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DUNASZERDAHELYI
BÚCSÚ – MAJÁLIS
a Szabadidőparkban
Dunaszerdahely Város Önkor−
mányzata és a Városi
Művelődési Központ közös
rendezésében

DUNAJSKOSTREDSKÉ
HODY – MAJÁLES
v mestskom lunaparku
Spoluorganizátori: Mestská
samospráva a Mestské
kultúrne stredisko
v Dunajskej Strede
Rossz idő esetén a koncertek
a VMK−ban lesznek!
V prípade nepriaznivého
počasia koncerty budú
v MsKS!
Április 26. (szombat/ sobota)

8−9

3−4
Másfélszáz új facsemetét ültet−
nek ki/ Vysadia stopäťdesiat
stromčekov

Pedagógusnap – ötödször /
Deň učiteľov –
už po piatykrát

13
V. Csallóközi Ezoterikus
Fesztivál / V. Žitnoostrovský e−
zoterický festival

16.00: Kézműves−foglalkozá−
sok (arcfestés, gyöngyfűzés, a−
gyagozás) / Tvorivá dielňa
(maľba na tvár, navliekanie ko−
rálok, práca s hlinou)
16.00: Ha jó a kedved... − Csiz−
már Anikó és Csizmár József
műsora gyerekeknek sok vi−
dám dallal, játékkal és aján−
dékkal / Keď máš dobrú ná−
ladu... hudobný program pre
deti s darčekmi
17.30: a Bihari János Együt−
tes műsora, közreműködik: id.
Banyák István és népi ze−
nekara: Ürögi−Banyák Éva,
Kollár Katalin, Derzsi György,
Iván Árpád / Vystúpenie róm−
skeho súboru Jána Bihariho.
Účinkujú: rómska kapela pod
vedením Štefana Banyáka st,
Eva Banyáková – Ürögiová,
Katalin Kollár, György Derzsi,
Arpád Iván.
18.45: a MontaCarlo együttes
koncertje / Koncert skupiny
MontaCarlo
kb. 20.30: Olyan, mint Te −
Szekeres Adrienn élőkon−
certje / Taký, ako Ty − živý kon−
cert
speváčky
Adrienn
Szekeres
22.00.: Utcabál / Pouličný
ples
24.00.: Disco / Diskotéka
Április 27. (vasárnap / nedeľa)
10.00: kézműves−foglalkozá−
sok, ügyességi− és sportver−
senyek gyerekeknek a Szabad−
időközpont rendezésében /
Tvorivá dielňa, športové hry,
hry zručnosti pre deti.
Organizátor: Mestské Centrum
voľného času.

Tavasz a sétányon
Jar na korze

Körhinták, vásári attrakciók, é−
tel – ital
Kolotoče, nafukovacie šmý−
kačky, chutné jedlá
Mindenkit szeretettel várunk!
Srdečne Vás očakávame!

2 Időszerű témák / Aktuality

Készen a polgári engedetlenségre
Az előjelzett polgári engedetlenségi akcióval kapcsolatban iskolai
koordinációs bizottságok létrehozására kérte fel április 2−iki ülé−
sén a régióbeli magyar iskolák igazgatóit a Szlovákiai Magyar
Pedagógusszövetség Dunaszerdahelyi Területi Választmánya.
A soros ülés jó alkalmat kínált ennek a felhívásnak az elfogadására,
nyilatkozta a pedagógusszövetség egyik vezető tisztségviselője, Fibi
Sándor, a Vámbéry alapiskola igazgatója, aki a Magyar Iskolaigazga−
tók Országos Társulásának is az elnöke. Szerinte a magyar pedagógus−
szövetségnek haladéktalanul cselekednie kellett, hiszen az iskolaügyi
miniszter nagyon egyértelműen újra megerősítette, hogy nem veszik fi−
gyelembe a magyar pedagógusok és az MKP jogos követeléseit.
Keszegh Pál, az MKP kerületi elnöke elmondta, most azt tartják a
legfontosabbnak, hogy szükség esetén összehangoltan tudjanak fel−
lépni, ha a magyar iskolákat hátrányosan érintő formájában fogadják
el az új oktatásügyi törvényt.

Idegeneknek fizetős lenne a parkolás
A Nemesszeg és a Komenský utcában lakó gépjármű−tulajdonosok
parkolási gondjainak megoldása érdekében a város vezetése javasla−
tot készít elő. Ez azt a gondot orvosolja, amelyet a nem ott lakó, de
mégis az utcában lévő parkolóhelyeket foglaló autósok okoznak.
Ezek az idegen sofőrök ugyanis elfoglalják az utcában állandó lak−
helyre bejelentkezett lakosok elől a parkolóhelyeket. Pedig a PRO
DS kártya tulajdonosok tulajdonképpen ingyen parkolhatnának saját
lakóházuk mellett. De erre éppen a „betolakodók” miatt nincs lehe−
tőségük. Az áldatlan helyzet rendezése érdekében a városi hivatal a
közeljövőben lépni kíván. Olyan megoldást javasol, amely a nemes−
szegieknek nem jelent pluszkiadást. Tehát továbbra is ingyen parkol−
hatnának, ha van már PRO DS kártyájuk. A többi gépjármű számára
ugyanakkor a parkolók fizetetté válnának. Ilymódon a helybéliek
parkolási gondjai várha−
A saját lakótömb melletti parkolásért az
tóan megoldódnak A ja−
állandó lakhelyre bejelentkezett lako−
vaslatot részletező körle−
soknak mindössze évi 200 koronát kell fi−
velet a városi hivatal a
zetniük, ezért éves parkolómatricát kap−
közeljövőben eljuttatja
nak, a PRO DS kártya tulajdonosoknak a
az érintett lakótömbök
matrica ingyenes.
lakóihoz.

Pre cudzie autá parkovanie spoplatnené
Vedenie mesta sa zaoberalo s návrhom na riešenie parkovacích
problémov obyvateľov ulíc Nemesszegská a Komenského.
Cieľom je zlepšiť parkovanie áut pre obyvateľov týchto ulíc, nakoľ−
ko priľahlé parkoviská sú pravidelne obsadené cudzími autami. A to
aj napriek tomu, že majitelia PRO DS kariet môžu pri svojich domoch
odstaviť svoje auto zadarmo.
Tento neznesiteľný stav chce mestský úrad v blízkej budúcnosti rie−
šiť tak, aby obyvateľov Nemesszegskej ulice finančne nezaťažoval. Tí,
ktorí už majú PRO DS kartu, môžu parkovať pri svojich domoch za−
darmo. Pre ostatné autá, ktorých
majitelia nemajú trvalý pobyt Za parkovanie pri dome zapla−
v týchto uliciach, budú parkovis− tia obyvatelia prihlásení k trva−
ká spoplatnené. Očakáva sa, že lému pobytu v týchto uliciach
týmto riešením sa parkovací prob−
lém obyvateľov dotknutej ulice 200 korún ročne. Obdržia za to
vyrieši.
parkovaciu nálepku. Držitelia
Informačný leták s návrhom PRO DS karty dostanú parko−
riešenia bude doručený obyva−
vaciu nálepku zadarmo.
teľom týchto ulíc.

Április 7−én Dunaszerdahelyre érkezett a feltámadási menet.
amely húsvét vasárnap hajnalban Tihanyból és Zamárdiból in−
dult Délvidék és Felvidék felé. A helyi katolikus templomban
szentmise keretében a zarándokok átadták a Feltámadási
Jelvényt a dunaszerdahelyieknek. A feltámadási menet az öku−
menizmus jegyében 50 nap múlva, a Trianon előtti és a mai
Magyarország útvonalba eső településein. áthaladva, Pünkösd
szombatján érkezik meg Csíksomlyóba.
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Csáky Pál interpellációja

Ne kockáztassuk az ivóvizünket!
Csáky Pál, az MKP elnöke április harmadikán a szlovák parla−
mentben interpellációt intézett az Egyházkarcsa mellett tervezett
akkumulátorgyár építésének ügyében Robert Fico miniszterel−
nökhöz és Jaroslav Izák környezetvédelmi miniszterhez.
Az interpelláció benyújtása után
Csáky a következőket nyilatkozta la−
punknak: „Nézetem szerint a környe−
zeti hatástanulmányt el kell készíteni,
valószínűleg a környezetvédelmi mi−
nisztérium alábecsülte a múltkori dön−
tésekor ezt az ügyet, függetlenül attól,
hogy ki volt akkor a minisztérium élén.
Ha így történt, akkor még mindig oko−
sabb most korrekciókat végrehajtani,
alaposan megvizsgálni ezt a beruhá−
zást, mintsem kockázatnak kitenni ezt
a fontos régiót és az itteni szlovákiai
és Közép−Európai jelentőségű ivóvíz−
kincset”. Mint hozzáfűzte, támogatja
ugyan azt, hogy a Banner Batterien
Dél−Szlovákiában telepedjen meg, de úgy gondolja, hogy okosabb
lenne egy másik régiót keresni ennek a beruházásnak.
A kormányfőnek és a miniszternek 28 napon belül kell írásos vá−
laszt adnia. Csáky Pál jelezte, hogy hajlandó akár újabb interpelláci−
óra. (Az interjút lapunk következő számában közöljük)

Interpelácia Pála Csákyho

Nehazardujme s pitnou vodou!
Šéf Strany Maďarskej koalície Pál Csáky 3. apríla v slovenskom
parlamente interpeloval premiéra Roberta Fica a ministra životné−
ho prostredia Jaroslava Izáka vo veci plánovanej výstavby závodu
na výrobu autobatérií pri Kostolných Kračanoch.
Po odvzdaní písomnej interpelácie predseda SMK pre DH pove−
dal: „Podľa môjho názoru je potrebné nariadiť vypracovanie ekolo−
gickej štúdie o možných vplyvoch tejto investície, pretože rezort ži−
votného prostredia pri svojom rozhodovaní zrejme podceňoval túto
záležitosť, bez ohľadu nato, kto bol vtedy šéfom rezortu. Ak sa tak sta−
lo, ešte stále je rozumnejšie pristúpiť ku korekciám, dôkladne pre−
skúmať túto plánovanú investíciu, aby sme nevystavili nesmiernym
rizikám tento dôležitý región aj s jeho zásobami pitnej vody, vý−
znamnými nielen pre celé Slovensko, ale aj pre Strednú Európu“.
Ako však P. Csáky dodal, je zato, aby Banner Baterien postavil zá−
vod na juhu Slovenska, ale bolo by potrebné nájsť iný región.
Premiér a minister majú písomne odpovedať P. Csákymu do 28 dní
na jeho interpeláciu. (Celý rozhovor s P. Csákym zverejníme v nasle−
dujúcom čísle DH)
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Ne irtassuk ki indokolatlanul a fákat csak azért, mert az avart össze kell alattuk
söpörni – ne tekintsünk a fára, mint szükséges rosszra

Másfélszáz új facsemetét ültetnek ki városszerte
Tavaly összesen másfélezer
fa kivágását szorgalmazták
városunk lakói. Ha ez meg−
történt
volna,
Duna−
szerdahely egy kisebb erdő−
vel lenne most szegényebb.
Természetesen, nem így tör−
tént, hiszen a városi hivatal
környezetvédelmi alosztálya
minden esetben gondosan
mérlegeli, hogy valóban indo−
kolt−e az illető fa kivágása.
2007−ben írásban 170 ilyen
kérvény érkezett, ezek közül
csak a valóban nyomós oko−
kat felhozó kérelmezőknek
tettek eleget. „Gyakran arra
hivatkozva kérte valaki az ut−
A múlt hónapban a váro−
sunkon is átvonuló szélvi−
har több fát kidöntött,
a városházának öt ilyen
esetről van tudomása.
Erre a sorsra jutott s Pos−
tabank melletti fűzfa, a−
mely kettérepedt és az e−
gyik ága nekidőlt a bizto−
sító épületének. Az intéz−
mény kérésére a városi
hivatal intézkedett a fa
kivágásának ügyében.
cájában lévő fa kivágását,
mert a falevelek behullanak az
illető kertjébe és az avart ösz−
sze kell söpörni. Tehát jelleg−

zetesen kényelmi szempontról
van szó, ilyen kérelemnek nem
tehettünk eleget. Több esetben
csak a fát botoltattuk le, pél−
dául abban az esetben, ha az
ága közel volt az ablakhoz“,
nyilatkozta lapunknak Varga
László környezetvédelmi al−
osztályvezető. De voltak olya−
nok is, akik arra panaszkod−
tak, hogy a fa árnyékot vet
a házukra, vagy túl közel van
hozzá. „Abban az esetben
azonnal elrendeltük a fa kivá−
gását, ha allergiát okozó faj−

Ezt a koros fát a vihar döntötte ki a belvárosban

táról , vagy pedig korhadt és
kidőléssel fenyegető, balesetet
is előidézhető fáról volt szó,
mondta Varga László. A dön−
tés előtt minden esetben hely−
színi szemlét tartottak és ha
tömbházról volt szó, minden
lakónak bele kellett egyeznie
a fa kivágásába.
Az idén eddig húsz fa kivá−
gására került sor. További 35
fát ott kellett kivágni, ahol az
új városi sportcsarnok építése
megkezdődött. Ezek helyett
még az idén 150 fát ültetnek

A vandálok sem kímélik
a város fáit, időről időre
kárt tesznek bennük. Ez
történt a hónap elején is a
sportcsarnoknál: a há−
romméteres platánfák−
nak estek neki s tördelték
ki őket. Ezzel 15 ezer ko−
ronás kárt okoztak a vá−
rosnak.
ki városszerte. A Csallóközi
utcában már 60 facsemete ki−
ültetése megtörtént, itt koráb−
ban kivágták a korhadt fákat.
A Hypernova melletti gyalog−
járda és kerékpárút mentén is
kiültettek a közelmúltban 25
gyorsnövésű facsemetét.
Sok gondot okoznak az Ok−
tóber utcában lévő hársfák,
amelyeket levéltetvek támad−
tak meg. Kétszeri permetezés−
sel sikerült a kártevőket ártal−
matlanná tenni. A környéken
lakók panaszkodtak a fáról le−
hulló lombozat és virágok mi−
att is. Ezen a gondon többszö−
ri söpréssel igyekszik a város
illetékes osztálya úrrá lenni.
Kár lenne ezt a szép, dús lom−
bozatú fasort kivágni, hiszen
a járdát szegélyező fák nem−
csak díszei az utcának, hanem
a nyári kánikulában árnyékot
is nyújtanak.

16.4.2008

4 Výsadba stromov

Nevyrúbme bezdôvodne stromy len preto, že lístie treba z času na čas pozametať –
nedívajme sa na stromy, ako na nutné zlo

Vysadia stopäťdesiat stromčekov
Vlani iniciovali obyvatelia
nášho mesta výrub takmer
1500 stromov. Keby sa kaž−
dej žiadosti vyhovelo, mesto
by bolo chudobnejšie o malý
lesík.
Nestalo sa tak samozrejme,
veď referát životného prostre−
dia každú žiadosť dôsledne pre−
veroval. V roku 2007 bolo do−
ručených 170 takýchto žiados−
tí, ale vyhovelo sa len skutočne
opodstatneným žiadostiam.
Ani vandalov niet núdze
v našom meste, ktorí z času
na čas skúšajú svoju silu na
stromčekoch. Začiatkom
mesiaca pochybné živly po−
lámali pri športovej hale
trojmetrové
platany.
Spôsobili tak mestu škodu
vo výške 15 tisíc korún.

„Často iniciovali obyvate−
lia výrub stromov na ulici len
preto, lebo lístie padá do ich
dvora, kde ho treba pozame−
tať. Teda motivovalo pohodlie
obyvateľov. Takýmto žia−
dostiam sme samozrejme ne−
vyhoveli. Vo viacerých prípa−
doch sme odstránili len pre−
čnievajúce konáre, ak siahali
napríklad k oknám“ – povedal
pre DH inžinier László Varga
z referátu životného prostre−
dia mestského úradu. Ale boli
aj takí obyvatelia, ktorí sa sťa−
žovali na prílišnú blízkosť
stromu k obydliu, resp. na
tieň, ktorý strom vrhá. „Výrub
stromu sme nariadili len
v tých prípadoch, ak to boli
druhy vyvolávajúce alergiu,
alebo ich stav ohrozoval bez−
pečnosť ľudí, alebo ich majet−
ku“ – povedal Varga.

Veterná smršť dokaličila
minulý mesiac aj v našom
meste niekoľko stromov.
Mestský úrad má vedo−
mosť o piatich takýchto
prípadoch. Takýto osud
postihol aj vŕbu pri budo−
ve Poštovej banky, kde
časť stromu padol na bu−
dovu poisťovne. Na žia−
dosť ustanovizne mesto
nariadilo výrub stromu.

Pred každým rozhodnutím
vykonali obhliadku miesta.
Ak to bol činžiak, tak každý
jeho obyvateľ musel súhlasiť
s výrubom stromu.
Tento rok sa vyrúbalo zatiaľ
20 stromov, ďalších 35 stro−
mov museli vyrúbať z dôvodu
stavby nového športového

centra. Namiesto nich sa
v meste ešte tento rok vysadí
150 stromčekov. V Žitnoos−
trovskej ulici sa už vysadilo
60 stromčekov, tu už dávnej−
šie vyrúbali staré, zbútľavené
stromy. Pri Hypernove popri
chodníku a ceste pre cyklistov
už vidieť stromoradie 25
stromčekov.
Veľa sťažností bolo na lipy
v Októbrovej ulici, ktoré na−
padli vošky. Dvoma postrek−
mi sa škodcovia zlikvidovali.
Obyvatelia sa sťažovali aj na
padajúce listy a kvety. Tieto
sťažnosti sa mesto snaží elimi−
novať zvýšeným počtom za−
metaní v danej lokalite. Škoda
by bolo vyrúbať toto pekné
zdravé stromoradie, veď lipy
nelemujú len chodníky pek−
nou zeleňou, ale v lete posky−
tujú aj tieň.
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Új lakópark építését kezdte meg az OTP csoport!

„Minőség és megbízhatóság”
Az OTP szlovákiai ingat−
lanfejlesztő leányvállalata
az OTP Real Slovensko,
s.r.o. megkezdte Dunaszer−
dahelyen a Zsigmond király
utcában a „Zsigmond király
lakópark” építési munkáit.
2007. dec. hóban jogerős épí−
tési engedély alapján 4 db 24
lakásos földszint + 3 emelet +
tetőtér beépítésű lakóépület
valósul meg kulcsrakész kivi−
telezéssel.
A 6772 m2 nagyságú építési
telek a Hypernova és a MAX
bevásárló központok, a csalá−
di házas építési övezet, vala−
mint az új 9200 m2 területen
épülő városi pihenőpark
szomszédságában található.
Épületenként 2 db lépcsőház
és 2 db 4 személyes felvonó
biztosítja a lakók kényelmét.
A lakások hasznos alapterü−
lete 40–106 m2 között válto−
zik, 1–4 szobás alaprajzi meg−
oldásokkal széles választási le−
hetőséget kínálva a Vevőknek.

A lakások kiépítettsége
megfelel a „kulcsrakész” álla−
potnak. Valamennyi padló és
falburkolat, szaniter berende−
zés, konyhabútor beépítésre
kerül. A konyhabútorok tar−
talmazzák a pára és szagelszí−
vó berendezést, valamint a
kombinált üzemű konyhai fő−
ző−sütő berendezést is.
A gazdaságos és kényelmes
fűtést, melegvízellátást kor−
szerű gázüzemű fali kazánok
biztosítják.
Minden lakásban telefon és
kábel TV csatlakozás készül.
A gépkocsik tárolása rész−
ben az épületek földszintjén
kialakított 8−8 db zárt garázs−
ban, részben a felszínen kiala−
kított szabadtéri, számozott
parkolóhelyeken biztosított.
A lakópark teljes területe
kerítéssel határolt, füvesített,
parkosított terület, ezen belül
egy játszóhely is kialakításra
kerül. A gépkocsik bejutását
kártyás rendszerű sorompók
biztosítják.

A lakópark a tervek szerint 4
ütemben valósul meg, az egyes
24 lakásos ütemek kb. 6 hóna−
pos eltolással követik egymást.
Az első 24 lakásos ütem ki−
vitelezése 2008. február elején
megkezdődött, az épület alapo−
zása március 15 −re elkészült.
Az építési ütemterv alapján
2008. aug. hóban a készültség
eléri a szerkezetkész, tetővel
lefedett állapotot, mely lehető−
vé teszi az egyes ingatlanok
(lakások, garázsok) önálló ka−

Elérhetőségeink / Értékesítési irodák:
811 02 Bratislava, Tallerova 10
929 01 Dunajská Streda, Korzó Bélu Bartóka 344 (OTP Banka épülete)
E−mail: adamkovicova@otpreal.sk, Telefon 02/5263 5261, 0907 986 447
www.otpreal.sk

taszteri bejegyzését, és a banki
jelzálog hitelek folyósítását.
A kolaudációs folyamatot
2008. dec. hónapra tervezzük,
az egyes lakások birtokba adá−
sa folyamatosan történik és
2009. febr. végéig befejeződik.
Az 1. ütem részletes műsza−
ki, alaprajzi és alapterületi
adatai, valamint a lakások ár−
jegyzéke az internetes honla−
punkon, és az értékesítési iro−
dáinkban megtekinthetők.
Társaságunk, mint az OTP
Bankcsoport tagja szorosan
együttműködik a projekt fi−
nanszírozása és a lakossági
jelzálog hitelek folyósítása te−
rületén az OTP Banka Slo−
vensko, a.s. társasággal.
Lakásáraink – melyek tartal−
mazzák a telekhányad, a közös
terület hányadok árát és a for−
galmi adót – versenyképesek,
és a szolgáltatás használati ér−
tékével és minőségével ará−
nyos árak. A szerződéskötéssel
kapcsolatos jogi költségeket
társaságunk magára vállalja.
A lakásárakban megjelenő
standard burkolatok, belső aj−
tók, konyhabútorok színében
széles körű választékot bizto−
sítunk. Ezen felüli egyedi igé−
nyeket – külön térítés ellené−
ben – messzemenően figye−
lembe veszünk.
Munkatársaink minden
kérdésben készséggel állnak
a Vevők rendelkezésére.
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Sport – DAC

A DAC első négy tavaszi mérkőzésének mérlege: három győzelem, egy vereség

Még a kezünkben van a feljutás lehetősége
Lapzártánkig négy fordulót játszottak le a II. liga 15 felvo−
násból álló tavaszi szezonjából. Ezeken három esetben
győztesen, egyszer pedig vesztesen hagyta el a pályát a
DAC. „Mindannyian tudatosítjuk a tavaszi mérkőzések fon−
tosságát, hiszen a dunaszerdahelyi futball jövőjét tekintve
meghatározó lehet, hogy most feljutunk−e az I. Ligába vagy
sem. A sorsunk egyelőre még a mi – játékosok, edzők –
kezünkba van, és mindent megteszünk annak érdekében, ho−
gy ne okozzunk csalódást.“ – mondja Meszlényi Tibor, a
DAC vezetőedzője.

Tavaszi mérkőzések
Jarné zápasy
16. kolo/forduló:
Slovan B−DAC 3:4 (1:1)
17. kolo/forduló:
DAC−Nové Mesto nad
Váhom 2:1 (1:1)
18. kolo/forduló:
Nitra B−DAC 1:0 (1:0)
19. kolo/forduló:
DAC−Nemšová 2:1 (2:1)

Hajrá – DAC−Híradó
A szurkolókra is gondol a DAC
új vezetősége. Valamennyi ha−
zai mérkőzésre Hajrá címen
DAC–Híradót jelentet meg,
melyről az első két hazai fordu−
lót tekintve elmondható, hogy
örömmel vették mind a szurko−
ló, mind a játékosok.

Gólörömben a négy tavaszi forduló során eddig nyolc alkalom−
mal volt részük a DAC labdarúgóinak, illetve szurkolóinak.
Legalább ezen a szinten kell folytatni, mert ugyan lapzártánk i−
dején a dunaszerdahelyi csapat vezette a tabellát, de úgy, hogy
az őt üldőző szencieknek egy mérkőzésük elmaradt.
A legtöbb gól Belkovics László nevé−
hez fűződik. „Egyértelműen a felkerü−
lést várom, mindenki ezt akarja.
Magamtól azt várom, menjen a játék
és tudjak segíteni a társaknak.
Remélem, stabilan fogok játszani, és
elkerül minden sérülés. Nem mondok
gólokat, számokat, nem az a lényeg ki
talál be, a csapat és a feljutás a lény−
eg, sikerüljön a felkerülés. Nincs me−
se, az otthoni meccseket hozni kell.“ –
mondta a DAC „gólgyárosa“.

Odchod Krissa a Sebőa

Tréner Tibor Meszlényi:
„Všetci si uvedomujeme dô−
ležitosť jarnej časti ligy.
Nechcem síce hovoriť o tom,
že ide o osud dunajskostred−
ského futbalu, ale pre jeho bu−
dúcnosť bude veľmi dôležité,
či postúpime alebo nie. Ten o−
sud máme v rukách my, tréne−
ri a hráči, a musíme dokázať,
že nám na tomto klube záleží.“

Vedenie DAC−u s okamžitou platnos−
ťou rozviazalo pracovný pomer s 37−
ročným útočníkom Miroslavom
Krissom a 50−ročným manažérom
klubu Ladislavom Sebőm. Obaja prišli
do DAC−u pred začiatkom aktuálnej
sezóny. Počas prvej polovice súťaže
chýbal Miroslav Kriss, bývalý ligový
futbalista Trenčína, Slovana a Trnavy,
pre zranenie a trest v piatich stretnu−
tiach a so šiestimi gólmi v desiatich
zápasoch bol najlepším jesenným
strelcom mužstva. V troch jarných ko−
lách však nestrelil ani jeden gól.
Ladislav Sebő nastúpil na uvoľnený
post klubového manažéra 1. júla
2007. Predtým pôsobil na rovnakej
pozícii v Gabčíkove, Nových Zámkoch
a naposledy v Rimavskej Sobote. Jeho
úlohu dočasne prevezme vedúci muž−
stva František Lunák. (nk)

František Lunák a menedzser

Sebőt és Krisst menesztették
A DAC futballklub vezérkara felbontotta Sebő László me−
nedzser és Miroslav Kriss labdarúgó szerződését. Mindket−
ten tavaly júliusban érkeztek a csallóközi egyesülethez.
Patasi Ferenc klubelnök a döntés hátteréről. „Az elnök−
ség már korábban meghozta ezt a határozatot, de nem
akartuk megzavarni a csapat felkészülését a nyitrai fakó el−
leni fontos bajnoki előtt. A 38 éves Kriss nem tudott beil−
leszkedni Meszlényi Tibor együttesébe. Az edző koncepció−
ja alapján a ligetiektől kölcsönvett Horváth tölti be az ék
szerepét, így Miro valamivel hátrébb került. Az előkészüle−
ti meccseken és tavaszi bajnokikon gyengén játszott, pedig
az egyik legjobban megbecsült tagja volt a keretnek. Nem
váltunk el haraggal, segítünk neki klubot találni"– szögez−
te le a sárga−kékek első embere.
Sebő László menedzser távozását Patasi Ferenc így indo−
kolta: „Laci még az előző vezetés alatt érkezett a klubhoz,
s egészen más volt a munkaköre, mint ahogyan azt mi sze−
retnénk. Olyan emberre lesz szükségünk, aki mindig kéznél
van, s foglalkozni tud a napi dolgokkal. Az eddigi sportve−
zetőnk Érsekújvárban él, s naponta ingázott. Barátként bú−
csúztunk el Lacitól is. Ideiglenesen František Lunákot bíz−
tuk meg a menedzseri teendők ellátásával."
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Küszöbön az euró

Zavedenie eura sa blíži

Szlovákiában 2009. január elsejétől vezetik be az eurót fize−
tőeszközként. A koronát az Európai Unió Tanácsa által
meghatározott árfolyamon váltják majd át euróra.
Az áttérés időszakában sok új pénzügyi kifejezéssel talál−
kozunk majd nap mint nap. Az alábbiakban ezeket a fogal−
makat gyűjtöttük csokorba.
A korona és az euró átváltási árfolyama – kötelező fel−
tüntetni 2008. július elsejétől. Az átváltási árfolyamon azt a
számot (árfolyamot) értjük, amely alapján a koronát fogják át−
számolni euróra. Ezt az árfolyamot az Európai Unió Tanácsa
állapítja meg júniusban, vagy legkésőbb július elején.
Kötelező duális értékelés − 2008. július elsejétől. A duá−
lis értékelés annyit jelent, hogy a pénzbeli értékeket egyide−
jűleg fel kell tüntetni koronában és euróban is. Az árakat az
átváltási árfolyamon számítják át euróra és a közelebb eső
eurócentre kerekítik ki. A duális árazás 2009. végéig köte−
lező. Ha olyan pénzügyi tranzakcióról van szó, amikor a vá−
ros fizet ki bizonyos összeget a polgárnak, akkor az átszámí−
tott összeget felfele kerekítik tíz eurócentre, ha a polgár fizet
a városnak /pl. adók, illetékek/, akkor pedig lefele.
Az euró bevezetése – 2009. január elsejétől. Az euró
szlovákiai bevezetésének hivatalos időpontja 2009. január 1.
Ez azt jelenti, hogy e naptól a hivatalos fizetőeszköz
Szlovákia területén az euró lesz.
Rövid duális készpénzfizetési forgalom − 2009. január 1.
− 16. között. Ez az az időszak, amikor egyidejűleg fizethetünk
koronával és euróval is. Ez azonban egy nagyon rövid idő−
szak, mivel január 16. után már koronával nem lehet fizetni.
Az európénzérmék és euróbankjegyek alakja. Az euró−
pénzérmék és bankjegyek alakja megtekinthető az Európai
Központi Bank honlapján − www.ecb.int és a Szlovák
Nemzeti Bank weboldalán − www.nbs.sk. A bank honlapján
megtalálható a leírás arról is, hogy milyen védőelemekkel
óvják az új pénzt a hamisítástól.

Euro na Slovensku bude zavedené l.
l. 2009 súčasne do hotovostného aj
bezhotovostného obehu, bez pre−
chodného obdobia a stane sa zákon−
ným platidlom na území Slovenskej
republiky. Koruna bude prepočítaná
v konverznom kurze stanovenom
Radou EÚ na euro.
Právnické a fyzické osoby musia s
prípravou a výdavkami spojenými s
prechodom na euro uvažovať už
skôr. Od júla 2008 musia byť dvoji−
té ceny zobrazené okrem obchodov
aj na faktúrach (vystavených pre
právnické osoby a fyzické osoby−
podnikateľov), výplatných páskach,
v katalógoch a pod.
Pri prechode na euro sa budeme
denno−denne stretávať nasledovnými
najpoužívanejšími pojmami.
Konverzný kurz − EUR/SKK − 1.
júl 2008. Pod konverzným kurzom sa
rozumie číslo (kurz), ktorým sa budú
hodnoty určené v Slovenských koru−
nách prerátavať do meny EUR. Tento
kurz bude vyhlásený Radou EÚ kon−
com júna resp. začiatkom júla.
Povinné duálne oceňovanie −1.
júl 2008. Duálne oceňovanie zname−
ná vyjadrovanie peňažných hodnôt
súčasne v korunách aj eurách, ale vý−
lučne vo vzťahu k občanom všade
tam, kde sa uvádza peňažná čiastka,
cena alebo hodnota v domácej mene.

Ceny budú prepočítané podľa kon−
verzného kurzu a zaokrúhlené na
najbližší eurocent. Doba povinného
duálneho oceňovania je od zverejne−
nia
konverzného
kurzu
do
31.12.2009. Pri platbách OBČAN −
MESTO sa platby v prospech občana
budú zaokrúhľovať na 10 eurocentov
smerom nahor, platby v prospech
mesta (dane, poplatky) na 10 euro−
centov smerom nadol.
Zavedenie EUR − 1. január 2009.
Oficiálny dátum zavedenia tejto me−
ny je 1. január 2009. To znamená, že
zákonným platidlom na území SR sa
od 1. januára stane EUR.
Krátky duálny hotovostný obeh −
1. − 16. január 2009. Krátky duálny
hotovostný obeh je obdobie, počas
ktorého sa môžu používať súčasne
slovenské koruny a zároveň aj eurá.
Toto obdobie je však veľmi krátke, po
16. januári 2009 sa slovenské koruny
nebudú môcť používať.
Vzhľad euromincí a eurobanko−
viek. Vzhľad euromincí a euroban−
koviek je zverejnený na stránke
Európskej centrálnej banky −
www.ecb.int a na web stránke
Národnej banky Slovenska −
www.nbs.sk. Okrem toho sa na
stránke Národnej banky Slovenska
nachádza aj popis ochranných prv−
kov bankoviek.
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Deň učiteľov

Trnavský kraj

Ocenení z nášho
mesta

16.4.2008

Deň učiteľov – už po piatykrát

V Trnave v Zrkadlovej sieni
Divadle
Jána
Palárika
26.3.2008 uskutočnilo oceňo−
vanie pedagogických a iných
zamestnancov škôl a škol−
ských zariadení v zriaďovateľ−
skej pôsobnosti Trnavského
samosprévneho kraja. Preds−
eda TTSK Tibor Mikuš pri
príležitosti Dňa učiteľov odo−
vzdal pamätné medaily a pa−
mätné listy za celoživotnú
prácu a mimoriadne výsledky
dosiahnuté vo výchovno−
vzdelávacom procese, na ú−
seku starostlivosti o deti, mlá−
dež a šport, za vzdelávanie
nadaných a talentovaných,
ako aj zdravotne postihnutých
žiakov a študentov, za prácu
a výsledky, ktoré robia dobré
meno TTSK.
Z Dunajskej Stredy odovzda−
li ocenenie:
Mgr. Ladislavovi Szabóovi,
riaditeľovi Športového gym−
názia s vyučovacím jazykom
maďarským Dunajská Streda
za dlhoročnú výchovno−vzde−
lávaciu a riadiacu činnosť na
Strednej poľnohospodársko −
potravinárskej škole s vyučo−
vacím jazykom maďarským
Dunajská Streda a zriadenie
Športového gymnázia s vyuč.
jaz. maďarským Dunajská
Streda.
RNDr. Ladislavovi Kenye−
resovi, učiteľovi Gymnázia
Ármina Vámbéryho s vyučo−
vacím jazykom maďarským
Dunajská Streda za prípravu
talentovaných žiakov na biolo−
gické a chemické olympiády, v
ktorých dosahujú najvyššie o−
cenenia v rámci krajských a
celoslovenských súťaží.
RNDr. Andrei Kulcsár, zá−
stupkyni riaditeľa Strednej
poľnohospodársko −potravi−
nárskej školy
Dunajská
Streda za aktívnu prácu pri
každoročnom organizovaní
výstav s partnerskými firma−
mi a mestom Dunajská Streda
a za rozvoj mimoškolskej čin−
nosti žiakov
Dalme Staňákovej, učiteľke
Gymnázia Dunajská Streda
za celoživotnú prácu a jej vý−
znamný podiel pri vzdelávaní
mládeže v oblasti matematiky
a fyziky.

Po piatykrát oslavovali v na−
šom meste mestský deň učite−
ľov. Slávnosť sa konala 28.
marca v divadelnej sále mest−
ského kultúrneho domu.

a súbory CVČ a ZUŠ predsta−
vili pestrým programom. Deti
zožali zaslúžený úspech.
Potlesk však patril nielen im,
ale aj ich učiteľom.

Mestská samospráva prvýkrát
zorganizovala oslavy Dňa uči−
teľov v roku 2004, odkedy
základné školy sú v správe sa−
mosprávy. Od tej doby pravi−
delne každý rok na výročie na−
rodenia učiteľa národov, Jána
Ámosa Komenského samo−
správa hodnotí prácu učiteľov
v samosprávnych školách
a predškolských zariadeniach.
Najlepší sú ocenení diploma−
mi a finančnou odmenou za o−
betavú prácu.
Na úvod slávnostného po−
dujatia sa žiaci piatich samo−
správnych škôl, škôlkári zo
škôlky na ulici Komenského

Potom pozdravil učiteľov
primátor Dunajskej Stredy,
Péter Pázmány. Vo svojom

príhovore poukázal na to, že
samospráva pred piatimi rok−
mi prebrala základné školy so
zmiešaným pocitom. Veď pe−
dagogické zbory predstavujú
kvalitný duchovný potenciál,
pritom budovy škôl, postave−
né pred takmer päťdesiatymi
rokmi prebralo mesto v po−
merne zlom stave. Od tej doby
sa mesto snaží z rôznych, aj
EU−fondov získať prostriedky
na obnovu a rekonštrukciu
škôl. Vlastný podiel mesto
vždy zabezpečilo.
Péter Pázmány sa zmienil aj
o zvyšujúcom počte novoro−
dencov, teda budúcnosť škôl
je zabezpečená. Zatváranie
prípadne zlučovanie škôl ne−
hrozí – prízvukoval primátor.
Práve naopak, primátor refe−
roval o skutočnosti, že mesto
pripravuje návrh na zvýšenie
kapacít jaslí práve z titulu
zlepšenia demografických u−
kazovateľov.
Primátor odovzdal aj čestné
uznania a finančné dary 15 u−
čiteľom základných škôl a 5 u−
čiteľom v predškolských za−
riadeniach. Péter Pázmány
vyjadril presvedčenie, že ná−
rodná rada prijme taký návrh
školského zákona, ktorý ne−
bude mať negatívne následky
na školy a pedagógov základ−
ných škôl s vyučovacím jazy−
kom maďarským.
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Pedagógusnap
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Kitüntetett pedagógusok

Elismerő okleveleket és pénzjutalmakat kapott 20 pedagógus és óvónő

Vyznamenaní pedagógo−
via

Pedagógusnap – ötödször

A Szabó Gyula Magyar Tan−
nyelvű Alapiskolából:
Borbély Edit
Horváth Márta
Méhes Tibor
Nagy Árpád
A Vámbéry Ármin Magyar
Tannyelvű Alapiskolaból:
Tornóci Tibor
Orosz Sarolta
A Kodály Zoltán Magyar
Tannyelvű Alapiskolából:
Hykes Judit
Süke Beáta
Fodor Mária
Pencinger Beáta
Zo základnej školy
Jilemnického:
Oliver Kluch
Erika Borárošová
Zo základnej školy Smetanov
háj:
Ružena Galková
Zo základnej umeleckej školy,
a Művészeti Alapiskolából:
Kordoš Jozef
Z centra voľného času ,
a Városi
Szabadidőközpontból:
Mgr. Krascsenits Dániel
Z materskej školy na
Jesenského ulici/ a Jesenský
utcai óvodából:
Ľubica Urbaničová
Z materskej školy na
Októbrovej ulici / az
Október utcai óvodából:
Kovácsi Ildikó
Z materskej školy na
Alžbetínskom námestí/
az Erzsébet téri óvodából:
Kovács Éva
Z materskej školy na Nám.
Priateľstva /a Barátság téri
óvodából:
Budaiová Katarína
Z materskej školy Rybný trh
/a Halpiac téri óvodából:
Nagy Piroska

Az idén immár az ötödik vá−
rosi pedagógusnapot tartották
meg városunkban. Március
28−án került sor erre a hangu−
latos ünnepségre a városi mű−
velődési központ színházter−
mében.
A városi önkormányzat ha−
gyományteremtő szándékkal
2004−ben indította útjára ezt a
kezdeményezést, miután az
alapiskolák átkerültek a köz−
ségek hatáskörébe. Azóta e−
zen a napon, amely egyúttal a
népek tanítójának, Ján Amos
Komenskýnak is a születés−
napja, értékelik az alapiskolák
és az ugyancsak városi fenn−
tartású óvodák pedagógusai−
nak munkáját. A legjobbak
áldozatos munkáját oklevéllel
és pénzjutalommal is méltá−
nyolják.
A pedagógusnapi ünnepség
bevezetőjében a város öt alap−
iskolájának diákjai, a szabad−
időközpont, a művészeti ala−
piskola növendékei és a Ko−
menský utcai óvoda csemetéi
adtak nagyon mutatós és soks−
zinű ízelítőt tudásukból. A
gyerekek megérdemelt sikert
arattak. A nézőtéren ülő szü−
lők és nagyszülők tapsa nem−
csak nekik, hanem a felkészí−
tő tanárok munkájának is
szólt.
Ezután
Dunaszerdahely
polgármestere köszöntötte a
pedagógusokat. Pázmány Pé−
ter utalt arra, hogy az önkor−
mányzat 6 éve vegyes érzé−
sekkel vette át az öt alapisko−
lát. Hiszen a pedagógusi ka−
rok komoly szellemi potenci−
ált jelentettek, ám a csaknem
ötven éve épült iskolákat na−

gyon leromlott állapotban
vette át a város. Azóta külön−
böző pályázatok révén uniós
pénzek lehívásával igyekszik
a város vezetése előteremteni
a felújításukhoz szükséges
forrásokat, ezekhez az önrészt
minden esetben a városi költ−
ségvetésből biztosítják.
Pázmány Péter említést tett
arról az örvendetes tényről,
hogy a születések száma felfe−
lé ível, tehát biztosított az is−
kolák utánpótlása. Ezért az el−
következő időszakban nem
lesznek bezárá−
sok vagy összevo−
nások – hang−
súlyozta a pol−
gármester. Sőt, jó
hírről is beszá−
molt a polgár−
mester, hiszen a
város vezetése
hamarosan javas−
latot készít elő,

A Vámbéry alapiskola kisdiákjainak műsora

épp a kedvező népszaporulati
mutatók ismeretében, a meg−
lévő bölcsődén kívüli bölcső−
dei kapacitások bővítésére.
A polgármester ezután elis−
merő okleveleket és pénzju−
talmat adott át 15 pedagógus−
nak és 5 óvónőnek. Pázmány
Péter reményét fejezte ki, ho−
gy az új oktatásügyi törvényt
végülis olyan formában fo−
gadja el a parlament, hogy az
nem érinti hátrányosan a ma−
gyar iskolákat és a pedagógu−
sokat.
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A XVII. Dunaszerdahelyi Zenei Napok áprilisi eseménysorozata remek koncerteket ígér

Sztárvendégek a fellépők között
A Dunaszerdahelyi Zenei Napok
az idén sem adja alább: mint ed−
dig már tizenhat alkalommal, ez−
úttal is sokféle zsánert és stílust
felölelő, izgalmas műsorral várja
a közönséget. Két sztárvendége is
lesz: Király Csaba zongoramű−
vész és a Budapest Klezmer
Band.
Király Csaba tizenöt évesen
szerezte első komoly díját, és a
következő tizenöt évben otthon és
külföldön szinte záporoztak rá a
továbbiak. Kocsis Zoltán egykori
tanítványa ma maga is tanít,
mesterkurzusokat tart, és gigászi
feladatokat tűz ki maga elé:
olyanokat, mint Bach és Liszt ös−
szes orgonaművének, Mozart ös−
szes zongoraszonátájának és
Liszt valamennyi, zongorára írt
kompozíciójának megszólaltatá−
sa. Teheti, mert a zeneirodalom
minden korszakában otthonosan
mozog (repertoárja a barokk

Pillanatkép a tavalyi zenei fesztiválról: a gödöllői Talamba ütősegyüt−
mestereitől a kortárs szerzőkig
terjed), hihetetlen gyorsasággal
tanul, és fantasztikus technikájá−
nak köszönhetően nem léteznek
számára akadályok. Méltatói
szerint manuális tudása az em−
beri teljesítőképesség határait
súrolja. Nem csoda, hogy négy

A sokéves hagyományhoz híven most is ingyenes minden pro−
dukció. Ahogy ingyen munkálkodik, szervez, figyel a részletek−
re a helyi zeneiskola maroknyi gárdája is, amelynek ez a lokál−
patrióta büszkeségre jogosító rendezvény köszönhető. De azért
a belépésnél nem árt körülnézni: valahol ott szerénykedik egy
doboz, amelybe ne sajnáljunk pár koronát dobni, ebből fedezik
a kisebb kiadásokat, többek között a közreműködők megvendé−
gelését. Hadd vigyék el messze a hírét a dunaszerdahelyiek
vendégszeretetének.

kontinens hangversenytermeinek
szívesen látott vendége, és olyan
neves rendezvényeken szerepel,
mint a Salzburgi Ünnepi Játékok
vagy a Holland Fesztivál.
A Budapest Klezmer Band
1990−ben alakult. Az egykor
gazdagon virágzó közép−kelet−
európai zsidó zenei kultúrát
éleszti újjá és gazdagítja más
kultúrák elemeivel. Alapítója és
vezetője, a munkácsi származá−
sú Jávori Ferenc számos művet
komponált az együttes számára,
amelyeket Jeruzsálemben és
New Yorkban ugyanolyan viha−
ros tapsorkán fogadott, mint
Milánóban, Moszkvában, Mün−
chenben vagy Stockholmban.
Sírni, nevetni, de leginkább

XVII. Dunajskostredské hudobné dni od 21. apríla

Hviezdy na hudobnom festivale
Festival Dunajskostredské hu−
dobné dni (od 21. apríla do 9.
mája) – podobne ako po mi−
nulé roky – aj tento rok pos−
kytne priestor hudbe rôznych
žánrov. Program sedemnás−
teho ročníka hudobného festi−
valu je vzrušujúci: na festivale
vystúpi aj klavírny virtuóz
Csaba Király a Budapest
Klezmer Band.
Csaba Király získal prvé vážne
ocenenie ako pätnásťročný. Od
tej doby neustále žne úspech do−
ma i v zahraničí. Bývalý študent
Zoltána Kocsisa dnes sám učí,
prostredníctvom majstrovských
kurzov odovzdáva svoje vedo−
mosti talentovaným hudobní−
kom. Okrem toho si sleduje gi−
gantické úlohy: chce zahrať
všetky orgánové hry Bacha
a Liszta, všetky Mozartove kla−
vírne sonáty, všetky klavírne

kompozície Franza Liszta. Ki−
rály má na to všetky predpok−
lady: pohybuje sa veľmi sebave−
dome vo všetkých dobách (jeho
repertoár siaha od diel baroko−
vých majstrov až po súčastných
komponistov), učí sa mimoriad−
ne rýchlo a vďaka výnimočnej
technike neexistujú pre neho pre−
kážky. Podľa kritikov, jeho ma−
nuálne vedomosti sú na hranici
ľudských možností. Nečudo, že
je obľúbeným hosťom koncert−
ných siení štyroch kontinentov,
vystupuje na takých hudobných
fórach, ako Salzburgské hudob−
né slávnosti alebo Holandský
festival.
Hudobná formácia Budapest
Klezmer Band bola založená
v roku 1990. Oživuje niekdajšiu
stredo−východoeurópsku židov−
skú hudobnú kultúru obohatenú
o prvky iných kultúr. Zaklada−
teľom a umeleckým vedúcim

skupiny je Ferenc Jávori pôvo−
dom z Mukačeva. Skomponoval
pre súbor niekoľko skladieb, kto−
ré sú obecenstvom búrlivo prijí−
mané tak v Jeruzaleme či New
Yorku, ako v Miláne, Moskve,
Mníchove alebo Stockholme.
Kto sa započúva do vášnivej
hudby Klezmer Bandu, tomu sa
chce plakať, smiať, alebo radšej
sa pustiť do tanca.
To sú teda hviezdne produkcie
Dunajskostredských hudobných
dní, ale každý koncert bude svo−
jim spôsobom jedinečný, vyne−
chať nehodno ani jeden. V súlade
s doterajšími tradíciami, vystú−
penia sú zadarmo. Aj organizáto−
ri hudobnej prehliadky – pedagó−
govia základnej umeleckej školy
– pracujú a dohliadajú na priebeh
hudobného festivalu bez nároku
na odmenu. Ale ak sa návštev−
ník koncertu porozhliadne pri
vchode do koncertnej sály, určite

 április 21. hétfő (18,00):
Király Csaba −zongora, Pécs
− a MAI koncerttermében
 április 24. csütörtök
(18,00): Jela Špitková −hege−
dű, Ildikó Balogová−zongo−
ra, Pozsony – Vermes villa
 április 25. péntek (18,00):
„LA BARRE“ guitar duo,
Zsolna – Vermes villa
 április 29. kedd (18,00)
Budapest Klezmer Band –
Református templom
 április 30. szerda (18,00)
Istropolis zongora trio,
Pozsony – Vermes villa
 május 6. kedd (18,00)
Szakcsi Jr Trio, Budapest –
a MAI koncerttermében
 május 8. csütörtök (18,00)
Finally−jazz, Pozsony – Le−
gendary étterem terasza
táncra perdülni kerekedik kedve
mindenkinek, aki a fokozhatat−
lant is fokozni képes Klezmer
Band szenvedélyes muzsikáját
hallgatja.
Ezek tehát a sztárvendégek, de
a Dunaszerdahelyi Zenei Napok
minden egyes közreműködője
kiváló a maga területén, ezért
egyetlen koncertet sem tanácsos
kihagyni.
 21. apríl, pondelok (18,00):
Csaba Király−klavír, Pécs – v
koncertnej sále ZUŠ
 24. apríl, štvrtok (18,00):
Jela Špitková−husle, Bra−
tislava, Ildikó Balogová−kla−
vír, – Vermesova vila
 25. apríl, piatok (18,00):
„LA BARRE“ guitar duo,
Žilina – Vermesova vila
 29. apríl, utorok (18,00):
Budapest Klezmer Band –
Reformovaný kostol
 30. apríl, streda (18,00):
ISTROPOLIS klavírne trio,
Bratislava – Vermesova vila
 6. máj, utorok (18,00):
Szakcsi Jr Trio, Budapest –
Koncertná sála ZUŠ
 8. máj, štvrtok (18,00): FI−
NALLY−jazz, Bratislava, –
terasa reštaurácie Legendary
zbadá krabičku, do ktorej sa ne−
bojme vhodiť nejaké korunky.
Z týchto prostriedkov sa hradí
pohostinné muzikantov.
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Két új kiállítás nyílt a Vermes villa falai között
Nagy érdeklődés mellett nyílt meg április 4−én a Kortárs Ma−
gyar Galéria újabb két kiállítása. A Vermes villa földszinti ter−
meiben a Fotográfia és kortárs grafika, az emeleti Luzsicza Te−
remben pedig a IX. Illusztrált könyv − Biennálé. A megnyitón
Gaál − Derzsi Ildikó galériavezető a megjelent művészek mel−
lett a galéria látogatói között Nagy Frigyes dunaszerdahelyi al−
polgármestert és a Magyar Köztársaság Kulturális Intézetének
igazgatóját, Krasztev Pétert is üdvözölhette.

Első ízben adták át a Biennálé
Legszebb Könyve díjat

Láttatni a láthatatlant
A Fotográfia és kortárs grafi−
ka című kiállítás tulajdonkép−
pen válogatás a győri IX.
Nemzetközi Rajz és Grafikai
Biennálé anyagából. Ahogy
azt N. Mészáros Júlia művé−
szettörténész (Győr) megnyi−
tójában elmondta, a 9. győri
biennáléra 24 ország 46 mű−
vésze kapott meghívást, közü−

ten Kanadából)– önálló kiállí−
tással vehetett részt, mert a té−
mát megtestesítő alkotásaik a
grafika mai megújulásának
nemzetközileg is elismerésre
méltó példái. A számtógépes
technika által újjávarázsolt
felvételeik és grafikáik a Ver−
mes villában is megtekinthe−
tők.

lük az előző biennálé fődíjas
művésze, Ingrid Ledent (Bel−
gium), és három további mű−
vész – Vicky Tsalamata (Gö−
rögország), Walter Jule és De−
rek Michael Besant (mindket−

A fotográfia páratlanul ha−
tékony reprodukálási eszköz,
napjainkban is rengeteg kísér−
letezésre ad lehetőséget. Ezt
igazolja a városi galériában
látható tárlat is.

A Szlovákiai Magyar Kép−
zőművészek Társasága 1990−
ben rendezte meg első Illuszt−
rált Könyv c. kiállítását a
Szlovákiában megjelent ma−
gyar nyelvű könyvekből. A si−
keres nyitányt követően bien−
nálé formájában, azaz két−
évente folytatódott ez. A most
megnyílt dunaszerdahelyi ki−
állítás már a kilencedik e sor−
ban. Szabó Kinga művészet−
történész szerint folyamatos
javulás figyelhető meg a
könyvek illusztrációit és tar−
talmát tekintve is.
A kiállítást rendező Szlová−
kiai Magyar Képzőművészek
Társasága örömére a IX. évfo−
lyamon új nevekkel is talál−
kozhattunk. Balázsy Géza,
Fodor Kata, Kopócs Tibor,
Matuštik Munk Kyra, Nagy

Zoltán, Rácz Noémi és Szabó
Ottó neve mellett Gyenes Gá−
bor, Václav Kinga és
Pézman Andrea illusztrációit
ismerhettük meg. És pont az ú−
jak hozták a változást! A kiál−
lítási alapszabályzatban szere−

pel egy pályázat is a Biennálé
Legszebb Könyve címére. Ezt a
címet most idén ítélték oda
először, a Lilium Aurum kiadó
gondozásában megjelent „Má−
tyás királysága” c. könyvnek,
melynek illusztrátorai Gyenes
Gábor és Václav Kinga.
A megnyitón jelen volt a ki−
állítás kurátora, Szabó Ottó
festőművész is, aki szerint az
Illusztrált Könyv Biennálé IX.
évfolyama mindenképp a ren−
dezvény életképességét bizo−
nyítja. Az utóbbi időben a
szervező munkába a ROVÁS−
Társaság tagjai is bekapcso−
lódtak, ők és az új illusztráto−
rok – a szakma „nagy öregjei”
mellett – új lendületet visznek
a szlovákiai magyar szépiro−
dalmi kiadványok, versköte−
tek illusztrált kiadásába.
A kiállítások május 4−ig
tekinthetők meg a Vermes
villában.
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V. Csallóközi Ezoterikus Fesztivál

„Forradalom” az egészségmegőrzésben
Az utóbbi években rendszere−
sen a dunaszerdahelyi kultúr−
házban megrendezett Csalló−
közi Ezoterikus Fesztivál a
térség legnagyobb hasonló te−
matikájú rendezvényévé vált.
A VMK igazgatónője Ibolya
Ildikó szerint örömmel vállal−
ták és vállalják továbbra is a
társrendezői szerepet, mivel
olyan rendezvényről van szó,
amely nagy érdeklődésnek ör−
vend.
Az idei fesztivál már ötödik
volt a sorban, és a múlt kedve−
ző tapasztalatai okán nem volt
sok ok a változtatásra. A kul−
túrház előcsarnokában, illetve
folyosóin különböző szolgálta−

Ibolya Ildikó VMK−igazgató
és Czibula Csaba főszervező
megnyitják a fesztivált.

A piramisok kínálta pozitív energia a bőrbe−
tegségek és az allergiák elleni harc során is
eredményesnek bizonyult.
tásokat vehettek igénybe a láto−
gatók, mint például az aurafo−
tózás, mágneses rezonanciával
való kezelés, grafológiai ta−
nácsadás, numerológiai elem−
zés, feng−shui tanácsadás, kine−
ziológiai kezelések, oxigénte−
rápia, életmód és táplálkozási
tanácsadás, csontkovácsolás,
szellemgyógyászat, auradiag−
nosztika,
talpdiagnosztika,
akupunktúra, akupresszúra. A
kezelések többsége ezen a na−
pon vagy ingyenes, vagy jelké−
pes áron volt elérhető. Ezen kí−
vül könyveket, kristályokat,
meditációs kellékeket is árusí−
tottak jelen lévő árusok.

A szembetegségek kezelésének egyik hatékony
segédeszköze a szemtrénernek is nevezett „feke−
te lyukacsos szemüveg”, amely a teljes kép látá−
sához a szemet lyukról−lyukra ugrásokra „kény−
szeríti”, aminek eredményeként a szemizmok fo−
lyamatosan dolgoznak, és ezáltal erősödnek.

A fesztivál „lényegi” része,
az előadássorozat, azonban
természetesen állandóan vál−
tozik. Broczky László Érsek−
újvárból a betegségek lélekta−
ni okait boncolgatta, a buda−
pesti Kovács Judit az egyéni
fejlődés lehetőségeiről szólt,

az ugyancsak a magyar fővá−
rosból érkezett Kiss Györgyi
és Dr.Parádi József Az új
korszak emberei, illetve Az ál−
mok üzenete címmel tartottak
előadást, a nagyudvarnoki Bí−
ró Gábor az egészségmegőr−
zés mindenki számára elérhe−
tő lehetőségeit ismertette.
Az előadások, illetve az előadók
között képviselve volt városunk
is. Lukács Ferenc az ún. bio−
fotonikus szkennert mutatta be,
mely szerinte néhány éven belül
valóságos forradalmi áttörést
jelenthet az egészségi állapot
diagnosztizálása terén.

V. Žitnoostrovský ezoterický festival

„Revolučné” metódy
Žitnoostrovský ezoterický
festival sa už piaty rok pra−
videlne koná v kultúrnom
dome v Dunajskej Strede
a za ten čas sa vyprofiloval
na najväčšu prezentáciu
svojho druhu v regióne. Ako
Ildikó Ibolya, riaditeľka
MsKS pri otváraní poduja−
tia zdôraznila, dom kultúry
sa rád spolupodieľa na orga−
nizácii tejto veľmi populár−
nej akcie.
Tohtoročný festival bol už
piaty v poradí, na základe
dobrých skúseností z pred−
chádzajúcich rokov nebolo
potrebné zmeniť na programe

podujatia. Vo vstupnej hale,
ako aj na chodbách mohli ná−
vštevníci festivalu využiť rôz−
ne služby, ako fotenie a diag−
nostiku aury, terapiu magne−
tickou rezonanciou, grafolo−
gickú
poradňu,
nume−
rologickú analýzu, feng−shui
poradenstvo, kineziologické
vyšetrenie, kyslíkovú terapiu,
poradenstvo zdravej výživy,
akupunktúru a akupressúru,
napravovanie kĺbov chiro−
praktikom. Väčšina vyšetrení
bola v tento deň bez poplatku
alebo za symbolickú cenu.
Okrem toho predajcovia po−
núkali rôzne knižky, kryštály
a meditačné pomôcky. V

Ferenc Lukács z Dunajskej Stredy predstavil fungovanie bio−
fotonického skenera, ktorý za niekoľko rokov môže priniesť
do diagnostiky chorôb revolučný pokrok.
prednáškach
László
Boroczky z Nových Zámkov
analyzoval psychickú príčinu
chorôb, Judit Kovács z Bu−
dapešti hovorila o možnos−
tiach individuálneho vývoja,
György Kiss a Dr. József

Parádi taktiež z Budapešti
prednášali na tému Človek
novej doby a Posolstvo snov.
Gábor Bíró z Veľkých
Dvorníkov sa zameral na po−
trebu prevencie chorôb.
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Nem babra megy a játék!

Március 26−i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: 1. Mivel telített a sóbarlang
mikroklímája és mit tartalmaz? 2. Soroljon fel legalább ötöt a sóbar−
langban gyógyítható betegségekből. A helyes válasz: 1. Ásványi
anyagokkal és jótékony mikroorganizmusokkal. 2. Légcsőasztma,
pajzsmirigy betegségei, anyagcsere−rendellenességek, gyomor− és
nyombélfekély, neurózis.
A helyes választ beküldők közül négy, egyenként 45 perces relaxá−
ciós kúrára érvényes sóbarlangi belépőt sorsoltunk ki, melyek átve−
hetők az Ádor utcában lévő sóbarlangban. Nyerteseink: Seregi Klá−
ra (Kistejedi utca 7.), Mácsai Erzsébet, (Amadé L. utca 1611/38),
Horváth Ibolya (Barátság tér 2172/30), Valkai György, (Halpiac tér
333/11).
Új kérdéseink: 1. Mi a neve az egyik legújabb dunaszerdahelyi di−
vatáru üzletnek, amely a fiatalos lendület jegyében nyílt meg? 2. Hol
található a szóban forgó üzlet? 3. Soroljon fel minimum ötöt az üzlet−
ben kapható divatáru cikkekből! A helyes választ beküldők között a
PORTOBELLO divatáru üzletben érvényes három, egyenként 500
korona értékű szabad vásárlást sorsolunk ki.
Válaszaikat legkésőbb április 21−ig küldjék be szerkesztőségünk
címére, vagy adják le a városi hivatal portáján, de lehet e−mailben is
a press@dunstreda.sk címre.

Nejde o babku!

Výhercovia čitateľskej súťaže z 26. marca
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili nasledovnú
otázku: 1. Aká mikroklíma pôsobí v soľnej jaskyni a čo obsahuje? 2.
Vymenuje najmenej päť chorôb, ktoré je možné liečiť v soľnej jasky−
ni. Správna odpoveď: 1. V soľnej jaskyni pôsobí špeciálna, mikrobio−
logicky mimoriadne čistá mikroklíma. 2. Priedušková astma, chro−
nický zápal nosa, alergie rôzneho druhu, kožné choroby, choroby
srdca. Z tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vylosovali 4 voľné
vstupenky do soľnej jaskyne na relaxačné posedenia po 45 minút.
Vyhrávajú: Klára Seregi (Malotejedská 7.), Erzsébet Mácsai (L
Amadé u. 1611/38), Ibolya Horváth (Nám. priatelstva 2172/30),
György Valkai (Rybný trh 333/11). Vstupenky obdržia priamo v soľ−
nej jaskyni na Ádorskej ulici.
Nové otázky: 1. Napíšte názov jednej z najnovších módnych pre−
dajní v Dunajskej Strede, ktorú otvorili v znamení mladistvého elánu!
2. Kde sa nachádza táto predajňa? 3. Vymenujte najmenej päť dru−
hov módneho tovaru z predajne! Medzi čitateľmi, ktorí pošlú správne
odpovede, vylosujeme 3 volné nákupy v módnej predajni PORTO−
BELLO v hodnote po 500 korún. Odpovede zašlite najneskôr do 21.
apríla na adresu redakcie, alebo odovzdajte na vrátnici mestského ú−
radu, prípadne pošlite e−mailom: press@dunstreda.sk.

Reklám / reklama
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Új divatáru üzlet nyílt a Posta utcában

PORTOBELLO –
a fiatalos lendület jegyében
A márkás, fiatalos férfiruházati és kiegészítő cikkek ismerőinek
és kedvelőinek a PORTOBELLO bizonyára ismerősen cseng,
hiszen London világhírű Notting Hill negyedében elterülő
Portobello Road Market fogalom a divatosan öltözködő rétegek
köreiben.
Nos, a cég divatos márkás holmijai a közelmúltban
Dunaszerdahelyen is megjelentek. A Fő utcáról a Vámbéry tér−
re vezető hangulatos Posta utcában, a Bihari vendéglővel szem−
ben nyílt meg a PORTOBELLO divatáru üzlet.
Kínálata főleg a férfiakat szólítja meg. Többféle márkából
választhat, aki minőségi farmert, kabátot, pólót, inget és a hoz−
zá illő kiegészítőket szeretne vásárolni, akár derékszíjat, férfi
fehérneműt, vagy ékszereket, karkötőt, nyakláncot.
A minőségi áru ízlésesesen elrendezett polcokon fogadja a
vásárlót. A könnyed eleganciát, fiatalos lendületet sugárzó már−
kás holmik elérhető áron kaphatók meg a Portobello üzletben.
Az előzékeny, kedves kiszolgálás magától értetődő.
Győződjön meg erről Ön is hétfőtől péntekig naponta 9−től 18
óráig, szombaton 9.00−12.00 között!

Nová predajňa módneho tovaru v Poštovej ulici

PORTOBELLO − v znamení
mladistvého elánu

Autobus bude návštevní−
kom k dispozícii od 9.00
do 18.00 hod.

Pre milovníkov a znalcov znač−
kovej mužskej módy a dopln−
kov zrejme značka PORTO−
BELLO je známy pojem. Veď
Portobello Road Market vo
svetoznámej londýnskej štvrti
Notting Hill je pojmom v kru−
hoch zákazníkov, ktorí si dajú
záležať na móde a kvalite.
Táto značka sa zavítala aj do
Dunajskej Stredy. V Poštovej
ulici, vedúcej z Hlavnej ulice
na Vámbéryho námestie pred−
nedávnom otvorili predajňu
módneho tovaru PORTO−
BELLO. S ponukou oslovuje
najmä mužov. Zákazník si mô−

že vybrať z viacerých značiek
kvalitné džínsy, kabáty, košele,
tričká a náležité doplnky, muž−
skú bielizeň, šperky, retiazky a
podobne. Módny tovar je este−
ticky uložený na regáloch.
Kvalitné veci, ktoré vyžarujú
ľahkú elegenciu a mladistvý e−
lán, dostanete za prijateľné ce−
ny v predajni PORTOBELLO.
Milá a ústretová obsluha je
samozrejmosťou.
Presvedčte sa o tom osobne v
dňoch pondelok−piatok medzi
9−18 hod., v sobotu medzi 9−12
hodinou.
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A VMK programjából

Novorodenci/Születések

 április 16. – 17.00 ó.: Hazatalálás – előadás−sorozat múltun−
król, jelenünkről, jövőnkről..., „Napot is szeretem, Holdat is
szeretem...", A magyar kereszténység és szkíta gyökerei
(Molnár Attila előadása)
 április 17. – 9.00 és 11.00 ó.: KORPÁS ÉVA és a RÉV ZE−
NEKAR: CSALOGATÓ – VILÁGZENE
 április 17. – 19.00 ó.: a JÓKAI SZÍNHÁZ – KOMÁROM
bemutatja: Noel Coward: FORGÓSZÍNPAD című vígjáté−
kát. Rendezte: Konter László m.v. Jászai−díjas
 április 18. – 10.00 ó.: Énekkarok fesztiválja – a Csallóközi
Népművelési Központ rendezésében
 április 20. – 16.00 ó.: az ARANYKERT BÁBSZÍNHÁZ be−
mutatja: Tojásmese című bábjátékát
 április 23. – 17.00 ó.: Hazatalálás – előadás−sorozat múltun−
król, jelenünkről, jövőnkről... „Mátyás király igazsága, és a
végső ítélet...“ (Szántai Lajos előadása)
 április 26−27.:
DUNASZERDAHELYI BÚCSÚ –
MAJÁLIS
 április 30. – 17.00 ó.: Hazatalálás – előadás−sorozat múltun−
król, jelenünkről, jövőnkről... „Tartson neve, míg a Föld
tart...". Hagyományőrzés vagy hagyományaink újraélése?
(Vukics Ferenc előadása)

Szabó Dániel
Domonkos Márk
Jurkov Petr
Nagy Anna
Szelle Alexander
Lepi Dávid
Csomor Zsolt
Mikolai Dóra
Fukács Dávid
Szakál Róbert
Mészárosová Eva Alexandra
Novorodencom prajeme
dobré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
Meton Ján (1957)
Eleková Helena (1923)
Ráczová Alzbeta (1929)
Soós Juraj (1932)
Nyári Stefan (1924)
Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!
ZOSOBÁŠILI SA /
HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Somogyi Stefan −
Verébová Erika
Velsicz Ladislav −
Koczkás Erika
Földes Zoltán −
Vidová Zuzana
Veľa šťastia a lásky
v spoločnom živote!
Sok szerencsét és
boldogságot a közös úton!

Májusi előzetes
 május 07. – 17.00 ó.: Hazatalálás – előadás−sorozat múl−
tunkról, jelenünkről, jövőnkről... „A Szent Korona nevé−
ben...". Együttélési modellek a harmadik évezredben (Pap
Gábor előadása)
 május 10. – 8.00 ó.: Sakkverseny – országos ifjúsági csapat−
bajnokság
 május 14. – 17.00 ó.: Hazatalálás – előadás−sorozat múltun−
król, jelenünkről, jövőnkről... „Kinn a bárány – benn a far−
kas...“ Túlélési módszerek a természetben és a társadalmak−
ban (Tóth Ferenc előadása)
 május 18. – 16.00 ó.: ZENE AZ KELL! – TAVASZI
RANDEVÚ. zenés műsor fiatal tehetségek és művészek e−
lőadásában
 május 22. – 19.00 ó.: a SZIGET SZÍNHÁZ – BUDAPEST
bemutatja: Presser – Sztevanovity – Horváth: A PADLÁS cí−
mű musicaljét. Rendező: Pintér Tibor

A VMK állandó programjai: Totyogók klubja (Buday Edit vezetésével): hétfő és szerda 9.30 − 12.00
ó.  Gézengúzok bábcsoport: hétfő 14.30 − 16.00 ó. (Csörgei Tünde vezetésével)  Jóga (Széll Margit
vezetésével): hétfő 17.00 − 19.00 ó.  Sahaja jóga (Marta Gerhátová vezetésével) hétfő 17.30 − 18.30 ó.
 Aerobic (Kašpar Andrea vezetésével): hétfő , szerda 19.00 − 20.00 ó., csütörtök 17.45 − 18.45 ó. 
Csallóközi Táncegyüttes: hétfő és péntek 17.00 − 20.00 ó. (Brandl Ferenc vezetésével)  Moderntánc
(Goldstein Melinda vezetésével): szerda 17.00 − 18.00 ó. (alsó tagozatosok) csütörtök 17.00 − 18.00 ó. (ó−
vodások)  Zenetanfolyam (Sípos Tibor vezetésével): kedd 14.00 − 18.00 ó.  Kalenetika (Ollári Jana
vezetésével): kedd és csütörtök 19.00 − 20.00 ó.  Énekóra (Farkas Mária vezetésével): szerda 13.00 −
17.30 ó.  Ágacska gyermek−néptáncegyüttes: szerda 16.00 − 17.00 ó. (Nagy Iván vezetésével)  Tiszta
Forrás Népdalkör: szerda 17.00 − 19.00 ó. (Szabó Jolán vezetésével)  Jóga (Gútay Adrianna vezeté−
sével): szerda 17.00 − 19.00 ó.  Mozgássérültek klubja: szerda 14.00 − 16.00 ó.  Kondicionáló tor−
na: szerda 18.00 − 20.00 ó. (Nagy László vezetésével)  Kis Gézengúzok bábcsoport: csütörtök 15.15 −
16.45 ó. (Csörgei Tünde vezetésével)  Ágacska gyermek−néptáncegyüttes: péntek 13.30 − 19.00 ó.
(Nagy Melinda és Nagy Iván vezetésével)  Novus Ortus színjátszó csoport: péntek 17.00 − 20.00 ó.
(Takács Tímea vezetésével)  Hastánc (Varga Mónika vezetésével): péntek 19.30 − 21.30 ó.  Fókusz,
gyermek−színjátszó csoport: szombat 10.00 − 12.00 ó. (Jarábik Gabriella vezetésével)  Kismamaklub:
előzetes megbeszélés szerint (Kulcsár Gabriella vezetésével)
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Streda Expedícia: MSÚ  Povolené pod číslom: 1/1994  www.dunstre−
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A DSZTV műsora: Híradó *
Magazin − Új Hírek és Magazin
minden csütörtökön 18.00−kor.
Folyamatos ismétlés, kivéve a
technikai szüneteket.
Relácie DSTV: Správy
*
Magazín − Nové Správy a
Magazín každý štvrtok o 18.00.
Nepretržité opakovanie, výnim−
kou technickej prestávky.

KIÁLLÍTÁS
A Kortárs Magyar Galéria ´94
(Vermes villa)
Fotográfia és kortárs grafika
című kiállítás,
amely Válogatás a győri IX.
Nemzetközi Rajz és Grafikai
Biennálé anyagából.
A Luzsicza Teremben a
IX. Illusztrált könyv − Biennálé
című kiállítás tekinthető meg.
2008. május 4−ig tart nyitva
mindkét tárlat.
CSALLÓKÖZI MÚZEUM
A Képzőművészeti Spektrum
című kerületi verseny leg−
sikeresebb alkotásait bemutató
tárlat, valamint ugyanitt te−
kinthető meg az AMFO−Diafoto
járási fényképészeti kiállítás
2008. május 12−ig.

Centrum voľného času
Alžbetínske nám. 1203/7, 929 01
Dunajská Streda, Tel.: 552 25 74

Akcie na mesiac apríl 2008
17. 4. 2008 − Keramické activity− 14,00
hod.
18. 4. 2008 − Talentová príprava pre
výtvarníkov − 16,00 hod.
22. 4. 2008 − Práca s postihnutou mlá−
dežou − 14,00 hod.
22. 4. 2008 − Mestská futbalová liga,
Miesto: ZŠ Jilemnického ul.
Dunajská Streda − 13,00 hod.
22. 4. 2008 − Jablko v zdravej výžive −
14,00 hod.
25. 4. 2008 − Talentová príprava pre vý−
tvarníkov − 16,00 hod.
26. 4. 2008 − Rodičia s deťmi − športo−
vá činnosť, Miesto: Malé Blahovo −
9,00 hod.
29. 4. 2008 − Práca s postihnutou mlá−
dežou − 14,00 hod.

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK  A városi hivatal lapja  Megjelenik
kéthetente  Főszerkesztő: P. Vonyik Erzsébet  Szerkesztő: Oriskó Nor−
bert  Fotók: Kanovits Gábor  A szerkesztőség címe: 929 01
Dunaszerdahely, Fő utca 50.  Tel: 590 3946  e−mail: press@dunstreda.sk 
Internet: www.dunstreda.sk  Nyomdai előkészítés: Bici−Data  Nyomda:
Valeur Kft., Dunaszerdahely  Lapterjesztés: Városi Hivatal  Engedélyszám:
1/1994  www.dunstreda.sk  Ingyenpéldány
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Képriport / Előzetes

Sikabony: Ififoci−torna – harmadszor
A sikabonyi futballpályán a
közelmúltban immár harma−
dik alkalommal rendezték
meg az ifjúsági focitornát a
következő csapatok részvéte−
lével: a DSZ Szabadidőköz−
pont, a DAC 93, a TJ Mad és
Padány ificsapata. Értékes dí−
jakért folytak a csaták, ame−
lyeket az A. G. SPORT bolt
tulajdonosa ajánlott fel a
győzteseknek.
A tavalyi tornától eltérően
az idén az időjárás is kedve−
zett, és a csapatokat a szülők,
a nagyszülők és további lelkes
drukkerek buzdították a gó−

A Dunaszerdahelyi Hírnök
következő számából
Z nadchádzajúceho čísla

J

mároztak a szülők által főzött
gulyásból. A győztes csapat
edzője, Lépes György: „Na−
gyon örülök, hogy az időjárás
is kedvezett és így színvonalas
tornát rendezhettünk. Izgalom
minden meccsen volt bőven az
elsőtől az utolsó percig. Re−
méljük, hogy jövőre is sikerül
megszerveznünk a tornát.”

lokra. A döntőt a szabadidő−
központ csapata és a DAC 93
vívta, a rendes játékidőben
1:1−es döntetlenre állt a küz−
delem, a hosszabbításban ti−
zenegyesekkel győzött 8:7
arányban a szabadidőközpont
tizenegye.
A harmadik helyért: Mad−
Padány 3 : 0.
A szponzornak köszönhető−
en a gyerekek a kupán és az
oklevélen kívül márkás labdát
is kaptak, utána pedig jót lak−

avult a befizetési fegy−
elem / Disciplinovanejší
daňovníci

Iügyében
nterpelláció az akkugyár
/ Interpelácia
o závode na výrobu auto−
batérií

V
ýstava z Győru
v galérii

A Dunaszerdahelyi Szabadidőközpont győztes csapata: Felső sor balról: Kotlár J., Rosz−
tovics J., Takács O., Baán D., Kovács K., Omelka M., Hepner D., Ružička P., Szabó O., Nagy
Zs., Hepper J., csapatvezető. Guggolnak: Sütő M., Matejka J. Sipos P., Csiba P., Kozma G.,
Pénzes L., Érsek A., Vajda B.
(Foto: CVČ)

A
zenei napok nyitánya /
Hudobné dni zahájené

