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A sajtótörvény hét fő bűne

Dunaszerdahelyen egyesültek − itt is ünnepelnek

Júliustól lép életbe az új sajtótörvény, amely a szlovák kor−
mánypártok műhelyében készült és elfogadását külföldön is
élesen bírálták. A legnagyobb szlovákiai lapkiadóknak ko−
moly fenntartásaik vannak a sajtótörvénnyel kapcsolatban,
ezeket az alábbi pontokban foglalták össze.
1. Az igaz információ esetében is válaszadási jogot biztosít.
2. Jogot biztosít olyan információk helyreigazítására is, ame−
lyek senkit nem sértettek.
3. Kétféle szankciót tesz lehetővé − a válasz és a helyreigazí−
tás közlését is kötelezővé teszi.
4. A kiadó felel azokért a válaszokért is, amelyek sértik a tör−
vényt és az erkölcsöt, ami válaszadási kérvények áradatát indít−
hatja el.
5. Válaszadási joga van az állami és más közintézményeknek
is, amivel a nemzetközi szervezetek szerint vissza lehet élni.
6. A szerkesztőség nem reagálhat a válaszra, ami alkotmány−
ellenes.
7. A kiadó nem utasíthatja vissza a válasz közlését, mert 150
ezer koronára büntethetik.
„Nem akarunk olyan lapot kiadni, amely érdektelen az olva−
só számára és sérti a jogait. Ezért érezzük szükségesnek, hogy
lapunk első oldalain tiltakozzunk. Több mint tíz év után szán−
tuk rá magunkat a tiltakozásra: utoljára Vladimír Mečiar kor−
mányzása idején védekeztünk fehér címlapokkal a sajtó elleni
támadások miatt. Képviselő urak, választóik nagy része a mi ol−
vasónk. Ne engedjék, hogy olyan sajtótörvény lépjen életbe, a−
mely ellenük irányul" − írták állásfoglalásukban a lapkiadók.

Június 21−én félnapos rendezvény lesz Dunaszerdahelyen. Itt
került sor tíz évvel ezelőtt a három magyar párt egyesítésére.
„Dunaszerdahely városa megérdemli, hogy itt ünnepeljünk. A
hivatalos program mintegy három és fél órás lesz“ – nyilatkoz−
ta lapunknak a párt elnöke. Mint Csáky Páltól megtudtuk, utá−
na körülbelül ugyanilyen hosszú lesz a nem hivatalos kulturális
rész.
Lesz egy pártelnöki beszámoló az elmúlt tíz évről, továbbá
előreláthatólag mintegy 10–12 vendég felszólalása várható Eu−
rópából. „Sort kerítünk harminc olyan személy kitüntetésére, a−
kik valamit letettek az asztalra és nagy érdemük van abban, ho−
gy a párt ezt a tíz évet jó kondícióban élte át. Szeretném, ha a ki−
tüntetettek között ott lenne a három volt pártelnök. Sajnos, töb−
büknek in memoriam tudjuk csak átadni a kitüntetést. 20–25 o−
lyan jelenleg is aktív személyiség munkáját is méltányoljuk, akik
sokat tettek már az elődpártokban is vagy az MKP−ban. Délután
a kultúrház előtt lesz egy háromórás kulturális program. Ez egy
ünnepi jellegű pártnap lesz, nem pedig munkajellegű. Ezen fel−
mutatjuk az elmúlt tíz évet és megpróbálunk egy kicsit előre is
nézni. De ez az esemény nem a munkáról fog szólni” – nyilat−
kozta Csáky Pál.

Tízéves az MKP

Sedem hriechov tlačového zákona
Od júla bude účinný nový tlačový zákon z dielne vládnej ko−
alície. ktorý vytvára nezmyselne široký priestor pre právo na
opravu a odpoveď. Tým hrubo zasahuje do redakčnej práce,
porušuje demokratické
zásady, práva občanov
a
slobodu
tlače.
Vydavatelia považujú
nasledujúce fakty za se−
dem hriechov tlačového
zákona, ktorý sa dotýka
aj našich novín. Nižšie
uvádzame stanovisko
vydavateľov tlače o no−
vom tlačovom zákone,
ktorý kritizovali aj v
zahraničí.
1. Dáva právo na odpoveď aj pri pravdivej informácii.
2. Dáva právo aj na opravu informácií, ktoré nikomu neublí−
žili.
3. Umožňuje dvojitú sankciu − povinnosť uverejniť opravu i
odpoveď.
4. Vydavateľ je zodpovedný aj za odpovede, ktoré porušujú
zákon a dobré mravy, čo môže vyvolať reťaz žiadostí o odpoveď.
5. Právo na odpoveď majú aj štátne a iné verejné orgány, čo
podľa medzinárodných organizácií vytvára možnosť zneužitia.
6. Redakcia nesmie reagovať na odpoveď, čo je protiústavné.
7. Vydavateľ nemôže odpoveď odmietnuť, inak mu hrozí pe−
ňažný trest až 150−tisíc korún.
Nechceme vydávať noviny, ktoré čitateľa nezaujímajú a poru−
šujú jeho práva. Preto považujeme za nevyhnutné využiť na pro−
test prvé stránky našich novín. Spolu s ostatnými denníkmi sme
sa k tomu odhodlali po viac než desiatich rokoch, keď sme sa za
vlády Vladimíra Mečiara bielymi stránkami bránili voči útokom
proti tlači − uvádzali denníky na titulných stranách.

Felszentelték a Szent József kápolnát
Ökumenikus istentisztelet keretében április 11−én felszentelték a
városi kórházban a Szent József kápolnát. Létrehozását a városi
hívő közösségek kezdeményezték. A kápolnaszentelési ünnepsé−
gen városunk polgármestere, Pázmány Péter is részt vett. A ká−
polna naponta két órától fél ötig van nyitva, szombatonként pedig
felváltva lesz katolikus, református és evangélikus istentisztelet.
Horváth Zoltán kórházigazgató úgy vélte, hogy a kórház bete−
geinek lelki harmóniájához nagyban hozzájárulhat az, hogy az
újonnan felavatott kápolnában szentmisén vehetnek részt.

Vysvetili kaplnku Sv. Jozefa
V rámci ekumenickej bohoslužby 11. aprila v mestskej ne−
mocnici vysvetili kaplnku Sv. Jozefa. Jej založením vyhoveli
požiadavke veriacich žijúcich v meste. Na slávnostnej boho−
službe sa zúčastnil aj primátor mesta Péter Pázmány.
Kaplnka v pracovných dňoch bude otvorená popoludní od 14.
hod. do 16. 30 hod. Každú sobotu tu budú bohoslužby stieda−
vo pre katolikov, evanjelikov a pre príslušníkov reformovanej
cirkvi. Riaditeľ nemocnice Z. Horváth sa domnieva, že mož−
nosť zúčastniť sa bohoslužbe pre chorých blahodarne prispie−
va k duševnej pohode pacientov nemocnice.
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A 2007−es városi költségvetés kiértékelése – a saját bevételek 13 millió koronával túlteljesítve

A vártnál is jobb eredmények
A városi képviselő−testület áp−
rilis végi ülésén – amelyre lap−
zártánk után került sor − a
2007−es költségvetés teljesíté−
sének a kiértékelésével is fog−
lalkozott. Az anyagot PÁPAY
ZOLTÁN, a városi hivatal
pénzügyi és vagyonkezelési
osztályának vezetője terjesz−
tette a képviselők elé. Röviden
összefoglaljuk a költségvetés
bevételi és kiadási oldalának
fő jellemzőit.
A költségvetés bevételi oldalát,
elsősorban a saját bevételeket,
a várakozáson felül sikerült tel−
jesíteni. Főleg az adóbevéte−
leknél mutatkozott meg az ún.
hűségprogramok, elsősorban a
Pro DS kártya pozitív hatása,
továbbá javult az adóhátra−
lékok behajtása is. Így a terve−
zettnél 8 millió koronával több
adóbevétel folyt be a költség−
vetésbe.
A nem adó jellegű bevéte−
leknél ugyancsak teljesült a
költségvetési előirányzat, mi−
közben a Southerm Kft. bérleti
díja még nincs rendezve, mert
a szerződés az év végéig nem
jött létre. Az egyéb bérletidíj−
bevételek túlteljesítését a volt
járási hivatali székház megké−
sett értékesítése okozta, ez ter−
mészetesen megmutatkozik a
költségvetés bevételi oldalán
az egyéb kiadások tételnél is. A
Kelet lakótelepi K1−es ház−
tömb − amelyben városi bérla−
kások is vannak − esetében in−
tézkedést kell foganatosítani a
díjhátralékos lakókkal szem−
ben: vagy fel kell mondani in−
dokolt esetben a bérleti szerző−
désüket, vagy meghosszabbíta−
ni azokat, mivel 3 évre szól−
nak. Nagy gondot okoz a köze−
li tömbgarázs, amelyben a ga−
rázsok 18 százaléka a városi
önkormányzat tulajdonában
van, a többi pedig magántulaj−
donban. A magántulajdonosok
azonban nem képesek megálla−
podni az épület közüzemi díja−
inak és közös költségeinek
(karbantartás, tatarozás, javí−
tás) a fizetésében, ezért a léte−
sítmény egyre rosszabb álla−
potba kerül. A városi önkor−
mányzat korábban felajánlott
bizonyos egyszeri dotációt a
javításra, ha a tulajdonosok tár−

sulnak és teljesíteni fogják az
épület kezelőjével szembeni
kötelezettségeiket.
A vállalkozásból származó
bevételek alacsony teljesítése a
Southerm társaság nyereségé−
ből járó rész megkésett rende−
zésének a következménye,
amelyet a város csak 2008. ja−
nuárjában kapott meg.
Az egyéb bevételek tételt
szintén sikerült túllépni.
A saját bevételeket összes−

iskoláknak, az önkormányzat−
nak nincs más lehetősége.
A közhasznú munkáknál, té−
telesen a hulladék gyűjtésénél
és tárolásánál a költségvetési
előirányzatot túllépte a város.
A túlmerítés oka, hogy nagy−
ságrendekkel megnőtt az el−
szállított hulladékmennyiség,
továbbá hogy az állam illetéket
vezetett be azoknak a közsé−
geknek a javára, amelyek ka−
taszteri területén a hulladék le−

zös építési hivatalt fenntartó te−
lepülések állják.
Gondok vannak a községi
tanügyi hivatalnál is, ahol az
állami költségvetés nyújtotta
pénzeszközök a bérköltségeket
sem fedezik.
A pénzügyleteknél a költség−
vetés szerint jártunk el. Az év
során sikerült átminősíteni a
város összes hitelét. Ezeket így
előnyösebb kamatfeltételek
mellett törlesztjük, s ezzel je−

A városi tanács is áttekintette a tavalyi költségvetés teljesítését.
ségben 13 millió koronával si−
került túlteljesíteni, ami örven−
detes, miközben a Southerm
Kft.−vel való pénzügyi viszo−
nyok nincsenek beszámítva.
A felhalmozási és tőkejelle−
gű bevételeket azért nem sike−
rült teljesíteni, mert lelassult az
ollétejedi szeméttároló felszá−
molási dotációjának merítése,
valamint a Southerm Kft. ön−
kormányzati üzletrésze nem
került eladásra.
A költségvetés kiadási oldala.
A városi fenntartású szerveze−
tek a költségvetési előirányzat
szerint merítettek. Jelentős túl−
merítés történt a műjégpályán,
ahol az enyhe időjárás miatt
megnőtt a villanyáramköltség.
Az óvodák betartották a költ−
ségvetést. Az iskoláknál a vá−
ros csupán egyfajta postás sze−
repet tölt be, mivel az oktatási
minisztériumból érkező pénz−
eszközöket a városi hivatal
egyenesen továbbküldi az alap−

rakat található. Ezen a szaka−
szon ellenőrzések vannak, fő−
leg a hulladéklerakatra beérke−
ző hulladékmennyiséget ellen−
őrzi a város.
Túllépés történt az egyéb ki−
adásoknál, főképp a volt járási
hivatali székháznál, ami azon−
ban fedve van a magasabb be−
vételekkel. Bővült a térfigyelő
kamerarendszer, megakadályo−
zandó a Bősi úti felüljáró alatti
illegális szemétlerakatok kiala−
kulását, a Rózsaligeti új városi
piac területét is új kamera óvja
a rongálástól. A városháza épü−
letében vízvezeték− és tetőjaví−
tásra volt szükség.
A 2007−ben bekövetkezett
építési fellendülés megkövetel−
te, hogy egy dolgozóval növe−
kedjen a közös építési hivatal
dolgozóinak száma, továbbá
szükség volt a számítástechni−
kai eszközök felújítására. A jó−
váhagyott költségvetési elői−
rányzathoz képest megnö−
vekedett kiadások terheit a kö−

lentős pénzeszközöket takarí−
tottunk meg.
A 2007−es fejlesztési prog−
ram nem az elképzelések sze−
rint alakult, az ollétejedi hulla−
déklerakat felszámolásánál a
környezetvédelmi minisztériu−
mi huzavona miatt. A
Sládkovič utca és a Szent Ist−
ván tér közti összekötő út
megépítése a megyei önkor−
mányzattal
szükséges
telekcsereszerződés késése
miatt maradt el. A Southerm
beruházásai ugyan megvaló−
sultak, de szerződésileg még
nincsenek rendezve. A jóvá−
hagyott költségvetésen kívül,
de képviselő−testületi határo−
zat alapján telkeket vásárol−
tunk. A megrongált parkolóó−
rákhoz új akkumulátorokat
kellett vásárolni, hogy bizto−
sítsuk a működésüket. A
Karcsai úti szociális lakások
befejezését az állami támoga−
tás késedelme miatt 2008−ra
ütemezte át a város.
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Vyhodnotenie plnenia mestského rozpočtu za rok 2007 − vlastné príjmy
prekročené o 13 miliónov korún

Výsledky lepšie, než sa očakávalo
Koncom apríla sa konalo rokovanie mestského zastupiteľ−
stva, na ktorom poslanci sa zaoberali aj plnením mestské−
ho rozpočtu v roku 2007. Stručne zhrnieme hlavné charak−
teristiky plnenia príjmovej ako o výdavkovej časti rozpoč−
tu, ktoré predkladal mestským poslancom vedúci finančné−
ho oddelenia a správy majetku mesta ZOLTÁN PÁPAY.
Príjmovú časť rozpočtu
predovšetkým u vlastných
príjmov sa podarilo plniť až
nad očakávanie. Hlavne u da−
ňových príjmoch sa prejavili
pozitívne výsledky jednotli−
vých vernostných programov,
teda zavedenia PRO DS karty
a zlepšilo sa aj vymáhanie da−
ňových nedoplatkov. Celkovo
plánované daňové príjmy boli
prekročené až o 8 miliónov
korún, čo na začiatku roka ani
najoptimistickejšie predpove−
de nepredpokladali.
Pri nedaňových príjmoch sa
tiež podarilo splniť rozpočet,
pritom vysporiadanie nájom−
ného od Southerm s.r.o. ešte
nie je započítané, nakoľko do
konca roka nebola uzavretá tá−
to zmluva. Zvýšené plnenie o−
statného nájomného je dôsled−
kom oneskorenia predaja bu−
dovy bývalej ONV, samozrej−
me sa to prejaví aj vo výdav−
kovej časti rozpočtu pri ostat−
ných výdavkoch. V prípade o−
bytného bloku K1 na sídlisku
Východ, v ktorom sú mestské
nájomné byty, treba vyvodiť o−
patrenia voči neplatičom, kto−
rým treba vypovedať nájomnú
zmluvu, prípadne nepredĺžiť,
nakoľko sa nájomné zmluvy
uzavreli na 3 roky. Obrovským
problémom je budova hromad−
ných garáží tamtiež, kde mesto
vlastní 18 % garáží a ostatné sú
už v súkromných rukách.
Jednotliví vlastníci sa nevedia
dohodnúť na spoločnej údržbe
a oprave budovy a zaplatení
spoločných režijných nákla−
dov, preto budova schátra a je
v kritickom stave. Pritom zo
strany mesta bola ponúknutá
jednorázová pomoc na opravu
budovy, ak vlastníci založia
spoločenstvo a budú riadne
platiť svoje záväzky správcovi
budovy.
Nízke plnenie príjmov
z podnikania je dôsledkom o−

neskoreného vysporiadania
podielu zo zisku od spoloč−
nosti Southerm, ktorú mesto
obdržalo až v januári 2008.
Ostatné príjmy sa podarilo
tiež prekročiť oproti plánu.
Celkovo vlastné príjmy sa
podarilo prekročiť až o 13 mil.
Sk, čo je potešujúce a pritom
ešte do príjmov neboli započí−
tané finančné vzťahy so
Southerm s.r.o..
Kapitálové príjmy sa nepo−
darilo plniť z dôvodu spoma−
lenia čerpania dotácie na od−

mestský úrad posiela ďalej zá−
kladným školám bez možnosti
ovplyvnenia zo strany mesta.
Prekročenie rozpočtu bolo
zaznamenané u verejnopros−
pešných prácach a to pri odvo−
ze a uložení smeti. Je to dô−
sledkom enormného zvýšenia
odvezeného množstva odpa−
dov, zavedenia poplatku pre
obce, v katastri ktorej sa na−
chádza skládka. V tejto veci sa
už robia kontroly, hlavne na
skládke, kde sa kontroluje
množstvo dovezeného odpadu.
Bežné transfery boli po−
skytnuté podľa schváleného
rozpočtu.
K prekročeniu došlo u o−
statných výdavkov, hlavne pri
bývalej budove ONV, čo je
však kryté zvýšenými príjma−

ného úradu.
Problémy sú aj pri obecnom
školskom úrade, kde poskyt−
nuté prostriedky od štátu ne−
postačia ani na mzdové nákla−
dy.
Pri finančných operáciach
sa postupovalo podľa rozpoč−
tu. Počas roka sa podarilo pre−
kvalifikovať všetky úvery
mesta a splácame ich za vý−
hodnejšie podmienky, čím sa
usporilo značné množstvo fi−
nančných prostriedkoch na ú−
rokoch.
Náš rozvojový program
schválený na rok 2007 sa nám
nepodarilo splniť podľa pred−
stáv. Zapríčinili to viaceré o−
kolnosti. Pri odstránení sklád−
ky Mliečany /boli to prieťahy
na ministerstve ŽP. Prepo−
V mestských nájomných bytoch
treba posvietiť na neplatičov.

stránenie skládky TKO
Mliečany a neuskutočnenia
predaja podielu v spoločnosti
Southerm s.r.o.
Výdavková časť rozpočtu.
Čerpanie
rozpočtu
zo
strany organizácií mesta pre−
biehalo podľa plánu. Výrazné
prekročenie rozpočtu bolo za−
znamenané pri Umelej ľado−
vej ploche, kde príliš teplé po−
časie zapríčinilo zvýšené ná−
klady na elektrickú energiu.
Pri materských školách cel−
kovo bol dodržaný schválený
rozpočet. U školských zaria−
dení mesto vystupuje v roli
poštára, nakoľko prostriedky
zo poukázané ministerstvom,

mi. K rozšíreniu kamerového
systému vedenie mesta muse−
lo prikročiť z dôvodu zame−
dzenia divokých skládok pod
mostom a zabráneniu poško−
denia nového trhoviska na
Nám. Ružový háj. V budove
MsÚ museli opraviť vodovod−
né potrubie a strechu, kde do−
šlo k havarijnému stavu.
Stavebný boom počas roka
2007 vyžiadal prijatie nového
pracovníka na spoločný sta−
vebný úrad a bolo potrebné
obnoviť počítačovú techniku.
Prekročené náklady oproti
schválenému rozpočtu budú
po vyhodnotení rozfakturova−
né jednotlivým obciam, ktoré
sú členmi spoločného staveb−

jovaciu komunikáciu Slád−
kovičová – Sv. Štefana sme
nemohli realizovať z dôvodu
meškania zámennej zmluvy
pozemkov s VÚC. Investície
zo strany Southermu síce boli
vykonané, ale zatiaľ neboli
zmluvne ošetrené. Mimo
schváleného rozpočtu, ale na
základe uznesenia MsZ bolo
nakúpené pozemky. Po vanda−
lizme na parkovacích automa−
toch museli sa nakúpiť nové
batérie, aby bola zabezpečená
prevádzkyschopnosť parkova−
cích hodín. Neboli dokončené
sociálne byty na Kračanskej
ceste, kde z dôvodu oneskore−
ného prijatia štátnej dotácie
akcia prešla na rok 2008.
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Csáky Pál interpellációja a parlamentben az Egyházkarcsára tervezett akkumulátorgyár ügyében

Ne kockáztassuk az ivóvízkincsünket
Csáky Pál, az MKP elnöke április harmadikán a szlovák
parlamentben interpellációt intézett az Egyházkarcsa mel−
lett tervezett akkumulátorgyár építésének ügyében Robert
Fico miniszterelnökhöz és Jaroslav Izák környezetvédelmi
miniszterhez. A kormányfő és a miniszter 28 napon belül
kell, hogy írásos választ adjon Csáky Pálnak, aki jelezte,
hogy hajlandó akár újabb interpellációra. Az MKP elnö−
két lapunk arról kérdezte, mi késztette őt arra, hogy ebben
a kérdésben a szlovák kormányfőhöz forduljon.

zem, hogy a huszonnegyedik
órában vagyunk, vagy talán
már utána is, és a régiók kép−
viselői későn fordultak hoz−
zám. De megteszem azt, amit
a saját lelkiismeretemtől in−
díttatva meg kell tennem. A
többi már nem az én hatáskö−
römön múlik.

z Miért karolta fel a
MKP nevében a csallóközi i−
vóvízforrások védelmének
ügyét?
– Helytelennek tartom, ho−
gy Közép−Európa legnagyobb
édesvízforrása fölött egy o−
lyan üzem épüljön, amelyet
veszélyes üzemnek tartha−
tunk. Vegyészmérnökként
tisztában vagyok azzal, hogy
ott, ahol ólommal és egyéb
veszélyes anyaggal dolgoz−
nak, létezik egy kockázati té−
nyező. Támogatom ugyan,
hogy a Banner Batterien Dél−
Szlovákiába jöjjön, de úgy
gondolom, hogy okosabb len−
ne egy másik régiót keresni
ennek a beruházásnak. Védeni
kell azt, amit a természettől
kaptunk. Az édesvíz, az ivó−
víz a 21. század egyik legna−
gyobb kérdése és problémája
lesz. Elemzők szerint emiatt
háborúk fognak majd kitörni.
Mi pedig most könnyelműen
kockáztatnánk ezt a kincset,
amely nemcsak a Csallóközé,
Szlovákiáé vagy Magyaror−
szágé, hanem egész Közép−
Európáé is. A jövő szempont−
jából egy óriási értékről van
szó.

z Lát−e esélyt arra, hogy a
miniszterelnök is felkarolja
az ügyet?
– Megkapta az interpelláci−
ót, tehát nem mondhatja, ho−
gy nem tud róla. A Robert
Ficónak és a Jaroslav Izáknak

z Kockázatról és az ívó−
vízkészlettel való hazar−
dírozásról tett említést az in−
terpellációban.
– Nézetem szerint a környe−
zeti hatástanulmányt el kell
készíteni. A környezetvédel−
mi minisztérium alábecsülhet−
te a múltkori döntésekor ezt
az ügyet, függetlenül attól,
hogy ki volt akkor a miniszté−
rium élén. A minisztériumban
ezt nem egy személyben a mi−
niszter bírálja el, hanem egy
szakértői gárda véleményezi.
Ha netán bizonyos dolgokat
alábecsültek, akkor még min−
dig okosabb most korrekció−

kat végrehajtani, alaposan
megvizsgálni ezt a beruhá−
zást, mintsem kockázatnak ki−
tenni ezt a fontos régiót.
z Elképzelhetőnek tartja−
e, hogy a miniszter módosít

(Fotó: O.N.)
Csáky Pál a pozsonyi parlamentben a dunaszerdahelyi városi
televíziónak nyilatkozik.
az eddigi nemleges vélemé−
nyén, hiszen az ugyanezt
sürgető Pázmány Péter pol−
gármesternek írt válaszleve−
lében Jaroslav Izák nem
tartotta indokoltnak, hogy
elrendelje a hatástanul−
mányt.
– A demokráciában vannak
bizonyos nyomásgyakorló
módszerek. Ennek egyike a
petíciós akció, amely tavaly
már lezajlott, de fel lehet újí−
tani. A civil szervezetek és a
helyi önkormányzat aktivitása
a másik, a sajtó odafigyelése
pedig a harmadik tényező. Ér−

írt interpelláció között az a
különbség, hogy a miniszter−
nek szakmai interpellációt ír−
tam, csatolva a megfelelő do−
kumentumokat, míg a minisz−
terelnöknek politikai jellegűt,
hiszen a petíciós törvény ér−
telmében el kell, hogy járjon
és a kormányhivatalnak lép−
nie kell. Szintén a petíciós
törvény értelmében ki kell
vizsgálni ezt az ügyet. Meg−
győződésem, hogy a kor−
mányfőnek sem lehet mind−
egy, hogy mi történik Közép−
Európa legnagyobb ivóvíz−
forrása fölött.

z Helyi szinten is történt
ez ügyben egy s más:
Dunaszerdahely polgármes−
terének kezdeményezésére
csaknem egy éve levélben
fordult a miniszterelnökhöz
a dunaszerdahelyi járás
nyolc magyar és szlovák
pártja, illetve szervezete, de
egyelőre csak annyi történt,
hogy a kormányfő az ellen−
őrzési szekciónak továbbí−
totta a beadványt.
– A kormányhivatal megfele−
lő részlegének ki kell vizsgálnia
az ügyet, de itt határidő nem
kötelezi őt. Viszont interpellá−
ció esetében egy hónapon belül
választ kell adnia, és le kell ír−
nia, hogy mi történt az ügyben.
Ha hatástalan lesz, akkor az in−
terpellációt megismétlem.
A problémát nem pártügy−
nek tartom és nem akarok eb−
ből politikai csatározást. Hi−
szen azt látjuk, hogy Duna−
szerdahelyen is pártállástól
függetlenül civil szervezetek
és politikai pártok támogatták
ezt. Rossz lenne, ha politikai
irányba vinnénk el.
z Ha a Csallóközben sike−
rült nemzetiségtől és pártál−
lástól függetlenül az ivóvíz
védelme érdekében össze−
fogni, elvárható ez a nagy−
politikától is?
– A nagypolitika más logika
alapján működik mint a regio−
nális politika. Nem biztos, ho−
gy az ügynek jót tenne, ha po−
litikai ügyet csinálnánk belő−
le. De a helyi politikai erők,
amelyek aláírták a miniszter−
elnöknek írt levelet, tehetnek
ilyen lépéseket saját pártjuk
országos vezetősége felé.
Nem biztos, hogy az MKP ve−
zetőségének kell ezeket az or−
szágos
pártvezetőségeket
megkeresnie. Okosabb lenne
a Dunaszerdahelyi járás szer−
vezeteinek ilyen kezdemé−
nyezése. Tehát ha a helyi párt−
sejtek saját pártközpontjaikat
szólítanák meg és pártok kö−
zötti párbeszédet sürgetnének
ez ügyben. Én készen állok
arra, hogy ez esetben tárgyal−
jak a többi párt vezetőjével er−
ről a kérdésről.
P. Vonyik Erzsébet
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Opatrovateľská služba

Mesto zo svojho rozpočtu už tretí rok financuje opatrovateľskú službu

Odkázaní nezostanú bez pomoci
Už tretí rok financuje mest−
ská samospráva Dunajskej
Stredy z rozpočtu mesta o−
patrovateľskú službu, po
tom, čo štát úplne vycúval
zo spolufinancovania tejto
služby.
Mestskí poslanci vyčlenili
z rozpočtu na tento rok takmer
5,5 mil. korún na financova−
nie opatrovateľskej služby.
Z tejto sumy v roku 2008 sme
schopní financovať opatrova−
nie 62 odkázaných občanov
51 opatrovateľmi – povedala
pre DH VIOLA KANO−
VITS. Podľa vedúcej oddele−
nia vnútornej správy túto prá−
cu vykonávajú opatrovatelia,
ktorí absolvovali rekvalifikač−
ný kurz. Sú medzi nimi aj ta−
kí, ktorí sa na polovičný úvä−

nariadenia sa vypočítava ú−
hrada, ktorú opatrovaná osoba
zo svojho dôchodku za to za−
platí.

Viola Kanovits
ných úkonov, ktorých výkon
sa od opatrovateľa očakáva
a podľa platného všeobecného

Financovanie opatrovania starých a nevládnych osôb
v minulosti bolo úlohou štátu. Ten sa v roku 2003 zbavil
tejto úlohy a tieto kompetencie odovzdal mestám a ob−
ciam. Štát tri roky (teda do 2005 vrátane) dotoval do ur−
čitej výšky výkon tejto služby, ale od r. 2006 ňou zaťažu−
je v plnej miere samosprávy. Vedenie Dunajskej Stredy
sa vtedy rozhodlo, že na rozdiel od iných samospráv za−
chová opatrovateľskú službu a bude ju financovať z vlast−
ných zdrojov. Mesto každý rok vyčleňuje prostriedky na
zabezpečenie tejto služby.
zok starajú o dve osoby. Ale
v prípade veľmi vážnych diag−
nóz, keď sa jedná o nevládnu,
prípadne osobu na lôžku, ale−
bo človeka s obmedzeným
pohybom, tak sa o ňu starajú
aj 8 hodín denne.
Opatrovatelia v závislosti
od zdravotného stavu opatro−
vanej osoby vykonávajú rôzne
práce. Vyzdvihnú pre nich lie−
ky, pomáhajú pri výkone o−
sobnej hygieny, prinesú obed
z mestskej vývarovne. Úkon
donášky obeda opatrovanej o−
sobe stojí 9 korún. Očakáva sa
od opatrovateľov aj výkon
najnutnejších prác v domác−
nosti, ale napríklad práca v zá−
hrade už do týchto prác nepat−
rí.
Ak je odkázanej osobe pri−
delený opatrovateľ, v zmluve
sa zakotví zoznam pracov−

Čo treba predložiť?
Odkázaní občania sa ohľad−
ne opatrovateľskej služby mô−
žu informovať na mestskom ú−
rade na oddelení vnútornej
správy /na prízemí číslo dverí
109/ u referentky Agneš Šan−
tovej. K písomnej žiadosti tre−
ba priložiť:
– odborný lekársky posu−
dok
– potvrdenie o majetkových
pomeroch /nehnuteľnosti/
– potvrdenie o príjme odká−
zanej osoby a osôb, ktoré
s ňou žijú v spoločnej domác−
nosti
– potvrdenie úradu práce
o tom, že neposkytuje pre od−
kázanú osobu celodenné opat−
rovanie alebo osobnú asisten−
ciu
Žiadosti posudzuje odborná
komisia sociálnej a zdravotnej
komisie pri mestskom zastu−
piteľstve.
Mestské nariadenie
o opatrovateľskej službe
Od roku 2003 platí vše−
obecne záväzné mestské na−
riadenie o opatrovateľskej

Žiaľ, občas sa stáva, že sa
silou mocou domáhajú o−
patrovateľskej služby aj
občania v dobrej kondí−
cií, zamieňajúc si opatro−
vateľov s upratovačkami,
pomocníkmi v domác−
nosti alebo záhradníkmi.
Cieľom opatrovateľskej
služby však nie je poskyt−
nutie slúžok pre pohodl−
ných, ale skutočná pomoc
odkázaným občanom. Ak
sa potvrdí, že požiadavka
stránky je neopodstatne−
ná, žiadosť je zamietnutá.
službe, ktoré zakotvuje výšku
a spôsob úhrad, ako aj to, kto
je odkázaný na túto službu.
Podľa tejto právnej normy sa
opatrovateľská služba môže
(ale nemusí) poskytnúť opráv−
neným osobám na pomoc pri
výkone základných úkonov,
najnutnejších domácich prác,
vrátane doprovodu alebo
v prípade sluchovo postihnu−
tých i tlmočenie.
Nemá nárok na opatrovateľa
osoba, ktorá dostáva podporu
na zabezpečenie osobnej asis−
tencie v zmysle zákona o soci−
álnej pomoci alebo trpí nákaz−
livou chorobou.

Čo sa nevybavuje na mestskom úrade
Osoby s vážnym postihnutím
alebo odkázané na lôžko vo
veku 6−65 rokov môžu požia−
dať o osobnú asistenciu.
Nárokovať ju môžu nie na
mestskom úrade, ale na úrade
práce. Osobnú asistenciu
však podľa par. 58 príslušné−
ho zákona nemôže vykoná−
vať osoba, ktorá je v blízkom
príbuzenskom vzťahu s odká−
zanou osobou.
Taktiež na úrade práce tre−
ba žiadať o opatrovateľský
príspevok. Toto opatrovateľ−
stvo vykonávané pravidelne
po celý deň môže na základe

lekárskeho odporúčania pod−
ľa par. 64 spomenutého záko−
na vykonávať len osoba
v blízkom príbuzenskom
vzťahu. Opatrovateľ nemôže
mať zdroj príjmu, prevyšujú−
ci 0,6 násobok životného mi−
nima dospelej osoby.
Opatrovateľstvo môže vy−
konávať aj príbuzný, naprí−
klad deti môžu vykonávať na
pol úväzok popri svojej práci
opatrovateľstvo svojich rodi−
čov. Kto sa však podujme na
celodenné opatrovanie prí−
buznej osoby, ktorá má na to
na základe lekárskeho posud−

ku právo, tak sa táto činnosť
považuje za pracovný pomer.
Z vyššie uvedeného vyplý−
va, že pod opatrovateľsto
spadajú tri veci: opatrova−
teľská služba, o ktorú možno
žiadať na mestskom úrade,
ďalej osobná asistencia a o−
patrovateľský príspevok,
ktoré sa vybavujú na úrade
práce.
V prípade otázok telefonic−
ky alebo osobne kontaktuj−
te
oddelenie vnútornej
správy. Tel: 031/ 590−39−47
alebo 590−3918.
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A város harmadik éve finanszírozza a saját költségvetéséből a gondozószolgálatot

A rászorulók nem maradnak magukra
Harmadik éve működteti
önerőből a város vezetése
a gondozószolgálatot, miu−
tán az állam teljesen kiszállt
ennek a szolgáltatásnak a fi−
nanszírozásából.
Dunaszerdahely 2008−as költ−
ségvetése mintegy 5 és félmil−
lió koronát különített el erre
a célra. Ebből jelenleg 62 i−
dős ember gondozását tudjuk
fedezni, amit 51 ápoló bizto−
sít, nyilatkozta lapunknak
Kanovits Viola. A belügyi
osztály vezetője elmondta,
hogy a gondozók átképzésen
vesznek részt, mielőtt, mun−
kába állnak, Közülük néhá−
nyan két személyt is ellátnak

MIT KELL CSATOLNI?

fél−fél napos részmunkaidő−
ben. Vannak olyan súlyosabb
esetek, amikor nyolcórás

A segítségre szoruló idősek gondozása 2003−ig állami feladat−
nak számított. Ekkor szabadult meg az állami költségvetés ettől
a „tehertől“ és hárította át a városokra, falvakra. Három éven át
az állam, 2005−öt is beleértve, dotációval hozzájárult a gondozó−
szolgálat fenntartásához, ám 2006−tól ezt a terhet teljes mérték−
ben a városokra hárította. Dunaszerdahely vezetése ekkor úgy
döntött, hogy saját forrásokból fenntartja ezt a szociális szolgál−
tatást, s nem szünteti meg úgy, mint sok más település tette. Az−
óta a városi önkormányzat a költségvetésből évente pénzt külö−
nít el erre a célra, hogy a legrászorultabbaknak továbbra is biz−
tosíthassanak gondozót.
Sajnos, olykor előfordul, hogy jó karban lévő, kiöltözött idős höl−
gyek kardoskodnak a szociális osztályon gondozóért, akarnak ma−
guknak kicsikarni ápolót, akit valójában takarítónőnek, bejárónő−
nek használnának, vagy a kerti munkák elvégzését várnák el tő−
le. De a gondozószolgálat nem a kényelem biztositására hivatott,
hanem a rászorulók megsegítésére és ellátására. Tehát az ilyen
indokolatlan kérelmeket elutasítják.

munkaidőben ott kell lenni az
illető mellett, főleg ha az fek−
vőbeteg, vagy mozgásképte−
len. A rászoruló idős emberek
állapotától függően külön−
böző teendőket végeznek el a
gondozók, kiváltják például
a gyógyszert, segítenek a tisz−
tálkodásnál, ebédet visznek
a városi kifőzdéből – ez
a szolgálatatás, vagyis az
ebédhordás például naponta 9
koronába kerül. A háztartás−
ban a legszükségesebb napi
teendők elvégzése várható el a
gondozóktól, tehát például
a kert rendbentartása már
nem. Ha a ráutalt személy
megkapja a gondozót, szerző−
désben rögzítik a gondozótól
elvárt napi műveleteket, majd
ezekért fizet a nyugdíjából

Akik valóban gondozóra
szorulnak, a városi hivatal
belügyi osztályán, a földszin−
ten érdeklődhetnek a 109.
számú irodában. Ügyintéző:
Šanta Ágnes.
Az írásos kérvényhez a kö−
vetkező okmányokat kell
csatolni:
z orvosi szakvéleményt
z a vagyoni helyzetre vo−
natkozó igazolást (ingatlantu−
lajdonról)
z a kérvényező és a vele kö−
zös háztartásban élők bevéte−
lét tanusító igazolást
z a járási hivatal igazolását
arról, hogy nem biztosít a ké−
relmező számára egész napos
gondozást vagy személyi fel−
ügyeletet (asszisztenciát)
A kérvényeket a szociális és
egészségügyi bizottság mellett
működő szakbizottság bírálja el.

a rászorult, a városi rendelet−
ben megszabott tarifák sze−
rint.
Akinek

tanácsra

van

szüksége, forduljon biza−
lommal a városi hivatal
belügyi osztályához, sze−
mélyesen vagy telefonon
( tel.szám: 590 39 47 vagy
590 3918).

Városi rendelet a gondozószolgálatról
2003−tól érvényes a kötelező
érvényű városi rendelet, a−
mely meghatározza a gondo−
zószolgálatért fizetett térités
nagyságát és módját. Szabá−
lyozza azt, hogy ki jogosult
gondozóra.
Eszerint gondozószolgálat
biztosítható – de nem kötele−
ző biztosítani− olyan sze−
mélynek, aki rossz egészségi
állapota miatt más személy−
re szorul az alapvető napi te−
endők és műveletek, a leg−
szükségesebb
háztartási
munkák
elvégzéséhez, a
környezettel való kapcsolat−
tartáshoz, beleértve a kísére−
tet és a halláskárosultaknak
történő tolmácsolást.

Nem kaphat gondozót az,
aki támogatást kap személyi
asszisztencia biztosítására,
vagy egész napos gondozás−
ban részesül a szociális segít−
ségre vonatkozó törvény ér−
telmében, vagy ha ragályos
betegség gyanúja miatt ka−
ranténba helyezték.
Ami nem a városházán kér−
hető
Ágyhoz kötött vagy súlyo−
san beteg személyek személyi
asszisztenciát kérhetnek, ezt
azonban nem a városi hivatal−
ban, hanem a munkaügyi hi−
vatalban lehet intézni azon
személyek számára, akik sú−
lyosan egészségkárosultak és

életkoruk 6− 65 év között van.
Személyi asszisztenciát azon−
ban közeli hozzátartozó a vo−
natkozó törvény 58. paragrafu−
sa szerint nem végezhet.
Szintén a munkaügyi hiva−
talban kell kérelmezni a gon−
dozói hozzájárulást. Ezt
a gondozást, amely egész na−
pos, rendszeres gondozást je−
lent, csak közeli hozzátartozó
végezheti, és megítélésének
feltételeit az említett törvény
64. paragrafusa szabályozza az
egészségi állapotról kiadott or−
vosi szakvélemény alapján.
Lényeges, hogy az ápolónak
nem lehet olyan kereseti tevé−
kenységből származó bevétele,
ami meghaladná a felnőtt sze−

mély számára meghatározott
létminimum 0,6−szorosát.
Gondozást hozzátartozó is
vállalhat, például a gyermekek
vállalhatják szüleik gondozá−
sát, főálllás mellett is, rész−
munkaidőben. Aki viszont e−
gész napos gondozást vállal és
a hozzátartózója orvosi ajánlás
alapján igényt tarthat erre, ak−
kor ez munkaviszonynak szá−
mít.
A fentiekből kitűnik, hogy a
gondozószolgálat a városi hi−
vatalban igényelhető, a másik
kétfélét, a személyi asszisz−
tenciát és a gondozói hozzá−
járulást viszont a munkahiva−
talban kell intézni.
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10. výročie založenia Galérie Art Ma: vo výstavnej sieni galérie Györgya Lipcseyho
sa prezentovalo 80 umelcov a 13 skupín

Neustály záujem o vernisáže
Odborníci sa zhodujú v tom, že prevádzkovať súkromnú
galériu v dnešných časoch, a navyše špecializujúcu sa na
súčasné výtvarné umenie, je schopný len ten, kto to pokla−
dá za akúsi misiu. Akademický sochár György Lipcsey,
laureát Munkácsyho ceny, keď v roku 1998 založil Galériu
Art Ma, sa ujal tohto poslania.
Niektorí pochybovali, či vô−
bec bude mať návštevníkov. Či
nie sú dve galérie priveľa pre
Dunajskú Stredu, veď už fun−
govala Galéria súčasného ma−
ďarského umenia. Uplynulé
roky potvrdili, že Art Ma nie−
lenže prežila, ale je vyhľadá−
vanou galériou, aj zo strany
vystavovateľov, aj zo strany
návštevníkov. Poskytne totiž
priestor a príležitosť nato, aby

sa tu stretli maďarskí a sloven−
skí výtvarníci z užšieho a šir−
šieho regiónu. A tí aj využíva−
jú túto príležitosť, dnes ich už
netreba oslovovať, sami sa hlá−
sia, a považujú za česť, ak sa
môžu predstaviť na prvý po−
hlad možno v malej budove,
ktorá v skutočnosti má viac
ako 100 m2 výstavnej plochy.
Za desať rokov sa prezento−
valo v galérii bezmála 80 u−

melcov a 13 umeleckých zo−
skupení. Z posledne menova−
ných sa bude prezentovať pra−
videlne Erato a bienale Iný
kraj, a pravdepodobne aj
Architektúra.
O vernisáže je vždy veľký
záujem, výstavná sieň sa vždy
naplní takmer do posledného
miesta. Všedné dni sú kľud−
nejšie, návštevnosť je nižšia,
ako v obdobných galériách in−
de. „Žiaľ, v poslednom čase

poklesol záujem o kultúru,
a to nemyslím len na súčasné
výtvarné umenie. My nezávis−
le od toho robíme svoju úlohu,
snažíme sa organizovať púta−
vé a zaujímavé výstavy“ – ho−
vorí Lipcsey nestrácajúc opti−
mizmus. A má pravdu. Veď
dobré veci vždy sú užitočné,
čo skôr, či neskôr potvrdí čas.
Časom dozreje to, čo majiteľ
súkromnej galérie starostlivo
zasial..

2008.4.30.

Sz

akemberek, de lai−
kusok is megegyez−
nek abban, hogy manapság
magángalériát fenntartani,
ráadásul olyat, amely kizá−
rólag kortárs képzőművé−
szek alkotásaira szakoso−
dott, csak az képes, aki nem
megélhetési lehetőséget ke−
res, hanem missziót teljesít.
Ezt a küldetést vállalta fel
Lipcsey György szobrász−
művész, amikor 1998−ban
létrehozta az Art Ma Galé−
riát.

ART MA

Tízéves az Art Ma Galéria: egy évtized alatt csaknem 80
művész és 13 csoport állított ki Lipcsey György galériájában

Telt házas
vernisszázsok
az alagsorban

Akadtak, akik kételkedtek,
lesz−e egyáltalán látogatója,
nem sok−e Dunaszerda−
helynek két kiállítóhely, hisz
ott van már a Kortárs Magyar
Galéria… Az elmúlt tíz év be−

bizonyította, hogy szükség
van az Art Mára, szükség van
arra a lehetőségre, amelyet a
szűkebb és tágabb régió ma−
gyar és szlovák képzőművé−
szeinek biztosít. És azok élnek
is vele, ma már fel sem kell
kérni őket, maguktól jelent−
keznek, és megtiszteltetésnek
veszik, ha bemutatkozhatnak
a kívülről talán kicsinek ható,
de valójában több mint száz
négyzetméternyi kiállítóteret
kínáló épület hangulatos ter−
meiben.
Tíz év alatt egy híján
nyolcvan képzőművész egyé−
ni kiállítása és tizenhárom
csoportos kiállítás kapott itt
helyet. Az utóbbiak közül az
Erato és a Más táj biennálé
formájában állandósult, és
minden jel arra mutat, hogy a
nagy érdeklődésre való tekin−
tettel rendszeresen fog jelent−
kezni az Architektúra is.
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A vernisszázsok általában
telt ház előtt zajlanak, van,
amikor a bejárati lépcsőkön
is érdeklődők állnak. A hét−
köznapok már nem ilyen for−
galmasak, de ez általános je−
lenség tájainkon, az Art Ma
sem kevésbé látogatott egy
kisebb pozsonyi kortárs galé−
riánál. „Sajnos, az utóbbi
időben megcsappant az ér−
deklődés a kultúra iránt, és
itt nem csak a kortárs képző−
művészetre gondolok. Mi et−
től függetlenül tesszük a dol−
gunkat, igyekszünk vonzó, ér−
dekes kiállításokat szervez−
ni” – mondja Lipcsey
György, akit kemény fából
faragtak, nem egykönnyen
veszíti el az optimizmusát.
Nincs is miért. A jó dolgok
sosem mennek kárba. Előbb−
utóbb beérik az, amit elve−
tett. −vk−

10 Vernisáž / reklama
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DVE NOVÉ VÝSTAVY VO VERMESOVEJ VILE
MR v Bratislave a viceprimátor nášho mesta Fridrich Nagy.
Výstava Fotografia a súčasná grafika je v podstate výber
z diel IX. Ročníka medzinárodnej výstavy Bienale kresieb
a grafiky v Győri. Ako kunsthistorička, Júlia Mészáros na o−
tvorení povedala, na výstavu
v Győri bolo pozvaných 46
umelcov z 24 krajín. Medzi
nimi je aj víťaz predchádza−
júceho ročníka Ingrid
Ledent (Belgicko), a traja
ďalší umelci – Vicky
Tsalamata
(Grécko),
Walter Jule a Derek
Michael Besant (obaja z
Kanady).

Najkrajšia knižka bienále

Zviditeľniť neviditeľné
Veľký záujem sprevádzal vernisáž dvoch nových výstav
v Galérii súčasného maďarského umenia, ktoré sú otvorené
do 4. mája.
V prízemných výstavných sieňoch sa nachádza výstava
Fotografia a súčasná grafika, na poschodí v sieni Luzsicza 9.
ročník Bienale Ilustrovaná kniha. Na slávnostné otvorenie vý−
stavy prišiel aj Péter Krasztev, riaditeľ Kultúrneho inštitútu

Spolok maďarských výtvarných umelcov na Slovensku v roku
1990 zorganizoval prvýkrát výstavu Ilustrovaná kniha z kníh
vydaných v maďarčine na Slovensku. Po úspešnom štarte orga−
nizovali každý druhý rok bienale. Tohtoročná dunajskostredská
prezentácia je už v poradí deviata. Popri tradičných účastní−
koch, ako Géza Balázsy, Kata Fodor, Tibor Kopócs, Kyra
Munk Matuštik, Zoltán Nagy, Noémi Rácz a Ottó Szabó sa
predstavili svojimi prácami aj nováčikovia Gábor Gyenes,
Kinga Václav a Andrea Pézman. A práve oni priniesli nový
dych do výstavy! Ocenenie Najkrajšia knižka bienále získala
knižka Kráľovstvo kráľa Matyáša (Vydavateľstvo Lilium Au−
rum), ktorú ilustrovali Gábor Gyenes a Kinga Václav.
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OLVASÓI ÉSZREVÉTEL
Engedjék meg, hogy
elküldjem Önöknek az
alábbi észrevételemet.
Nem messze a Városháza
épületétől a Bihari szálló
melletti épület állagáról
szeretnék néhány szót ej−
teni. Amint azt a fényké−
pen is láthatják, a hom−
lokzati rész erősen om−
lásnak indult. Ez az im−
pozáns
ház
Dunaszerdahely egyik
ékessége. A városban
más díszítésű homlokza−
tot nem találunk.
Szomorú, hogy a vá−
rosháza közelségében ily−
en elhanyagolt régi épület
áll. Még talán időben hí−
vom fel a figyelmet, meg−
menthetjük a házon lévő oroszlános díszítést.
Városunk egyre bővül és új épületekkel gazdagodik. Jó volna,
ha a régieket is megmentenénk, hogy az utókornak is megma−
radjanak.
Karaffa Attila, a Pázmaneum titkára, a Zöld Tagozat elnöke

Köszönjük olvasónk megszívlelendő észrevételét. Örülünk
annak, hogy városunkban akadnak olyan emberek, akik szí−
vükön viselik a régebben épült, szinte műemléképületnek te−
kinthető házak megóvását, a rajtuk fellelhető értékek meg−
mentését. Meg kell óvni, ami még megmenthető. Annál is in−
kább, hogy a legtöbb régi belvárosi épület a múlt század má−
sodik felében hatalmi szóval végrehajtott városmagrombolá−
sának esett áldozatul. Alig található épen maradt, a múltunk−
ra, gyökereinkre emlékezető szép ház, épület...
A városi hivatal építészeti osztálya segítséget ígért ez ügy−
ben, és megpróbálja felvenni a kapcsolatot a ház jelenlegi tu−
lajdonosával, hogy felhívja a figyelmét a kedves olvasónk ál−
tal említett körülményre, Reméljük, hogy közös erőfeszítés−
sel sikerül megmenteni az enyészet elől a szép oroszlános
motívumot.

POSTREH ČITATEĽA
Dovoľte mi podeliť sa s
vami o nasledovný po−
streh. Chcel by som hovo−
riť o stave budovy, ktorá
sa nachádza neďaleko
mestského úradu, v su−
sedstve hotela Bihari.
Ako vidieť aj na fotogra−
fii, fasáda stavby je v de−
vastovanom stave. Jedná
sa o impozantný dom, o
jeden skvost Dunajskej
Stredy. Iné domy s po−
dobne zdobenými fasá−
dami v meste nemáme. Je
smutné, že v blízkosti
mestského úradu sa na−
chádza stará budova v ta−
komto stave. Verím, že sa
ozývam a upozorňujem
na záchranu vzácne

zdobeného priečelia ešte včas.
Naše mesto sa neustále rozvíja a rozrastá o nové budovy,
stavby. Bolo by dobré, keby sme popri tomto rozvoji nezabúda−
li na staré budovy a dokázali zachovať ich pre budúce pokole−
nia.
Attila Karaffa, sekretár OZ Pázmáneum,
predseda Zelenej sekcie
Ďakujeme čitateľovi za cenný postreh. Tešíme sa, že sú u
nás ľudia, ktorým záleží na zachovaní budovy takmer pa−
miatkového charakteru. Treba zachrániť hodnoty, ktoré sa
dajú zachovať. O to viac, že väčšina bohate zdobených budov
v centre mesta sa v druhej polovici minulého storočia stala
obeťou mocenských snáh zmeniť charakter našich obydlí.
Zachovalo sa len málo budov a stavieb, ktoré pripomínajú
našu minulosť, naše korene.
Oddelenie výstavby a dopravy mestského úradu prisľúbilo
v danej záležitosti pomoc. Vynasnaží sa nadviazať kontakt so
súčasným majiteľom budovy a upozorní ho na stav, na ktorý
apeloval aj náš čitateľ. Veríme, že sa spoločným úsilím po−
darí zachrániť túto ozdobu.

Ismerd meg a múltat, hogy építhesd a jövőt!

Hely− és művészettörténeti vetélkedő
Dunaszerdahely Város Önkormányzata
és a Kortárs Magyar Galéria helytörténeti
vetélkedőt szervez a város középiskolásai
számára. A versenybe a középiskolák 1.
osztályos, háromfős csapatai kapcsolódhat−
nak be.
A június 4−én zajló versenyre a Vermes
villában kerül sor, ahol szóbeli vetélkedőn
mérik össze tudásukat a diákok. A helytör−
téneti vetélkedőre benevezhet az, aki ele−
get tesz az alábbi elvárásoknak:
− egy 50x70 cm nagyságú kartonlapra tet−
szőleges technikával elkészíti a Vermes vil−
la képét,
− egy A4−es oldalon bemutat egy olyan

épületet, amely már nem látható a városban
− fényképpel és kísérőszöveggel együtt,
− plakátot tervez az alábbi témák egyikéről:
a) Dunaszerdahely múltja
b) Dunaszerdahely 2080−ban
c) Művészet a művészetért! − figyelemfel−
keltő plakát a művészet fontosságáról
A versenyhez szükséges források megta−
lálhatóak a városi könyvtárban, illetve a vá−
ros honlapján (dunstreda.eu) is.
Célunk az, hogy a dunaszerdahelyi fiatal−
ság megismerje városunk gazdag múltját,
neves személyiségeit, régi épületeit és a jö−
vőre vonatkozóan ötletekkel gazdagítsa a
mindenkori városvezetést. Másodsorban,

hogy felhívjuk a figyelmet a művészet ápo−
lásának és pártolásának fontosságára, amely
a mai korban egyre inkább háttérbe szorul.
A győztes csapat és felkészítő tanáruk
egynapos gödöllői utazást nyer magyaror−
szági testvérvárosunkba, amelyet Pázmány
Péter, Dunaszerdahely város polgármestere
ajánlott fel.
További információkkal szívesen állunk
segítségükre hétköznap 9.00−17.00 óráig a
Vermes villában, vagy a 552 9384, illetve a
0918/607 307−es telefonszámokon.
A pályamunkákat közvetlen a szóbeli
verseny előtt egy nappal kell leadni.
Karaffa Attila
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Gólnéküli döntetlennel ért véget a II. liga rangadója a DAC és a szenciek között

Meszlényi: Célunk továbbra is a feljutás
Négy éve nem voltak
ennyien DAC−meccsen

A régi nagy meccsek hangula−
tát idézte az az április 19−i fut−
ballmérkőzés, melyen csapa−
tunk hazai pályán a szen−
ciekkel csapott össze. Az
„összecsapás“ most szó sze−
rint is érthető, hiszen a mérkő−
zés végére ugyancsak elszaba−
dultak az indulatok. Talán
nem is csoda, hiszen a II. liga
két éllovasa találkozott, és
nem kisebb tétje volt a talál−
kozónak, mint az I. ligába va−
ló feljutás. Miután a két csapat
nem bírt egymással, a több
mint 2500 főnyi − négy éve
nem voltak ennyien a DAC−
stadionban! − közönség nem
láthatott gólt. Így a DAC és a
Szenc között továbbra is nyílt
a küzdelem a feljutásért. A
magas nézőszámhoz a klubve−
zetés is hozzájárult, ugyanis
ingyenes volt a belépés a mér−

kőzésre. A DAC nyolc győz−
tes meccs után kényszerült
döntetlen eredményre hazai

pályán. A telje−
sítményt azonban
így is jutalmazta
a közönség, a le−
vonuló sárga−ké−
keket „Szép volt,
fiúk!“ köszöntés
kísérte.

A mérkőzést
követően Mesz−
lényi Tibor e−
dzőt kérdeztük
z Hogyan ér−
tékeli a mérkő−
zést?
– Úgy gondo−
lom, a közönség
jó futballt látott.
Ezúton is megkö−
szönöm, hogy végig biztatták,
hajtották a csapatot, mely szin−
tén tisztességesen küzdött, na−

Miután az egyik szenci játékos (Peciar) szándékosan sport−
szerűtlenül viselkedett a DAC játékosával, Šnegoň−nyal szem−
ben, elszabadultak az indulatok. Négy percig állt a játék.
Meszlényi Tibor is odarohant a kispadról.

FK DAC 1904 − ŠK SFM Senec 0:0 v 21. kole II. ligy
Šláger jari sa hral pred peknou
kulisou (2540 divákov), ktorá
vyburcovala obe mužstvá k zvý−
šenej bojovnosti. Na strane DAC
chýbala väčšia agresivita v za−
končení, možno kúsok šťastia, a
určite strely spoza šestnástky, na
čo bol klzký terén priam ideálny.
Výsledok ovplyvnila aj 40. mi−
núta, keď po penaltovom faule na
Milana zostala píšťalka rozhodcu
nemá. Bol to slušný zápas, čo
pokazila až zbytočná šarvátka v
nadstavenom čase. DAC stratil
body na domácom ihrisku po ôs−
mych víťazstvách, udržal si však
prvú pozíciu vo vyrovnanej ta−
buľke.

Tibor Meszlényi (tréner
DAC): „Videli sme veľmi dobrý
futbal. Myslím si, že podľa šancí
sme mali o gól vyhrať, hlavne
Kubala a Belkovics mohli skóro−
vať. Škoda. Prenasleduje nás to
už od prvého kola, šance si doká−
žeme vytvoriť, doplácame na ich
zahadzovanie. Hráme ťažké zá−
pasy na psychiku, chýba ľahkosť,
na ktorú treba šesť – sedem bodo−
vý náskok v tabuľke. Mužstvo
Senca ukázalo svoje kvality, ne−
ustále hrozilo, malo nebezpečné
kontry. Škoda straty bodov, mys−
lím si, že sme boli o gól lepší.
Ale o tom je futbal. Všetci sa na
nás pripravia, pre súperov zna−

mená prestíž hrať proti DAC−u.
Chlapcom nikto nemôže povedať
ani slovo, aj ja som im v kabíne
poďakoval, nemám im čo vy−
tknúť. Odmenou im bol aplauz
divákov, ktorý tiež o niečom
svedčí. Aj keby sme vyhrali, ešte
nie je rozhodnuté. Hrá sa deväť
kôl, čo je strašne veľa. Divákom
by som chcel poďakovať, boli na−
ším dvanástym hráčom. Naozaj
ma príjemne prekvapili zaplnené
tribúny, verím, že to nebol ojedi−
nelý prípad. V hektickom závere
som išiel na trávnik preto, aby
som ukľudnil svojich hráčov.“

gyon akarta a győzelmet. Az
első félidőben volt három o−
lyan helyzetünk, amelyből leg−
alább az egyiket be kellett vol−
na lőnünk. Sajnos, ez nem si−
került, így pontosztozkodás
lett a találkozó eredménye.
z Továbbra is bízik a fel−
jutásban?
– Kilenc forduló van hátra,
ezeken még akár 27 pontot is
szerezhetünk. Semmi sem in−
dokolja, hogy változtassunk a
célunkon, azaz: jövőre az I. li−
gában szeretnénk játszani.
z Mit szól a meccs végén
tapasztalt dulakodáshoz?
– Sajnálom, hogy elszaba−
dultak az indulatok, de ez egy
ilyen fontos találkozóban ben−
ne van. Nem láttam pontosan,
mi váltotta ki az indulatot. A
játékosoktól tudtam meg, hogy
Šnegoň Peti ellen voltak sport−
szerűtlenek, ami miatt az ellen−
fél vétkes játékosát ki is állítot−
ták. De ekkor már csak néhány
perc volt hátra a mérkőzésből,
az emberelőnyt nem tudtuk
gólra váltani. Talán az is köz−
rejátszhatott játékosaim lelki−
állapotának alakulásában, ho−
gy úgy érezhették, nemcsak a
szerencsével, hanem a bírásko−
dással is hadilábon állunk. Eb−
ben van is valami, mert már vi−
deón visszanéztem a mérkőzés
kulcsfontosságú mozzanatait,
és volt legalább egy olyan
megmozdulás az ellenfél ré−
széről – amikor Milant buktat−
ták a 16−oson belül –, amelyért
jogosan várhattunk volna ti−
zenegyest. (on)

14 Olvasói verseny / Čitateľská súťaž

Nem babra megy a játék!

Április 16−i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: 1. Mi a neve az egyik legújabb
dunaszerdahelyi divatáru üzletnek, amely a fiatalos lendület jegyében
nyílt meg? 2. Hol található a szóban forgó üzlet? 3. Soroljon fel mi−
nimum ötöt az üzletben kapható divatáru cikkekből! Helyes válasz: 1.
Portobello, 2. Posta utca, 3. farmer, kabát, póló, ing, karkötő.
A helyes választ beküldők közül a PORTOBELLO divatáru üzlet−
ben érvényes három, egyenként 500 korona értékű szabad vásárlást
sorsoltuk ki. Nyerteseink: Wiedermann Zsuzsanna (Újfalu
5555/53), Pasztorek Milan (Malom u. 307), Simon Károly
(Barátság tér 2164/7). A nyertesek a boltban jelentkezzenek.
Új kérdésünk: 1. Miről nyújt tájékoztatást a biofotonikus szken−
nerrel mért bőrkarotinoid szintünk értéke?
A helyes választ beküldők közül három olvasónknak, ha azok el−
mennek a mezőgazdasági iskola kollégiumának előadótermében tar−
tott – a biofononikus szkennert – bemutató előadásra, utána térítés−
mentesen megmérik bőrkarotinoid (antioxidáns) szintjük értékét.
Válaszaikat legkésőbb május 5−ig küldjék be szerkesztőségünk cí−
mére, vagy adják le a városi hivatal portáján, de lehet e−mailben is a
press@dunstreda.sk címre.

Výhercovia čitateľskej súťaže z 16. apríla
Nejde o babku!

V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili nasledovnú
otázku: 1. Napíšte názov jednej z najnovších módnych predajní v
Dunajskej Strede, ktorú otvorili v znamení mladistvého elánu! 2. Kde
sa nachádza táto predajňa? 3. Vymenujte najmenej päť druhov mód−
neho tovaru z predajne!
. Z tých, ktorí poslali správnu odpoveď (1−Portobello, 2−Poštová ulica,
3− džínsy, kabáty, košele, tričká a náležité doplnky), sme vylosovali
3 volné nákupy v módnej predajni PORTOBELLO v hodnote po 500
korún. Vyhrávajú: Zsuzsanna Wiedermann (Nová Ves 5555/53),
Milan Pasztorek (Mlynská 307), Simon Károly (Nám.priatelstva
2164/7). Výhercovia nech sa prihlásia priamo v predajni.
Nová otázka: O čo nás informuje úroveň karotenoidnej antioxi−
dačnej ochrany organizmu − meraný biofotonicky skenerom? Medzi
čitateľmi, ktorí pošlú správne odpovede, vylosujeme troch výhercov,
ktorí ak niektorý štvrtok navštívia prednášku (od 18 hod. v aule poľ−
nohospodárskej školy) súvisiacu s biofotonickým skenerom, zadarmo
im diagnostizujú úroveň karotenoidnej antioxidačnej ochrany orga−
nizmu. Odpovede zašlite najneskôr do 5. mája na adresu redakcie, a−
lebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu, prípadne pošlite e−mai−
lom: press@dunstreda.sk.

Revolučný pokrok v zdravotníctve

Biofotonický skener
Ferenc Lukács z Dunajskej Stredy na V. Žitnoostrovskom ezoterickom festivale
predstavil biofotonický skener, ktorý za niekoľko rokov môže priniesť do diag−
nostiky chorôb revolučný pokrok. Veď na čo by sme potrebovali rôzne kompli−
kované vyšetrenia, ak to môžeme zistiť za niekoľko minút malým kufríkovým prí−
strojom, ktorý je založený na optickej metóde je schopný merať úroveň karote−
noidov v ľudskom tkanive, hlavne na povrchu, použitím optických znakov. Tieto
znaky identifikujú jedinečnú molekulárnu štruktúru karotenoidov a na základe
toho určujú úroveň karotenoidnej antioxidačnej ochrany organizmu. Množstvo
karotenoidov je dôležitá informácia o
stupni obranyschopnosti organizmu.
z O čom svedčia merania v
Dunajskej Strede? − spýtali sme sa
Ferenca Lukácsa.
– Žiaľ, náš prístroj už aj väčšinu
mladých zaradil do červenej skupiny,
teda do tej, ktorá je vystavená najväč−
šiemu riziku. Samozrejme nezameria−
vame sa len na diagnostikovanie imu−
nity, ale ponúkame aj možnosť posil−
nenia organizmu. Každý štvrtok od 10
do 17 hodiny na ulici Biskupa
Kondého č. 22 robíme meranie, a po−
tom od 18. hod. v aule poľnohospo−

Reklám / reklama
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Új lehetőség egészségünk védelmében:

A biofotonikus szkenner
A Csallóközi Ezoterikus Fesztiválon na−
gy érdeklődés övezte Lukács Ferenc
előadását, aki a Pharmanex ún. biofo−
tonikus szkennerét mutatta be, mely
szerinte néhány éven belül forradalmi
áttörést jelenthet egészségi állapotunk
változásainak előrejelzése terén. Ma
már mindazt, amit eddig hosszan tartó
vérvételi folyamatokkal állapítottak
meg, mindössze három perc alatt
megméri az a sokéves kutatói munka és sokmillió dollár befektetésével kifej−
lesztett, egy táskában is elférő műszer, amely a testünk sejtjeinek optikai eleme−
zésével adja meg a bőrkarotinoid szintünk értékét, mely megfelel testünk anti−
oxidáns értékének. Ez egy lényegi információ arra nézve, hogy szervezetünk
mennyire felkészült a külső támadások ellen (szabadgyökök), illetve a különbö−
ző betegségek kivédésére. Az egyszerűség érdekében ellenálló képességünket
(vagyis az antioxidáns szintet) ötszínű skála szemlélteti, piros, narancssárga,
sárga, zöld és kék. Lukács Ferencet az előadás után kérdeztük:
z Mit mutatnak a dunaszerdahelyi mérések?
– A több mint egy éve tartó méréseink összesítése a lakosság egészségügyi
állapotát tükrözi (lásd az ábrát). Sajnos, a 20 évnél fiatalabb korosztály a leg−
gyengébb, azaz a piros, vagyis a legveszélyeztetettebb csoportba tartozik.
Egyébként nem csak megmérjük a szervezet antioxidáns szintjét, hanem meg−
oldást is kínálunk annak megerősítésére − mondta Lukács Ferenc. Minden csü−
törtökön 10.00 − 17.00 óráig tartunk mérő és ismeretterjesztő napot a Kondé
püspök utca 22 szám alatt. Majd este 18.00 órakor a mezőgazdasági iskola kol−
légiumának előadótermében tartunk egy bemutató előadást, ahol magyarázatot
és megoldást adunk e „beteges" állapotokra.
z Gondolom, saját magán is használja a műszert...
– Természetesen, havonta megmérem a saját antioxidáns szintemet. Egy év−
vel ezelőtt, az én antioxidáns szintem a középső, sárga mezőbe esett, az ideális
50 000 helyett csak 36 000 volt. Azóta életmódot változtattam, abbahagytam a
dohányzást is, és ma már a kék mezőbe (50 000 feletti tartomány) tartozom.
Nagyon örülnék annak, és ezért is dolgozom, hogy minél többen megtudják sa−
ját antioxidáns szintjüket, és azt ideálissá tegyék.
z A dohányzás elhagyásának nagy szerepe volt ebben?
– Természetesen! Egy szál cigaretta elszívása miatt a szervezetünkbe került
ún. „gyilkosok" − szabadgyökök semlegesítésére például nem kevesebb, mint 10
kg citromlé C−vitamin tartalmára lenne szükség. Az alkohol és az átgondolatlan,
gyenge minőségű táplálkozás ugyancsak rettenetes pusztításra képesek, de
vannak olyan szervezetünket romboló tényezők is (külső szabadgyök források),
amelyeket nem tudunk kiküszöbölni az életünkből − ellensúlyozni, semlegesíte−
ni viszont igen.
Mindenkinek meg kell ismernie az ellenállóképessége mértékét a Bio−
Photonic Scanner segítségével. Amint ezt negtették, azon kell dolgozniuk,
hogy azt növeljék, vagy megtartsák … (Lester Packer, PhD. UC Berkeley)

A dunaszerdahelyi helyzet:
a többség a „piros“ veszé−
lyeztetett zónába tartozik!
Situácia v Dunajskej
Strede’

väčšina patrí do rizikovej čer−
venej skupiny

dárskej školy máme prednášky.
z Predpokladám, že prístroj ste vyskúšali aj na sebe.
– Samozrejme. Pred rokom ma prístroj zaradil do stredného, žltého poľa. Od
tej doby som zmenil životný štýl, prestal som fajčiť. Dnes už patrím do modré−
ho poľa. Bol by som rád, keby nás takýchto bolo viac.
z Ku zlepšeniu výsledkov prispelo aj to, že ste prestali fajčiť?
– Samozrejme. Na elimináciu voľných radikálov, ktoré sa vytvoria v organiz−
me v dôsledku vyfajčenia jednej cigarety by sme potrebovali šťavu viac ako 10
kg citrónov. To je však nemožné, takéto kvantum citrónu by organizmus ne−
zniesol. Ale aj alkohol alebo nezdravé stravovanie spôsobuje obrovské škody v
organizme. Sú však aj také faktory, ktoré silou vôle nedokážeme odstrániť z náš−
ho života, ale minimalizovať ich vplyv áno.
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A VMK programjából

Novorodenci/Születések

z április 30. – 17.00 ó.: Hazatalálás – előadás−sorozat múltunkról,
jelenünkről, jövőnkről... „Tartson neve, míg a Föld tart...". Ha−
gyományőrzés vagy hagyományaink újraélése? (Vukics Ferenc
előadása)
z május 3. − 05.11.: ARE YOU FREE? − MUSICFESTIVAL
a Na'conxypan Polgári Társulás rendezésében
május 3.−19.00 ó.: Shades of jazz on Noir (USA, LUX, D, HU,
SL, SR), 21.00 ó.: Dresch Quartet (HU)
május 4.−19.00 ó.: Pulcinella (FR), 21.00 ó. : Borbély−Fonda−
Bágyi (USA, HU)
május 9.−19.00 ó.: Radovan Tariška, Ondrej Krajňák (SK)
21.00 ó.: Pavel Fajt (CZ)
május 10.−19.00 ó.: [in:formation] (SK), 20.30 ó.: Nu Folder
(SK), 22.30 ó.: Trottel (HU)
május 11.−19.00 ó.: Oleś & Oleś (PL), 21.00 ó.: Grencsó
Biokollektíva (HU)

Šounová Hana
Hegyi Erik
Mandák Marcell
Horváthová Viktória
Tóth Márk
Novorodencom prajeme
dobré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
Preisingerová Helena (1931)
Pápayová Vilma (1913)
Soós Tibor (1924)
Virág Ján (1950)
Csomorová Mária (1935)
Oroszová Alžbeta (1919)/
Kubovič Alexander (1936)
Surovcová Irma (1929)
Karácsony Vojtech (1928)
Kozma Eugen (1941)
Lászlóvá Alžbeta (1917)
Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!
ZOSOBÁŠILI SA /
HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Kovács Štefan
– Fülleová Eva
Valocsai Zsolt
– Takáčová Martina
Šebők Peter
– Vargová Mariana
Máthis Zsolt
– Fülöpiová Agneša
Oláh Oliver
– Sárköziová Lívia
Vörös Raimund
– Csejteyová Ivana
Chyba Karol
– Rajcsányiová Piroska
Veľa šťastia a lásky
v spoločnom živote!
Sok szerencsét és
boldogságot a közös úton!
OZNÁMENIE: Západoslovenská e−
nergetika, a.s., Regionálna správa sietí
Juh, oznamuje obyvateľom, že z dô−
vodu vykonávania prác na zaria−
deniach rozvodu elektrickej energie,
budú bez dodávky elektrickej energie:
ulica Kračanská − 6. mája od 8,00 hod.
do 17,00 hod, mestská časť ČÓTFA−
7. mája od 8,00 hod. do 15,00 hod.
Predám registrované dvojkajutové
lode s vybavením: Crownline
268CR VP5.7 a Wellcraft 240SE
VP5.0. tel. 0903730942.

z május 6.−18.00 ó.: KI MIT TUD? − döntő / Tehetségkutató verseny
a Kondé Miklós Polgári Társulás és a VMK közös rendezésében
z május 7.−17.00 ó.: Hazatalálás − előadás−sorozat múltunkról, jele−
nünkről, jövőnkről... / „A Szent Korona nevében..." − Együttélési
modellek a harmadik évezredben (Pap Gábor előadása)
z május 13.−18.00 ó.: 2008 − 2015 asztrológiai képe / Merre tart az
emberiség, mit tehetünk a jövőnkért? / előadó : Kiss J. Zsolt −
asztrológus, pszichodráma asszisztens
z május 14.−17.00 ó.: Hazatalálás − előadás−sorozat múltunkról, je−
lenünkről, jövőnkről... / Kinn a bárány − benn a farkas... / Túlélé−
si módszerek a természetben és a társadalmakban (Tóth Ferenc
előadása)

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

ÚTLEZÁRÁS! − A járási közlekedésrendészet felhívja a
gépjárművezetők figyelmét, hogy javítási munkálatok miatt
április 28. és május 9. között lezárják a Dunaszerdahelyről
kivezető Pódafai utat. Az útlezárás idején a közúti forgalmat
más irányba terelik el.
CESTNÁ UZÁVIERKA! − Okresný dopravný inšpektorát
upozorňuje vodičov, že z dôvodu opravy vozovky bude
Povodská cesta čiastočne uzavretá od 28. apríla do 9. mája
2008. Počas uvedenej doby bude vyznačená obchádzková
trasa.

VM SUPERMODEL 2008 * WWW.VMMODEL.HU

Ki lesz az új magyar szupermodell?
Nemzetközi Tehetségkutató Verseny

Dunaszerdahely, 2008. május 11. 14−18 óráig a termálfürdőben
Az érdeklődők a helyszínen jelentkezzenek!

Magyarország egyik legismertebb modellügynöksége, a Valentine Model
Management ismét megrendezi a vm Supermodel elnevezésű országos tehet−
ségkutató versenyét. Nemzetközi szakembergárda, több száz szépség, 1o hely−
szín és látványos gála−finálé: röviden így foglalható össze az a több hónapos
tehetségkutató verseny, amelynek regionális fordulóit 2 hónapon keresztül Ma−
gyarországn és néhány határon túli városban, köztük Dunaszerdahelyen rende−
zi meg a Valentine Model Management. Soha nem kaptak ilyen gyors befutási
lehetőséget azok, akik nyitottak a divatmodell pálya legmagasabb szintű, nem−
zetközi művelésére. Az ő meghívásukra érkeznek ugyanis hazánkba London,
Párizs, Milánó és New York, azaz a világ divatfővárosaiból a vezető modell−
ügynökségek képviselői, akik olyan szupermodelleket képviselnek, mint Kate
Moss, Cindy Crawford, Eva Herzigova, Chanel Iman, Naomi Campbell, Lily
Cole, Lizzy Jagger vagy Karen Elson, hogy az alkalmas jelentkezőnek párizsi,
milánói, londoni vagy akár new−yorki modellszerződést ajánljanak. A döntőbe
tízen jutnak, ők részt vehetnek egy három napos felkészítő táborban, ahol órá−
ra lebontott szakmai program vár rájuk.
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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.

A XVII. Dunaszerdahelyi
Zenei Napok
z április 30. szerda (18,00)
Istropolis zongora trio, Pozsony
– Vermes villa
z május 6. kedd (18,00) Szakcsi
Jr Trio, Budapest – a MAI kon−
certtermében
z május 8. csütörtök (18,00)
Finally−jazz, Pozsony – Legen−
dary étterem terasza

XVII. Dunajskostredské
hudobné dni
z 30. apríl, streda (18,00):
ISTROPOLIS klavírne trio,
Bratislava – Vermesova vila
z 6. máj, utorok (18,00):
Szakcsi Jr Trio, Budapest –
Koncertná sála ZUŠ
z 8. máj, štvrtok (18,00):
FINALLY−jazz, Bratislava,
– terasa reštaurácie Legen−
dary
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kéthetente z Főszerkesztő: P. Vonyik Erzsébet z Szerkesztő: Oriskó Nor−
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1/1994 z www.dunstreda.sk z Ingyenpéldány
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Képriport / Előzetes

Megkezdődtek a XVII. Dunaszerdahelyi Zenei Napok
Április 21−én meg−
kezdődtek a XVII.
Dunaszerdahelyi
Zenei Napok.

A Dunaszerdahelyi Hírnök
következő számából
Z nadchádzajúceho čísla

A nagy sikerű nyi−
tókoncert szólistája
Király Csaba nem−
zetközi hírű zongo−
raművész volt.
A megnyitón ké−
szült
felvételen
Lipcsey Ildikó, a
helyi
művészeti
alapiskola igazgató−
ja, a rendezvény fő
szervezője és Nagy
Frigyes alpolgár−
mester látható.

Ü

lésezett a városi kép−
viselőtestület / Zasadalo
mestské zastupitelstvo

Začali sa XVII.
Dunajskostredské
hudobné dni.
21. apríla sa začali XVII.
Dunajskostredské hudobné
dni. Na slávnostnom zahájení
riaditeľka miestnej základnej
umeleckej školy a hlavná or−
ganizátorka podujatia Ildikó
Lipcsey a zástupca primátora
Fridrich Nagy. Na prvom
koncerte vystúpil
reno−
movaný maďarský klavirista
Csaba Király.

M

ajális a szabadidő−
parkban / Majáles
v mestskom parku

Ú

jabb koncertek a zenei
napokon / Koncerty na
hudobnom festivale

A költészet hete keretében lépett fel a művelődési házban a Kicsi Hang duó verséneklő együt−
tes A duó József Attila megzenésített verseivel nagy sikert aratott. A rendezvénysorozat másik
nagysikerű előadásán a soproni Habakukk bábszínháznak tapsolt a gyermekközönség.

Ég

veled, alkohol! /
Zbohom, alkohol!

