürdő vérkeringése: nemcsak a termálvízvezetékek lettek
újak, hanem a hidegvizes rendszer, a villanyvezetékek és a csatornahálózat is. A közvilágítást is
átkábeleztük. Most következik a negyedik szakaszban a két utolsó medencének a felújítása, amit
a nyári idény után szeretnénk elkezdeni. Ez gyors
lefolyású lesz, mert a csövek már a földben vannak,” – magyarázta a tervező.
A gépház felett kapott helyet a nagyobbik terasz, a lenti terasz pedig 690 négyzetméteres. Az
alsó és a felső bár csúcsidőben is rengeteg vendéget
képes ellátni. A teraszon nagyon sok nyugágy is
található. A homokszín az uralkodó, az ernyők pedig a vörösek. A három fő elemet szerette volna
szimbolizálni a tervező: a bézzsel a földet, a kékkel a vizet, a pirossal pedig a tüzet.
Keszegh Pál városi képviselő, a fürdő igazgatótanácsának tagja: „Nagyon kellemesen meglepődik, aki ellátogat ebbe a mediterrán hangulatú fürdőbe. Remélem, hogy nemcsak a csehek és a pozsonyiak, hanem a dunaszerdahelyiek is ki fogják használni.”
A város a teljes rekonstrukcióra 2,8 millió eurós hitelt vett fel. A munkálatokat négy szakaszra bontották. Az első kettőben a wellness központ
és a belső körmedence újult meg, a harmadik most
zárult, míg a negyedik szakaszban az olasz és az
úszómedence felújítására kerül majd sor.

Termálne kúpalisko
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Nové
atrakcie v
obnovených
bazénoch
G. Somogyi: treba rozšíriť
vstupnú budovu a zaviesť
digitálne náramky
Návštevníci dunajskostredského termálneho kúpaliska mohli celé leto naplno využívať novinky, ktoré sú výsledkom tretej fázy
rekonštrukcie. A to tri vonkajšie bazény a
nové veľkoplošné terasy s obsluhujúcimi zariadeniami. V rámci rekonštrukcie bola vymenená stará, takmer 40 ročná technológia
čistenia vody.
Na slávnostnom odovzdaní 4. júla primátor
JUDr. Zoltán Hájos s potešením konštatoval, že
vďaka rekonštrukcii poskytované služby budú kvalitnejšie. „Rekonštrukcia bola veľmi potrebná,veď
návštevníci by odišli ku konkurencii, ak by sme nedokázali zabezpečiť služby na patričnej úrovni,“
– pripomenul primátor. Podľa neho Dunajská Streda nepotrebuje ľudové kúpalisko so službami na
nízkej úrovni, ale moderne vybavené kúpalisko
kvalitnými službami. Občania očakávajú kvalitu
za svoje peniaze, povedal. Zároveň vyslovil poľutovanie nad tým, že sa kúpalisko stalo predmetom politických bojov. „Teraz sa už treba sústrediť na prácu” – zdôraznil Z. Hájos. Poďakoval sa investorovi, spoločnosti OSP Danubius DS

s.r.o za vykonanú prácu. K zveľaďujúcemu sa termálnemu kúpalisku gratuloval aj župan Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš.
Riaditeľ termálneho kúpaliska Gábor Somogyi,
ktorý prevzal štafetu od Ferenca Andrássyho vo
finiši rekonštrukčných prác, na slávnosti povedal:
dúfa, že sa do budúcej letnej sezóny podarí obnoviť aj zostávajúce dva bazény. „Banka avizovala,
že ďalšiu čiastku úveru poskytne, až budú kladné
výsledky. Verím, že na jeseň môžeme referovať o pozitívach“ – povedal G. Somogyi. „Návštevnosť stúpla, preto treba rozšíriť aj kabinkovú časť kúpaliska. Aj vstupnú halu treba zväčšiť. Plánujeme zavedenie systému digitálnych náramkov s chipom.
Všetko závisí od toho, aké finančné zázemie sa nám
podarí vytvoriť. Veď treba priebežne splácať úver
i úroky. Počasie je dobré, sú teda dobré šance na
to, aby sme mali zdroje aj na investície. Úloh je neúrekom. Treba vypracovať dlhodobú stratégiu,
ktorá určí priority. V tom mi pomáha od júla nové
predstavenstvo. Rád si vypočujem aj návrhy poslancov. Z nich môže vzísť dobrá stratégia“ – povedal pre DH riaditeľ kúpaliska.

„Vďaka novej technológii sa znížia prevádzkové náklady na vodu a energiu. Koľko to bude
činiť, bude známe až neskôr“ – povedal exriaditeľ kúpaliska Ferenc Andrássy, pod taktovkou ktorého prebiehala podstatná časť rekonštrukcie.
Architektka Éva Sintajová: „Obnovili sme
detský bazén, aj malý a veľký obličkový bazén. Pribudli nové atrakcie, ako vodné trysky, chŕliče a vodný dáždnik. Prístup do bazénu je bezbariérový, lebo
sme zvýšili hladinu vody. V detskom bazéne je nová
atrakcia: šmýkačka v tvare chobotnice. Pre najmenších sme vytvorili veľmi plytkú časť so sedačkami pre mamičky. Nová strojovňa zabezpečuje plynulú výmenu vody. „Srdcom kúpaliska je strojovňa
na ploche 700 m2. V jej výmenníkoch sa vymení denne 200 m3 vody. Tu sa nachádzajú aj vodné filtre.
Strojovňu sme umiestnili pod terasou, aby cesta vody
do bazénov cez potrubia bola čo najkratšia. Staré
potrubia termálnej vody sme všade vymenili, takisto
aj studenej vody, je nové aj elektrické vedenie, aj verejné osvetlenie i kanalizácia. V poslednej fáze rekonštrukcie prídu na rad posledné dva bazény. Práce sa začnú po letnej sezóne, pôjde
to pomerne rýchlo, lebo potrubia už
sú uložené v zemi“ – vysvetľovala
architektka.
Mesto čerpá úver na komplexnú rekonštrukciu kúpaliska v
celkovej výške 2,8 mil eur.
Práce boli rozdelené do
štyroch etáp. Najprv bolo
obnovené wellnesové
centrum a vnútorné bazény. Tretia fáza rekonštrukčných prác bola dokončená v júni, vo 4.
poslednej fáze prichádza na rad taliansky a
plavecký bazén.

Somogyi Gábor: Sok a tennivaló. / Úloh je neúrekom.
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Ankét / Anketa

Segíthet az új rendelet? Pomôže
nové
nariadenie?

Dunaszerdahelyen az önkormányzat általánosan kötelező érvényű városi rendeletet készít elő annak megakadályozására, hogy a hajléktalanok a közterületeket életvitelszerű lakhatás céljára használják. A többségükben nem is dunaszerdahelyi hajléktalanok az utóbbi időben elsősorban a keleti városrészben lakók életét keserítik meg, ezért ankétunkat is ezen a lakótelepen készítettük.
Klempa Ilona: Mit lehetne tenni, ha maguk a hajléktalanok nem tesznek
semmit? Ha valaki kitartóan akar valamit, el tudja érni. Most ugyan elmentek, de a nőnek itt
vannak a fára akasztva a
ruhái. Csúnya látvány, mit
szólnak a turisták? De
nincs hova menniük, mert hóban, fagyban, esőben
is itt vannak.
Névtelen: Gyakrabban kellene itt járőrözni, az segítene. Az emberek félnek erre menni, mert a járókelőket is molesztálják, inkább a távolabbi járdán közlekednek.
Sidó Patrik: Itt tanyáznak, itt alszanak a környéken, elég sok szemetet csinálnak. Mostanában már
olykor összeszedik a szemetet maguk után. Anyukák gyerekkel erre inkább nem járnak, kikerülik

őket. A játszótér melletti falhoz rakják le a vashulladékot, amit aztán eladnak. A jelenlétük nagy
gond az itt lakóknak, de nem tudom, mi lenne a megoldás.... A padok kellenek, mert délutánonként ide
ülnek ki pihenni az itt lakók.
Szamaránszkyné: Elfoglalják a padokat, és nem lehet utánuk leülni, mert
össze is piszkítják. Az idős
emberek szeretnének itt
elüldögélni, de nem lehet,
mert itt vannak a hajléktalanok. Ráadásul olyan
bűz árad belőlük, hogy kibírhatatlan. Nem tudom,
miért nem mennek abba a hajlékba, amit a temető mellett felajánlottak nekik. Ez ugyan télen volt,
de az a lakás nyáron is üres.
Darázs Euridike: Zavar, hogy itt szemetelnek. A
piszkot, a csikket a kisgyerek felveheti és fertőzést
kaphat. A kislányommal ezért nemigen szoktunk erre
járni. Inkább kikerüljük őket, mert agresszívak lehetnek. A múltkor a férfiak a szemünk láttára összevissza verték az asszonyt, aki velük van. Egymás
között is össze szoktak verekedni. A fiatal anyukák
nem merik lehozni játszani a gyerekeket, mert itt
randalíroznak. A blokkok közé járnak szükségre,
ez ellen tenni kell valamit. A városháza talán adhatna nekik egy bódét, ahol ellehetnének. Tűrhetetlen, hogy a szemközti boltban megveszik a cigit
és az italt, aztán itt isznak és rendetlenkednek.

Mestská samospráva pripravuje nové všeobecne závazné mestské nariadenie, ktorým
chce zamedziť zneužitie verejného priestranstva predovšetkým bezdomovcami, ktorí by
po jeho prijatí nesmeli prebývať v parkoch či
na lavičkách. Bezdomovci, ktorý vačšinou nepochádzajú z Dunajskej Stredy, v poslednom
čase strpčia život obyvateľov sídliska Východ,
preto v našej ankete sme oslovili občanov tejto mestskej časti.
Helena Klempová: Čo by sa dalo robiť, ak oni
sami nič nerobia? Ak niekto niečo vytrvalo
chce, tak to aj dosiahne. Teraz sa niekam stiahli, ale žena má tu ešte zavesené šaty na strome. Je to nedôstojné, čo si o nás pomyslia turisti? A sú tu v lete i v zime, nemajú kam ísť...
Anonym: Na radnici by mali vedieť, čo s tým.
Pomohli by častejšie kontroly. Ľudia sa boja
chodiť okolo, radšej idú po vzdialenejšom
chodníku, lebo otravujú aj okoloidúcich.
Patrik Sidó: Natrvalo
sa tu usadili a zanechajú po sebe veľa smeti. Mamičky s deťmi
radšej obídu tento
chodník. Kovový odpad majú uložený pri
detskom ihrisku, neskôr
ho speňažia. Ich prítomnosť strpčuje život
obyvateľom, ale neviem, aké by bolo správne
riešenie... Lavičky potrebujeme, lebo na nich
oddychujú obyvatelia blízkych bytoviek.
Szamaránszka: Obsadia lavičky a zašpinia
ich. Na tie sa nedá sadnúť! Ba čo viac, bezdomovci hrozne zapáchajú. Nechápem, prečo nemôžu byť v tom útulku, ktorý bol pri cintoríne pre nich otvorený. Hoci to bolo v
zime, ale dom je prázdny aj v lete.
Euridike Darázs: Mňa
rozčuľuje, že porozhadzujú smeti a malé deti
môžu dostať infekciu.
Preto sem s dcérkou ani
nechodíme. Radšej obídeme toto miesto, lebo
môžu byť aj agresívni.
Minule muži pred našimi očami zbili ženu, ktorá je s nimi. Aj medzi sebou sa pobijú. Mladé mamičky sa ich boja, preto svoje deti nenosia sem.
Potrebu vykonávajú pri panelákoch. Treba voči
nim nejako zakročiť. Nemožno tolerovať, že si v
susednom obchode kúpia cigarety a pijatiku, potom na lavičkách popíjajú a vystrájajú.

Udvari muzsika / Hudba na nádvorí

Udvari
Muzsika
2012
Dunaszerdahely városa az idén harmadik alkalommal rendezte meg a városháza udvarán a Dunaszerdahelyi Udvari Muzsika elnevezésű koncertsorozatot. Július 12-e és 26-a között három csütörtökön helybeli énekkarok, a Four Art Singers vokálegyüttes, a Vox Camerata kamarakórus és a
Szent György Kórus mutatták be repertoárjuk színe-javát. A Vox Camerata fellépése a rossz idő miatt a városháza házasságkötő termében zajlott. A
rendezvény nagy sikert aratott, bevételét a város
a kórusok támogatására fordítja.

Hudba na
nádvorí
2012
Mesto Dunajská Streda usporiadalo na nádvorí mestského úradu už tretí rok sériu koncertov pod názvom Dunajskostredská hudba
na nádvorí. V období od 12. do 26. júla na
štvrtkových koncertoch sa predstavili obecenstvu svojim repertoárom miestne zbory a
súbory: vokálny súbor Four Art Singers, komorný zbor Vox Camerata a Zbor Sv. Juraja.
Vystúpenie Vox Camerata sa pre nepriaznivé
počasie konalo v sobášnej sieni radnice. Koncerty zožali veľký úspech, výťažok mesto venuje na podporu činnosti účinkujúcich zborov.
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Pályázat / Projekty

Inkubátorház a versenyképességért
Dunaszerdahely városa ismét sikeresen pályázott, hiszen zöldet kapott a Magyar-Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központok Kialakítása a
Versenyképes Határmentéért – InkuBusiness projekt (kód: HUSK/ 1101/1.1.1./0241), amely a
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013, Intézkedés: 1.1.1.:
Üzleti infrastruktúra fejlesztése keretében került jóváhagyásra. A projektet az Európai Regionális Fej-

lesztési Alapból, az SZK állami költségvetéséből
és az érintett települések által befizetett önrészből
pénzelik. Dunaszerdahely fő partnerével, a Pest
Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi
és Iparkamarával (PMKI) közösen folyamodott uniós támogatásért. A két kereskedelmi-információs
központ, azaz inkubátorház Dunaszerdahelyen
és Törökbálintban fog működni. Az együttműködési szerződést július 23-án Budapesten írták alá.

Podnikateľský inkubátor
Mestu Dunajská Streda sa opäť podarilo dosiahnuť úspech schválením projektu s názvom: „Zriadenie
Maďarsko-slovenských obchodno-informačných centier za konkurencieschopné pohraničie - InkuBusiness“ (kód projektu: HUSK/1101/1.1.1/0241), ktorý bol schválený Riadiacim orgánom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika
– Slovenská republika v programovom období
2007-2013, Opatrenie: 1.1.1: Rozvoj podnikateľskej
infraštruktúry. Projekt bude financovaný z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja (ERDF), zo štátneho roz-

počtu SR a z vlastných finančných prostriedkov prijímateľa. Mesto Dunajská Streda predložilo žiadosť
o finančný príspevok spolu s vedúcim partnerom projektu, ktorým je Obchodná a priemyselná komora peštianskeho kraja a krajského mesta Érd (PMKIK). Cieľom projektu je posilnenie konkurencieschopnosti pohraničného regiónu prostredníctvom zriadenia dvoch
obchodno-informačných centier (podnikateľských inkubátorov) u vedúceho partnera projektu v obci Törökbálint (Maďarská republika) a v meste Dunajská
Streda. Dôležitým míľnikom v implementácii projektu

predstavoval slávnostný akt podpísania Zmluvy o
partnerstve, ku ktorému došlo dňa 23.07.2012 v sídle vedúceho partnera v Budapešti.

24 – hónapos terepmunka

Projekt na 24 mesiacov

Dunaszerdahely városa a jóváhagyott Komplex hozzáállás helyi stratégiája keretében hozzálátott a Terepmunkával a közösség aktivizálásáért elnevezésű projekt megvalósításához. A projekt keretében 5 dolgozót foglalkoztat, két szociális terepmunkást (Mgr. Helena Sárköziová és Mgr. Ágnes Szabóová) és három asszisztensüket (Gellért Ravasz, Zoltán Matyelka és Július Lakatos). A szociális terepmunkások
és asszisztenseik szorosan együttműködnek a Dunaszerdahelyi Városi
Hivatal illetékes dolgozóival, de más intézményekkel is, főleg az alapiskolákkal, a speciális alapiskolával, a Munka-, Szociális- és Családügyi
Hivatallal, egészségügyi intézetekkel, továbbá közületi, magán- és civilszervezetekkel, s nem utolsó sorban a rendőrséggel, ha akút helyzetek megoldására van szükség. A Foglalkoztatás és Szociális Beilleszkedés Operációs Program keretében az Európai Szociális Alap által finanszírozott projekt futamideje 24 hónap, költségvetése 99.461,- euró.
Ennek 89,5 százalékát közvetlenül a szociális terepmunkások és aszszisztenseik tevékenységével kapcsolatos kiadások finanszírozására fordítják, nem egész 9 százalékát pedig a projekt irányítására, vagyis a projektet irányító Szociális Fejlesztési Alap által megfogalmazott követelmények teljesítésére. A projekt költségvetésének
2 százalékából fizetik a terembérleti díjakat és az
anyagszükségletet.

Mesto Dunajská Streda v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu, ktorá mu bola schválená, pristúpilo k realizácii projektu pod názvom „Terénnou prácou k aktivizácii komunity“. V rámci projektu zamestnáva 5 pracovníkov: dve terénne sociálne pracovníčky (Mgr. Helena Sárköziová a Mgr. Ágnes Szabóová) a pri nich troch terénnych
sociálnych pracovníkov (Gellért Ravasz, Zoltán Matyelka a Július
Lakatos). Terénne sociálne pracovníčky a ich asistenti úzko spolupracujú s kompetentnými pracovníkmi MsÚ Dunajská Streda, ale aj
s inými inštitúciami, najmä základnými školami, špeciálnou základnou školou, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotníckymi
zariadeniami a ďalšími verejnými, súkromnými a mimovládnymi organizáciami, v neposlednom rade s políciou v prípade potreby riešenia akútnych situácií. Projekt sa bude realizovať po dobu 24 mesiacov,
je financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Celkový rozpočet projektu činí 99.461,- eur, z toho
až 89,5 % nákladov súvisí priamo z
činnosťou terénnych sociálnych pracovníčok a ich asistentov, necelých
9% z rozpočtu projektu je venovaných
na riadenie projektu, čo spočíva v
plnení požiadaviek riadiaceho orgánu,
ktorým je pre daný projekt Fond sociálneho rozvoja. Zvyšné 2% z rozpočtu projektu sú určené na prenájom
priestorov a spotrebný materiál.

Egészségügy / Zdravotníctvo
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Új CT: 5 másodperc a kivizsgálás
Korszerű CT berendezéssel gyarapodott
nemrég a dunaszerdahelyi kórház.
„Nagyon örülök, hogy a legújabb tudományos
eredmények kórházi gyakorlati alkalmazása lehetővé teszi a betegségek korai, pontos diagnosztizálását, ami emberéleteket menthet meg. Kívánom,
hogy ez a berendezés hozzájáruljon a színvonalas
egészségügyi ellátáshoz és a polgárok javára
váljon” – mondta Tibor Mikuš, a Nagyszombati Önkormányzati Kerület elnöke a műszer ünnepi átadásán, amelyen jelen volt Dr. Hájos Zoltán
polgármester is.
„Ez a második komputertomográf a kórházunkban. Nagyon jó minőségű, jelenleg az egyik legmodernebb berendezés a piacon” – dicsérte a berendezést Horváth Zoltán, a kórház igazgatója.
Mint közölte, elsősorban a daganatos betegségek
vizsgálata során veszik majd hasznát. Sajnos, országos viszonylatban épp Dél-Szlovákiában a legmagasabb a daganatos megbetegedések száma. A
férfiaknál a tüdőrák, a nőknél a mellrák a leggyakoribb. Az utóbbi 25-30 évben megduplázódott a
vastag- és végbélrák aránya is ebben a régióban.
„Ha jó minőségű kezelésben akarjuk részesíteni a
betegeinket, nagyon pontosan meg kell állapítanunk,
hogy a betegségük melyik stádiumban van. Ebben
nagy segítséget jelent ez a gép” – magyarázta az
igazgató, aki szerint az új berendezés olyan mértékben különbözik a régitől, mint egy új típusú autó
a húsz évvel korábban gyártottól. „Ez a berendezés jóval gyorsabb a régebbinél, és sokkal jobb minőségű, részletesebb képet ad az emberi szervezetről.
Nagyon lényeges, hogy a beteg a vizsgálatkor az
új gépen kisebb sugárdózist kap” – mondta. Kovács Ildikó radiológiai rezidens kifejtette, az új géppel a régihez viszonyítva 20-30, esetenként 40-50
százalékkal kisebb sugárzás éri a beteget, mivel a

A dunaszerdahelyi kórházban nemrég új CT berendezést helyeztek üzembe, amellyel évente hatezer pácienst tudnak megvizsgálni. /Dunajskostredská nemocnica má nový a účinnejší CT prístroj, ročne ním vyšetrenia až 6 000 pacientov.

vizsgálat ideje jelentősen lerövidül. Az, ami a régi
műszerrel 30-50 másodpercig tartott, az újjal
mindössze 5 másodpercet igényel.
Mint Kvarda József megyei alelnöktől, a kórház igazgatótanácsának elnökétől megtudtuk, a be-

rendezés 900 ezer euróba került, és bizonyos felesleges vagyonrészek eladása tette lehetővé a megvételét. A kórházi személyzet becslése szerint a korszerű komputertomográfot évente 5-6 ezer páciens
veszi majd igénybe.

Vyšetrenie za 5 sekúnd
Cez leto v dunajskostredskej nemocnici
uviedli do prevádzky nový CT prístroj.
„Veľmi nás teší, že aplikácia najnovších vedeckých výsledkov v nemocničnej praxi nám
umožni skoré a presné diagnostikovanie chorôb,
čím môžeme záchrániť ľudské životy“ - povedal Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho
kraja na slávnostnom odovzdaní prístroja, na ktorom sa zúčastnil aj primátor Dunajskej Stredy,
JUDr. Zoltán Hájos, ktorý je aj poslancom župného zastupiteľstva.
„Nemocnica má už druhý CT prístroj. Tento
nový je veľmi kvalitný, jeden z najmodernejších na
trhu“ - povedal MUDr. Zoltán Horváth, riaditeľ
nemocnice. Prístroj bude slúžiť pacientom z celého regiónu najmä pri diagnostikovaní nádorových

ochorení. Žiaľ, nádorové ochorenia na Žitnom ostrove majú stúpajúcu tendenciu. U mužov je to
hlavne rakovina pľúc, u žien rakovina prsníkov. „Ak
chceme kvalitne liečiť našich pacientov, musíme veľmi presne určiť štádia ochorenia, čo nové CT
umožňuje" - vysvetľoval riaditeľ nemocnice. O novom prístroji povedal, že od starého sa líši asi tak,
ako nové auto od desaťročného vozidla. „Nový prístroj je oveľa rýchlejší a výkonnejší, dáva oveľa
presnejší obraz o ľudskom organizme. Je veľmi dôležité, že pacient je počas vyšetrenia vystavený nižšiemu ožiaru“ – povedala rezidentka radiológie,
Ildikó Kovács. V porovnaní so starým strojom pacienta teraz zasiahne o 20-30, v niektorých prípadoch o 40-50 percent menšia dávka ožiarenia,
lebo doba vyšetrenie trvá teraz iba 5 sekúnd, kým
so starým zariadením až 30-50.

Ako sme sa od podpredsedu samosprávneho kraja a predsedu predstavenstva nemocnice, Józsefa
Kvardu dozvedeli, CT prístroj stál 900 tisíc eur bez
DPH. Jeho kúpu umožnil predaj nepotrebných nehnuteľností nemocnice. Podľa odhadov sa novým
zariadením vyšetrí ročne 5-6 tisíc pacientov.
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

, ,
!
k
e
t
a
aj
y

g
e
m
a
r
b
Nem ba

Július 4-i versenyünk megfejtői
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže zo 4. júla

A legutóbbi számunkban közölt kérdésre adott helyes válasz beküldői közül kisorsolt szerencsés nyertesek a következők: Csicso Erik, SzNF
tér 197/45, Füssi Mária, Fő utca 47/24 és Gizela Rosíková, SzNF 193/32.
A nyerteseknek a Vámbéry téren található DOMINE temetkezési cég egy
– egy kegytárgyat, angyalkaszobrot ajánlott fel. A nyertesek a nyereményért a temetkezési cégnél jelentkezzenek. Telefon non - stop: 0917/863
– 708, 0917/464 - 354. Szükséges a személyi igazolvány felmutatása!

Z čitateľov, ktorí zaslali správnu odpovedˇ na otázku, ktorú sme položili v poslednom vydaní DH, boli vyžrebovaní: Erik Csicso, Nám. SNP
197/45 Mária Füssi, Hlavná 47/24 a Gizela Rosíková, nám.SNP193/3.
Výhercovia získajú od pohrebnej firmy DOMINE náhrobný anjelík.
Nech sa prihlásia v pohrebníctve na Vámbéryho námestí. Telefón non
- stop: 0917/863 – 708, 0917/464 - 354. Treba sa preukázať občianskym
preukazom.

Új kérdés:

Nová otázka:

Mennyivel olcsóbb szeptember 15 – től a városi termálfürdőbe szóló egész napos felnőtt belépőjegy a Hűségkártya – tulajdonosoknak a
teljes áru felnőtt belépő áránál? Mind a három nyertesnek a dunaszerdahelyi termálfürdő igazgatója 2 személyre szóló belépőket ajánlott fel, amelyek 2012 végéig érvényesek.
Válaszaikat legkésőbb szeptember 7 - ig küldjék el szerkesztőségünk címére, vagy e-mailben (press@dunstreda.eu), de a városházán
is leadhatják. Az email-megfejtésben a nevüket és a címüket is szíveskedjenek feltüntetni, ez a sorsolásban való részvétel feltétele. Az olvasói
verseny megfejtői egyben a beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a verseny szponzora a nevüket és a címüket felhasználhatja üzleti céljaira.

Pre majiteľov Vernostnej karty od 15. septembra o koľko je lacnejšia celodenná vstupenka pre dospelých do mestského termálneho kúpaliska, ako celodenná vstupenka pre dospelého bez zľavy? Výhercom
riaditeľ Thermalparku venuje výhercom vstupenky pre dve osoby platné až do konca roku 2012.
Odpovede zašlite najneskôr do 7. septembra na adresu redakcie, emailom/ press@dunstreda.eu/ alebo odovzdajte na radnici. Nezabudnite uviesť aj vaše meno a adresu, je to podmienkou zaradenia do losovania. Čitatelia, ktori sa zúčastnia čitateľskej súťaže, súhlasia s tým, že sponzor súťaže použije ich údaje pre svoje komerčné účely.

Programok, Krónika Programy, Kronika

MKP- fogadónap
A Magyar Koalíció Pártjának városi képviselői csoportja tudatja a lakosokkal, hogy a
nyári szünet után szerdánként újra fogadónapot
tart a polgárok részére a Városházán a kis ülésteremben. Az első fogadónapra szeptember
12-én, szerdán 16 és 18 óra között kerül sor.
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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

SMK- stránkový deň
Mestská poslanecká frakcia Strany maďarskej koalície informuje občanov, že od 12.
septembra budú obnovené stránkové dni pre
Dunajskostredčanov. Záujemcov poslanci
SMK očakávajú od 16-tej do 18-tej hodiny v
malej zasadačke na radnici. .

Gyűjtés rászorultaknak
A Ferences Világi Rend helyi szervezete ismét gyűjtést szervez Dunaszerdahelyen a helybéli rászorultaknak. Az adományokat szíveskedjenek szeptember 14-én 16 és 20 óra között
leadni a vásártéri városi nyugdíjasklubban. Adományozható használható állapotban lévő ruhanemű, lábbeli, tartós élelmiszerek, játékok,
elektronikai cikkek, bútorok, lakberendezési tárgyak. A gyűjtés szervezői köszönettel várják az
adományokat, ezeket a korábbi évekhez hasonlóan eljuttatják a legrászorultabb családokhoz. Információk: 0904/644-950

,

Kronika

Születések – Novorodenci
Fülöp Matej Peter
Marczellová Mia
Sipos Onur
Tallosiová Veronika
Kovács Vivien
Bognár Erik
Hochsteiger Erik
Máthis Ákos
Rigóová Fernanda
Kohári Dorina
Markech Stella
Kovács Peter
Feketeová Jázmin
Lengyelová Sophie
Lakatoš Antonio
Búri Daren
Mészáros Márk Noel
Csóka Dominik
Rigó Adél
Bertók Antonio
Csiba Dominik
Sadloňová Viktória
Csandalová Lara
Pastoreková Liana
Kovács Máté
Tobli Nikoletta

A VMK szeptemberi műsora
Program MsKS na september
szept.12.–14.00: Nyugdíjas Csoportok és Szólisták XIV. Járási Népzenei Fesztiválja / XIV. Okresný
festival seniorských súborov a sólistov
szept. 20 – 23: XXXII. CSALLÓKÖZI VÁSÁR / XXXII. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK
szept.24 – 18.00: Árnyék és fény - kiállítás a transzplantációról - megnyitó / Tieň a svetlo - otvorenie výstavy
szept.25 .– 9.30: Ünnepi műsor a Szlovák Köztársaság Alkotmányának XX. évfordulóján / Slávnostná akadémia k XX. výročiu Ústavy Slovenskej republiky
szept.29 – 9.00: VIII. EGÉSZSÉGFESZTIVÁL – MOZDULJ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! / V zdravom tele zdravý duch - VIII. Festival zdravia

Zbierka pre odkázaných
Svetský františkánsky rád v Dunajskej Strede zase organizuje zbierku pre sociálne odkázané rodiny v meste. Milodary prijímajú 14. septembra od 16 - tej do 20 - tej hod. v mestskom klu-

Duruttya Simon
Vörös Zoja
Varga Emma
Szabóová Leila
Šipoš Santiago
Fulajtár Hanna
Weissová Liliána
Ravasz Richard
Lelkeš Sebastian
Lelkeš Leonard

Elhalálozások – Zomreli
Radics Tibor (1958)
Izsmán Ladislav (1929)
Bazsó Vincent ( 1932)
Navrátil František(1945)
Ambrus Ladislav (1948)
Bajcsyová Katarína (1936)
Culinka Juraj (1948)
Vaššová Magdaléna (1955)
MUDr. Vrablecová Katarína /1943/
Baranovics Ladislav /1961/
Hakszer Gabriel /1978/
Gódány Štefan /1957/
Kudrášvilliová Helena /1937/
Valocsai Július /1938/
Maárová Mária /1955/
Stojka Ján /1974/
Třesohlavá Helena /1930/
Ing. Fedorko Peter /1959/
Mojžišová Alojzia /1924/

be dôchodcov na Trhovisku. Organizátori zbierky
očakávajú odev, obuv, hračky, spotrebnú elektroniku, nábytok a bytové doplnky v zachovalom
stave, ďalej aj trvanlivé potraviny. Darované
veci tradične rozdávajú odkázaným dunajskostredským rodinám. Kontakt: 0904/644-950

Lukáč Pavol /1942/
Szávelová Anna /1924/
Pelech Štefan /1924/
Vargová Alžbeta /1934/
Bakányi Zoltán /1945/

Házasságkötések – Sobáše
MVDr. Vass Jozef - Gabriela Marcinková
Ing. Žatko Stanislav - Monika Szegényová
László Attila - Denisza Gálffy
Szabó Tamás - Katarína Baňarová
Ing. Nógell Imrich -Mgr. Klára Ürögiová
Kocsis Attila - Hajnalka Józsová
Csölle Szabolcs - Mgr. Renáta Malina
Ing. Lelkes András - Hajnalka Banyáková
Bc. Hodossy Ľudovít - Mgr. Laura Nagyová
Bognár Attila - Kamilla Onódiová
Lunák František - Elena Beláčková
Kecskés Ján - Eva Szabóová
Szolgai Vojtech - Monika Mezeiová
Kürthy Attila - Csenger Anikó
Kerek Vladimír - Šlosárová Petra
Mucska Zoltán - Szirakiová Regína
Nagy Tivadar - Baloghová Andrea
Cseh Ladislav - Mgr.Hajdúová Katarína
Kovács Lóránt - Bubáková Katarína
Kornfeld Martin - MUDr.Švajdová Katarína
Ing. Nógell Imrich - Mgr. Ürögiová Klára
Gróf Lóránt - Gáspárová Alexandra
Bíró Szabolcs - Huszár Ágnes
Ferreira André Slabbert – Cséfalvay Kinga
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XIII. Dunaszerdahelyi Művésztelep
A Kortárs Magyar Galéria idén tizenharmadik alkalommal rendezte meg hagyományos művésztelepét, ahova tíz képzőművész kapott meghívást: Almási Róbert, Borbély Károly, Dobriban-Lini Enikő, Karczagi Endre, Kelemen Benő Benjámin, Lieb Roland, Sill Adrián, ifj.
Szlávics László, Szunyogh László és Vankó István. A művésztelep résztvevőinek, valamint a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Érem Szakosztályának
köszönhetően közel száz alkotással gyarapodott a Kortárs
Magyar Galéria gyűjteménye. Ezeket és a huba Művészcsoport alkotóinak műveit augusztus 24-ig tekinthették meg
a Vermes villában az érdeklődők.

XIII. umelecký tábor
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Tanévnyitó iskoláinkban
Brány škôl otvorené

Galéria súčasných maďarských umelcov v Dunajskej Strede usporiadala
v poradí už 13. ročník umeleckého tábora pre výtvarníkov a sochárov.
Učastníkmi boli Róbert Almási, Károly Borbély, Enikő Dobriban-Lini,
Endre Karczagi, Benő Benjámin Kelemen, Roland Lieb, Adrián Sill,
László Szlávics ml., László Szunyogh a István Vankó. Vďaka nim, ako
aj numizmatickej sekcii Zväzu maďarských výtvarníkov a remeselníkov
sa zbierka Galérie súčasných maďarských umelcov rozrástla o stovku nových diel. Tieto, ako aj práce Umeleckého zoskupenia huba si mohli záujemcovia prezrieť do 24. augusta vo Vermesovej vile.

Vásári előzetes

Másodszor
nyertek
A Szent István napi eseménysorozat részeként
az idén immár harmadízben rendezték meg a halászléfőző-versenyt. Csupa
ismert arcok álltak csatasorba, akik már tavaly is megcsillogtatták szakácstudományukat. Az ismert szakácsmester, Bindics Imre vezette zsűri a legízletesebbnek a
három városi képviselőből
összeállt Híd - csapat főztjét
találta, tehát rádupláztak a tavalyi győzelemre. A győztes
trió Bachman László - Dakó
Sándor - Ravasz Marian
összetételben állt a kondér
mellett. A második helyen
Póda Ferenc, a harmadikon
pedig megosztva Rigó Péter
és Soňa Reťkovská végzett.

Prví
po druhýkrát
V rámci podujatí mestských osláv Svätého
Štefana tento rok už po tretíkrát zorganizovali
súťaž vo varení halászlé.
Medzi súťažiacimi boli
samé známe tváre z predošlých rokov. Porota
pod vedením kuchárskeho majstra Imicha
Bindicsa ocenila prvým
miestom halászlé trojice
mestských poslancov za
stranu Most. Trio pracovalo v zložení Ladislav Bachman – Marián Ravasz – Alexander Dakó. Druhú priečku obsadil František
Póda, a o tretie miesto
sa delili Peter Rigó a
Soňa Reťkovská.
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Az új színházi évadról
O novej divadelnej sezóne

Dunaszerdahelyi Hírnök A Városi Önkormányzat lapja l Megjelenik
kéthetente l Fõszerkesztő: P. Vonyik Erzsébet l Fotók: Kanovits Gábor l
A szerkesztőség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Fő utca 50. l Tel.: 590 3946
l e-mail: press@dunstreda.eu l Internet: www.dunstreda.sk l Nyomdai
előkészítés: PG l Nyomda: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., Győr
l Lapterjesztés: Városi Hivatal l Nyilvántartási szám: 233/08 l Ingyenpéldány.

