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Megkezdődött az új tanév

Začal sa nový školský rok

A polgármester levele a pedagógusokhoz

List primátora pedagógom

Közeledik a tanévkezdés ideje. Ilyenkor szülő, pedagógus és
diák egyaránt készül, tervez, reménykedik, hogy milyen lesz, va−
jon mi várható az új tanévtől.
Az emberi civilizáció számára az iskola mindig a megmara−
dás, a folytonosság és a jövő reményét jelentette. Így van ez Eu−
rópának azon a részén is, ahol nemzetünk él. Ha iskoláinkról
szólunk, akkor a jövőnkről beszélünk.
Iskoláink eredményességének növelése érdekében valóban
sok még a kihasználatlan lehetőség. Ezek közül engedjék meg,
hogy néhányat kiemeljek.
A pedagógiai munka hatékonyságának fokozása érdekében az
ún. hozzáadott érték növelését kell célul kitűzni – tehát fontos
feladat a pedagógusok rendszeres továbbképzése, a hatéko−
nyabb oktatási módszerek elsajátítása és bevezetése a minden−
napi oktatásba.
Oktatási intézményeink infrastrukturális fejlesztésében óriási
lehetőség az EU−s alapok pályázatok útján elnyerhető támoga−
tása – tehát fontos feladat a pályázatírás.
Fontos feladat az is, hogy
a közoktatás minden résztvevő−
je közt javítani kell a kommuni−
káció és az együttműködés ha−
tékonyságát.
Tisztelt pedagógusok,
néhány nap és elkezdődik az
új tanév. Hogy milyen lesz, el−
sősorban a pedagógusoktól,
szülőktől, diákoktól s talán egy
kicsit az oktatáspolitikusoktól is
függ. Jó, ha mindannyian tuda−
tosítjuk, hogy jövőnk valóban
az iskola falai közt formálódik.
Sok sikert, jó egészséget kí−
vánok az új tanévhez.
Pázmány Péter

Blíži sa začiatok školského roka. Rodič, pedagóg ale aj žiak
sa už pripravuje a premýšľa o tom, aký bude nový školský rok.
Pre ľudskú civilizáciu škola vždy znamenala kontinuitu, nádej
a budúcnosť. Nie je to inak ani v tomto kúte Európy, kde žije−
me. Ak hovoríme o našich školách, tak je reč o našej budúc−
nosti.
Vo zvyšovaní úspešnosti našich škôl máme ešte veľa nevyuži−
tých možností. Dovoľte, aby som z nich niektoré uviedol.
Za účelom zvyšovania účinnosti pedagogickej práce cieľom
musí byť zvyšovanie tzv. pridanej pedagogickej hodnoty – teda
závažnou úlohou je pravidelné ďalšie vzdelávanie pedagógov,
osvojovanie si efektívnejších vyučovacích metód a ich zavede−
nie do vyučovacieho procesu.
V oblasti rozvoja infraštruktúry našich inštitúcií sú obrovské
možnosti vo využití fondov EU prostredníctvom projektov – te−
da závažnou úlohou je príprava a podávanie projektov.
Dôležitou úlohou je aj to, aby neustále bola efektívnejšia ko−
munikácia a spolupráca medzi všetkými zložkami školstva.
Vážení pedagógovia, delí
nás len niekoľko dní od začiat−
ku nového školského roka. Aký
bude školský rok 2007/2008,
závisí predovšetkým od peda−
gógov, rodičov, študentov
a možno v istej miere aj od po−
litikov v oblasti vzdelávania.
Bolo by veľmi dobré, keby sme
si všetci uvedomili, že naša
budúcnosť sa naozaj sformuje
v našich školách.
Želám Vám veľa zdravia
a úspechov v novom školskom
roku.
S pozdravom:
Péter Pázmány

A második felszólítás után jön a bírság

Nevyplatí sa strpieť ambróziu palenolistú

Sokba kerülhet a parlagfű megtűrése

Ambrózia palenolistá je jednoročná alergénna burina pôvodom
so Severnej Ameriky. V dôsledku tohtoročného tepla nezačala
u nás kvitnúť ako obvykle v polovici augusta, ale už od konca
júla. Peľové zrná ambrózie, ktorá rastie prevažne na rumovis−
kách, skládkach, zanedbaných plochách, železničných násy−
poch sa vzdušnými prúdmi dostávajú aj na naše sídliská a zne−
príjemňujú život alergikov. Najúčinnejší boj proti rozširovaniu
tejto buriny je jej ničenie, pričom najúčinnejším sa javí jej vy−
trhávanie aj s koreňom.
Ambrózia palenolistá je dnes tretím najvýznamnejším bylin−
ným alergénom na Slovensku. Napriek tomu aj niektorí majite−
lia pozemkov v Dunajskej Strede zanedbávajú svoje povinnos−
ti likvidácie burín. Pritom boj proti tejto vysoko alergénnej bu−
rine môže byť účinný len vtedy, ak sa kosba vykoná v danej se−
zóne minimálne dvakrát.
Podľa informácií Lászlóa Vargu referát životného prostredia
ešte v máji rozposlal upozornenia majiteľom pozemkov, na kto−
rých sa očakával zvýšený výskyt burín. Účinnosť týchto výziev
bola 55percentná. Kto neuposlúchol ani ďalšiu výzvu, čakajú ho
tvrdé postihy. V prípade súkromných osôb je to 5 tisíc korún, v
prípade právnickych osôb sa pokuta môže vyšplhať aj na 100 ti−
síc korún. Účet sa v oboch prípadoch zařažila aj náklady na
kosbu, ktorú za majiteľa pozemku dá vykonať mesto.

A parlagfüvet a húszas évek elején az Amerikából érkező búza−
szállítmányokkal hozták be Közép−Európába. Az idén a meleg
időjárás miatt nem a „szokásos“ időben, augusztus közepén, ha−
nem már július végétől virágzik a gazoknak e szívós fajtája. A
növényből származó több millió pollen nyolcvan– száz kilomé−
terre száll el és rendkívül megkeseríti ezzel az allergiás emberek
életét.
Akkor tudjuk csak elejét venni a parlagfű terjedésnek, ha sze−
zononként legalább kétszer irtjuk – ami egyébként kötelező, ám
sokan – takarékosságból, nemtörődömségből vagy hanyagság−
ból – mégsem végzik el. Varga Lászlótól, a Városi Hivatal kör−
nyezetvédelmi alosztályának vezetőjétól megtudtuk, hogy már
májusban kiküldték a felszólításokat azok a telektulajdono−
soknak, akiknél várható volt a parlagfű megjelenése. Ennek
a felszólításnak az érintettek alig több mint fele tett eleget, és a−
zok, akik azt semmibe vették, újabb figyelmeztetést kaptak. Ha
az érintettek ezután sem irtják ki földterületükön a parlagfüvet,
akkor felkészülhetnek a bírságra – természetes személyeket
5000 koronáig, jogi személyeket pedig akár 100 000 koronáig is
büntethetnek. Ehhez jön még munkadíj is, mert ha a tulajdonos
nem, akkor a város lekaszáltatja a parlagfüvet, ám annak a költ−
ségét kiszámlázza a telektulajdonosnak.
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Beruházási szándékok Dunaszerdahelyen
Dunaszerdahely városa tájékoztatja a közvéleményt arról, hogy:
a KOVOD RECYCLING
Kft. (Székhely Besztercebá−
nya, Robotnícka 10) az alábbi
beruházási szándékot terjesztette be:
Másodlagos nyersanyagok felvásár−
lása – vas és nem vashulladékok gyűj−
tése – Dunaszerdahely, Karcsai út
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A tervezet három héten át augusztus
30−ig megtekinthető volt a városi hivatal
építésügyi szakosztályán. A nyilvánosság
az írásos észrevételeket eljuttathatta a
Körzeti Környezetvédelmi Hivatalnak,
Ádor utca 5400.
A benyújtott beruházási szándék tar−

talmazza a felvásárolt vas és nem vashul−
ladék ideiglenes tárolásának feldolgozás
előtti műszaki követelményeit,
A tervezett tevékenység színhelye:
Dunaszerdahely, Karcsai út, a város ka−
taszterében lévő 3120/25 parcellaszámú
telken.

Lásd: 1. térkép 1−es megjelölés
Dunaszerdahely városa tájé−
koztatja a közvéleményt arról,
hogy a Dunaszerdahelyi Körze−
ti Környezetvédelmi Hivatal a ténymeg−
állapító eljárás lezajlása után úgy döntött,
hogy a kérelmezett tevékenységet
– Volvo / Land Rover autószalon, mű−
helyek, lakkozócsarnok és teljes inf−
rastruktúra − Dunaszerdahely, Fő utca
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– nem kell elbírálni a Tt. 2006/24. sz.
törvény értelmében, amely a környezeti
hatások elbírálására vonatkozik.
A javaslatot beterjesztő cég szándéka
szerint sor kerülne a Fiat, az Alfa Romeo,
a Peugeot autószalonok meglévő komp−
lexumának a bővítésére és túlsúlyban el−
adási szerepet betöltő létesítmények épí−
tésére. Az említett márkájú személy− és
Lásd: 2. térkép 2−es megjelölés

1. térkép
1. mapa

4

Juhocukor

1

haszongépjárművek meglévő központja
üzemrészlegének bővítését tervezi egy
elárusító és szervizközpont, valamint lak−
kozóműhely hozzáépítésével.
A kérvényezett tevékenység helyszíne:
Dunaszerdahely, Fő utca, a város katasz−
terében a 1942/7, 1942/8, 1942/14,
4934/4 és 1941/4 a parcellákon.
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a városunkban székelő Körzeti
Környezetvédelmi Hivatal be−
fejezte a ténymegállapító eljá−
rást, és úgy döntött, hogy a kérelmezett
Bevásárlóközpont
–
Tesco
Hypermarket és Kereskedelmi Galé−
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ria, valamint komplex parkolók, DSZ
ügyében a benyújtott beruházási szándék
alapján a beruházást a vonatkozó kér−
vény értelmében nem kell elbírálni a vár−
ható környezeti hatások szempontjából.
A kérelmezett tevékenység két objek−

tum építésére vonatkozik, amelyek első−
sorban árusítási célokat szolgálnak. Az új
üzletközpont, a Tesco Hypermarket és a
Kereskedelmi Galéria Dunaszerdahely
kataszterében épülne a Fő utcán a 1942/5
és a 1943/17. sz. parcellákon.

Lásd: 2. térkép 3−as megjelölés
a Szlovák Környezetvédelmi
Felügyelőség 2007. június 8−án
az üzemeltető
Eastern Sugar Slovensko Rt.
kérelme alapján eljárást kezdett,
amelynek része az építkezés felszámolá−
sának az engedélyezése is.
Az eljárás két területre terjed ki::
– Hő− és energetikai Központ – az
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üzemvitel integrált engedélyének a mó−
dosítása
– A Cukorgyártás üzemegység integ−
rált engedélyének a módosítása.
Az integrált engedély megváltoztatását
az indokolja, hogy a cukorgyártás be−
szüntetése miatt végérvényesen el kell tá−
volítani az egész komplexumott.

A bontási munkálatok során a létesít−
ményt fokozatosan mechanikusan szét−
szedik. A bontás során nem számolnak
különleges műveletek végrehajtásával.
A bontási munkálatok várhatóan 2007
őszén kezdődnek meg, rögtön a bontási
engedély kiadása után. A tervek szerint
2009. december végéig befejeződik a cu−
korgyár lebontása.

Lásd: 1. térkép 4−es megjelölés
DUNASZERDAHELY VÁROSA KÖZZÉTESZI: a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal 1. emeletén működő Közös Községi Építészeti Hivatalában meg−
tekinthetőek az alábbi dokumentumok, a teljes szövegrésszel együtt:
1. Egyházkarcsa község területfejlesztési terve a községi önkormányzat legutóbbi vonatkozó módosításaival együtt.
2. Eperjes község területfejléesztési terve − amelyet a képviselőtestület 2007. tavaszán hagyott jóvá.
3. Hegyéte községi hivatala beindította a területfejlesztési tervdokumentáció kidolgozásának folyamatát a község területfejlesztési tervének
elfogadása céljából. Jelenleg a dokumentáció megtárgyalása van folyamatban.

Investičné zámery v Dunajskej Strede
Mesto Dunajská Streda dáva na známosť :
Navrhovateľ KOVOD RE−
CYCLING s.r.o. so sídlom
974 01 Banská Bystrica,
Robotnícka 10 predložil zámer
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Výkup druhotných surovín − zber že−
lezných a neželezných kovov−
Dunajská Streda, Kračanská cesta

Do zámeru bolo možné nahliadnuť v
dňoch od 10.08.2007 do 31.08.2007 na
Mestskom úrade v Dunajskej Strede, na
oddelení výstavby a dopravy, I. poscho−
die, č.dv. 220. Verejnosť mohlo doručiť
svoje písomné stanovisko na adresu:
Obvodný úrad Životného prostredia, Á−
dorská ul. 5400, 929 01 Dunajská Streda.

Predložený zámer rieši technické po−
žiadavky dočasného skladovania vyku−
povaných druhotných surovín železného
šrotu pred ich spracovávaním.
Umiestnenie navrhovanej činnosti:
Dunajská Streda, Kračanská cesta, poze−
mok parc. č. 3120/25 k.ú. DS.

Viď. na mape č.1 označenie 1
Obvodný úrad životného pro−
stredia v Dunajskej Strede po
ukončení zisťovacieho konania
rozhodol, že navrhovaná činnosť

de posudzovať podľa zákona č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niekto−
rých zákonov.

ja. Centrum osobných a úžitkových vozi−
diel horeuvedených značiek, rozširuje
svoju prevádzku o prístavbu predajno−
servisného centra, lakovacej dielne.

Autosalón Volvo/Land Rover, dielne,
lakovňa a kompletná infraštruktúra
− Dunajská Streda ul. Hlavná
uvedená v predloženom zámere sa nebu−

Investičným zámerom navrhovateľa je
rozšírenie jestvujúceho komplexu predaj−
ní Fiat, Alfa Romeo, Peugeot a výstavbu
objektov s dominantnou funkciou preda−

Umiestnenie navrhovanej činnosti:
Dunajská Streda, ul. Hlavná, pozemok
parc. č. 1942/7, 1942/8, 1942/14, 1934/4
a 1941/4 k.ú. Dunajská Streda.
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Viď. na mape č.2 označenie 2

3

Obvodný úrad životného pro−
stredia v Dunajskej Strede po
ukončení zisťovacieho konania
rozhodol, že navrhovaná čin−

nosť
Nákupné centrum − Hypermarket
Tesco a Obchodná galéria a komplex

parkovísk v Dunajskej Strede
uvedená v predloženom zámere
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posu−
dzovaní vplyvov na životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Navrhovaná činnosť rieši výstavbu
Viď. na mape č.2 označenie 3

dvoch objektov s dominantnou funkciou
predaja. Cieľom tejto stavby je vybudo−
vať nový areál obchodného centra s ob−
chodnými jednotkami Hypermarket
Tesco, Obchodná galéria na ulici
Hlavnej, pozemok parc. č. 1942/5 a
1943/17 k.ú. Dunajská Streda.

Investície 5

12.9.2007
Slovenská inšpekcia životného
prostredia − Inšpektorát život−
ného prostredia Bratislava,
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2 ozna−
muje, že dňa 08.06.2007 sa začalo kona−
nie vo veci vydania :
− zmeny integrovaného povolenia pre
prevádzku: Tepelno−energetická cen−
trála (TEC),
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− zmeny integrovaného povolenia pre
prevádzku : Výroba cukru
prevádzkovateľa
Eastern
Sugar
Slovensko a.s. Súčasťou žiadosti je žia−
dosť o povolenie na odstránenie stavieb.
Dôvodom zmeny integrovaného povo−
lenia je trvalé odstránenie stavby z dô−
vodu zastavenia výroby v prevádzke.
Búracie práce sa budú realizovať po−

stupným mechanickým rozoberaním. Pri
uskutočňovaní demolačných prác sa ne−
predpokladá použitie špeciálnych úko−
nov.
Predpokladané začatie búracích prác je
stanovené v septembri 2007, ihneď po na−
dobudnutí právoplatnosti búracieho po−
volenia a ukončenie prác sa odhaduje na
31.12.2009

Viď. na mape č.1 označenie 4
Mesto Dunajská Streda dáva na známosť:
1. Územný plán obce Kostolné Kračany − Zmeny a doplnky 1/2007 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kostolných Kračanoch dňa 16.07.2007
uzn. č. 4/2007/OZ a záväzné časi boli vyhlásené VZN č. 2/2007 zo dňa 16.07.2007.
Kompletná textová časť je uložená na Spoločnom stavebnom úrade v Dunajskej Strede / Mestský úrad, I. posch. č. dv. 227 /.
2. Územný plán obce Jahodná bol schválený v Obecnom zastupiteľstve dňa 27.03.2007 uzn. č. 62/2007 − OZ a jeho záväzné časti boli vyhlá−
sené VZN č. 2/2007 zo dňa 27.03.2007.
Kompletná textová časť je uložená na Spoločnom stavebnom úrade v Dunajskej Strede / Mestský úrad, I. posch. č. dv. 227 /.
3. Obecný úrad v Kútnikoch pristúpil k obstaraniu územnoplánovacej dokumentácie na úrovni územného plánu obce. V súčasnosti prebie−
ha prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie.

2. térkép
2. mapa

2
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A rendezettebb lakókörnyezetért
program a Kukučin utcán folytatódik

Bekerítik a kukákat
Az idei városi költségvetés kétmillió koronát irányoz elő a
Tisztább környezetért elnevezésű program megvalósitására. A
program célja az, hogy folyamatos rendet tartsanak a városban
lévő szemetes kukák környékén. Kisérletképpen a Neratovice
téren láttak hozzá az elképzelés gyakorlati kivitelezéséhez,
mégpedig olymódon, hogy a lakóházak előtti kukákat ráccsal
körbekerittték és befedték, tehát az eső sem esik a konténerek−
be. A rácsos épitményt lakatra zárták és minden lakó kapott ho−
zzá egy kulcsot. Két haszna is van ennek, hiszen ezentúl a ku−
kázók nem dobálhatják szanaszét belőlük a szemetet, másrészt
illetéktelenek nem rakhatnak a kukákba hulladékot, hanem csak
azok, akik ott laknak.

Vízvezetékcsere − útjavítással
A város vezetése úgy döntött, hogy ez a program a közeljö−
vőben a belváros egyik legforgalmasabb utcáján, a Kukučin ut−
cán és a Nemesszegen folytatódik. Itt ugyanis gyakran van tele
limlommal a kukák környéke, ami belváros lévén tűrhetetlen.
A szemét nem fér el a kukákban, mert az egymás mellett sora−
kozó üzletek tulajdonosai közül többen a kisebb méretű szemé−
tládákba tuszkolják bele a bolti hulladékot, vagy egész egys−
zerűen a kukák mellé rakja le a karton és papírdobozokat. Már
elkészült az itteni kukák körbekeritését célzó tervdokumentáció
és megkezdődhet a kivitelezés.
Pázmány Péter polgármester reményei szerint a kukák mel−
lől már az ősz folyamán eltűnhet a szemét és helyreállhat a rend.
A Tiszta környezetért program megvalósítását egyébként váro−
sunk polgármestere ígérte meg választási programjában, s most
van soron a megvalósítása. A tervek azzal számolnak, hogy fo−
kozatosan a többi városrészben is sor kerül a kukák környéké−
nek lezárására, hogy az ott lakók, akik fizetik a szemét dijat,
gond nélkül el tudják helyezni a háztartásukban keletkezett hul−
ladékot. (pll)

A befejezéséhez közelednek a vízvezetékcserék az Ádor és a
Tábor utcákban. A munkálatok − melyek során új aszfaltburko−
latot is kapnak az utak − a Štúr utcában folytatódnak.

Smetné nádoby pod strechou
V Dunajskej Strede v rámci programu Čistejšie okolie budú
postupne oplotené všetky smetné kontajnery medzi bytovkami,
kde sú umiestnené smetné nádoby. Oplotenie má zabrániť tomu,
aby vietor mohol smeti odviať, resp. aby sa v kontajneroch
mohlo voľne prehrabávať. Priestor bude uzamknutý, kľúče do−
stanú len obyvatelia príslušných bytoviek.

Výmena vodovodného potrubia
Finišuje výmena vodovodného potrubia na Ádorskej a
Táborovej ulici. V poslednej etape týchto prác spomenuté u−
lice dostanú nový živicový povrch. Na Štúrovej ulici sa s vý−
menou vodovodného potrubia pokračuje.
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Üzemel a hatodik körforgalom

Dunaszerdahelyen a leglátvá−
nyosabb építkezés jelenleg a
Galántai út mellett zajlik, ahol
finisel a MAX szórakoztató−
bevásárló központ és a NAY
elektrotechnikai áruház építé−
se. Mindkét objektum előtt na−
gy parkolók is létesülnek.
Ezek megközelítését egy ú−
jabb körforgalom teszi lehető−
vé. Ezt a forgalmi csomópon−
tot a közelmúltban már átad−
ták a forgalomnak. Mivel me−
gyei útról van szó, az illetékes

hatóság a Körzeti Közlekedés−
ügyi Hivatal. A körforgalom−
ból kivezető utak lehetővé te−
szik majd a MAX mögött léte−
sült lakóövezet megközelítését
is. Ezek a munkálatok nem
terhelik a városi költségvetést,
a MAX építési engedélyének
kiadásakor a közlekedésügyi
hivatal és a rendőrség is felté−
telül szabta a beruházónak,
hogy a közlekedéssel össze−
függő építkezéseket is el kell
végezniük.

Nový kruhový objazd
V Dunajskej Strede na Galantskej ceste sa stavebné práce na
obchodno−zábavnom komplexe MAX a elektrodome Nay
blížia ku koncu. Pred oboma objektami budú veľké parko−
viská. Prístup k nim, ako aj k plánovaným obytným domom
bude zabezpečený novým kruhovým objazdom, ktorý ne−
dávno už kolaudovali. Nakoľko sa jedná o cestu v správe žu−
py, povolenie vydal Obvodný úrad dopravy. Výstavba prí−
stupových ciest, podobne ako u kruhového objazdu, nezaťa−
žuje rozpočet mesta, ich realizácia bola podmienkou vydania
stavebného povolenia.

Új parkolók a Borostyán utcában Szélesítik a járdát a Béke utcában
Dunaszerdahelyen évek óta folyamatosan létesülnek új par−
kolók a gépkocsiknak. Az ezzel kapcsolatos városi program ré−
szeként− várhatóan októbertől − a Borostyán utcában lesz majd
egyszerűbb a parkolás. A Borostyán utcának a Nagyabonyi út−
tal való kereszteződésénél kezdődő szakaszán mintegy 50 gép−
kocsi számára lesz biztosított az ingyenes parkolás lehetősége.
A parkolók létesítésén kívül az érintett útszakasz mellett járdát
is kialakítanak.

A nyár folyamán
sem szüneteltek a
karbantartási, illet−
ve felújítási mun−
kálatok a városban.
A járdák teljes re−
konstrukciójának
programja Duna−
szerdahely legrosz−
szabb állapotú jár−
dájához ért, a Béke
utcában. Itt nem−
csak a felső aszfalt−
burkolat cseréjére
kerül sor, hanem az
alatta lévő betonré−
teget is újra cseré−
lik. A munkálatok
finaszírozását teljes
mértékben a városi
költségvetés állja.

Rozšíria chodník na Mierovej ulici

Nové parkoviská na Jantárovej ulici
Pravdepodobne už od októbra budú môcť vodiči využívať no−
vé bezplatné parkovisko na Jantárovej ulici. V rámci programu
výstavby mesta sa totiž pri križovatke Veľkoblahovskej cesty a
Jantárovej ulice zriadi parkovisko pre 50 osobných automobi−
lov. V spomenutej lokalite sa upravia aj chodníky.

V Dunajskej Strede aj v letných mesiacoch pokračovala o−
prava a rekonštrukcia tých ciest a chodníkov, ktoré sú v naj−
horšom stave. V Mierovej ulici sa nevymenil len asfaltový
povrch, ale aj betónový základ. Práce v plnej miere financu−
jú z mestského rozpočtu.
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Az eső az idén is elmosta a Szent István napi szabadtéri ünnepséget és előadást

Szent István időszerű üzenete
A heves eső az idén is elmosta a Szent István parkba tervezett ünnepséget és koszorúzást államalapító királyunk ünne−
pén. Az ünnepséget a Városi Művelődési Központban tartották meg. A Napba öltözött lány cimű rockoperát a Felvidé−
ki Rockszínpad egy későbbi időpontban adja elő szabadtéren. A társulat tagjai a művelődési ház nagytermében előadott
rögtönzött műsorral, eddigi rockoperáik legsikeresebb betétdalaival kárpótolták a közönséget.
Szent István udvarán,
udvarán
Vagyon egy szép almafa,
Föld adja gyökerét,
fája adja ágát,
ága adja bimbóját
bimbó adja virágát,
virág adja almáját
Dicsérjük a Boldogságos
Szűz Máriát!
HRUBÍK BÉLA,
Csemadok−elnök:
Tisztelt ünneplő gyülekezet!
Államalapító Szent István
királyunk méltatására jöttünk
ma ide össze. Jöttünk a hittől
vezérelve, jöttünk a harangszó
hívására, jöttünk nevének di−
cséretére, jöttünk apáink kita−
posott útjain, s jöttünk kíván−
csiságból. Sokfélék vagyunk
tehát, mint amilyen sokféle,
de rokon család, törzs, nép
volt jelen István király állam−
alapításának idején, mely né−
peket egy gyűjtőnévbe foglal−
va ma is úgy hívunk: magyar.

Az, hogy mekkora uralkodó
volt ő valójában, talán csak e−
zer év távlatából látható iga−
zán, hiszen kemény kézzel,
óriási áldozatok árán tudott
csak államot teremteni a ma−
gyarok számára az ellen tenge−
rének közepén, s felismerte
azt, hogy a kereszténység fel−
vétele az az út, mely népének,
nemzetének megmaradását,
fennmaradását eredményezi
itt, a Kárpátok övezte hazában.
Mi, mai magyarok is úgy let−
tünk Szent István királyunk
követői, hogy lelkünk mélyén
megőriztük kicsit Vajkot is,
kicsit Koppányt is. A történe−
lem fura fintora, hogy a meg−
maradásunkat jelentő keresz−
ténység felvételének és meg−
tartásának az ára, éppen
Koppány és az ősi pogány hit−
hez ragaszkodó testvéreink
feláldozása volt. Koppány fel−
darabolt teste az ország négy
különböző várának bejárata
fölött jelezte István elszántsá−
gát és keménykezűségét. Az

idő őt igazolta, de a történe−
lem, mely olykor−olykor meg−
ismétli önmagát, nem ismeri
az irgalmat. Trianonban szét−
darabolt hazánk, mint egykor
Koppány teste, ma a négy ég−
táj képletes várának kapuja fö−
lött kifeszítve figyelmeztet.
Mi az elszakított hazában élők
vagyunk immár a nemzet
megmaradásának őrzői, István
király maradék országának le−
téteményesei az elkövetkező
századokra. Nem érezhetjük
azonban ezt a terhet nyűgként,
koloncként, mint ahogyan ezt
egyébként nap mint nap pró−
bálják velünk elhitetni, mert

felelősségünk a nemzetünk i−
ránt óriási, s mint egykoron,
ma is igaz: minden magyar fe−
lelős minden magyarért.
Szent István nemcsak hité−
ben volt erős és következetes,
de törvényeiben és fiához, Im−
re herceghez intézett intelmei−
ben is megmutatta uralkodói
nagyságát, mert olyan erős és
tiszta jogi alapra építette álla−
mát, mely ezer év távlatából is
példát mutat, tartást ad ne−
künk, kik szellemi hagyatéka
gyámolítóinak, tanácsai köve−
tőinek valljuk magunkat, s
mely intelmek, tanácsok nem
szorulnak értelmezésre a mai
kor embere számára sem. Né−
hány gondolat ezekből:
A hitet akkora szorgalom−
mal és éberséggel őrizd, hogy
minden Istentől rendelt alatt−
valódnak példát mutass.
Minden ember azonos álla−
potban születik, és semmi sem
emel fel, csak az alázat, sem−
mi sem taszít le, csakis a gőg
és a gyűlölség.
Szeresd az igaz ítéletet, ha
hatalmadban akarod tartani
lelkedet.
Mert az egynyelvű és egy−
szokású ország gyenge és
esendő.
Ha jósággal közeledsz a jó−
hoz, az igazhoz, igaz vagy, a
tisztával tisztán bánsz, a ha−
missal azonban hamis módra.
Az én szokásaimat pedig a
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kétkedés minden béklyója
nélkül kövessed, aki ugyanis
megveti, amit megszabtak a−
tyai elődei, az isteni törvé−
nyekre sem ügyel.
A folytonos imádkozás a
bűnöktől való megtisztulás és
feloldozás.
Kell, hogy a királyt a ke−
gyesség és az irgalmasság dís−
zítse, mert ha a királyt istente−
lenség szennyezi, hiába tart i−
gényt a király névre, zsarnok−
nak kell nevezni!Ezért légy ir−
galmas minden erőszakot
szenvedőhöz, őrizd magadban
mindig az isteni intést!
Imre herceg korai, tragikus
halála azonban óriási terhet
tett István király öregedő vál−
laira. Minden, amit egész éle−
tében felépített egy perc alatt
foszlott semmivé. De még eb−
ben a kilátástalan helyzetben
is hite adott neki erőt, hitébe
menekült, hiszen országát és
népét nem földi, hanem men−
nyei hatalomnak ajánlotta fel,
Boldogasszony Anyánk, Má−
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ria oltalmába. Igy lett orszá−
gunk a Regnum Marianum,
Mária Országa, s lettünk mi
mennyei édesanyánk, Mária
népe, a gyógyítás népe, a segí−
tés népe. S leszünk mindad−
dig, míg hitünkben, nyel−
vünkben, örökünkben meg tu−
dunk maradni, míg szóban és
cselekedetben vállaljuk önma−
gunkat. Vállaljuk, hogy a föld,
melyen ezer éve templomaink
állnak, s mely templomokban
anyanyelvünkön imádkozunk
Teremtőnkhöz, Szent István
királyunk és nemzetének örö−
ke. Vállaljuk, hogy őseink
örökségét nem tagadjuk meg.
Hogy azon a földön, melyen
ezer évig befogadók voltunk,
nem válunk befogadottakká.
Nehéz, de gyönyörű öröksé−
get hagyott ránk államalapító
királyunk, Szent István. Saj−
nos az újraegyesült Európá−
ban ma a kereszténység és an−
nak vállalása egyre jobban
nem vallási, hanem morális,
tartásbeli kérdés. S hogy a ha−
marosan, ha csak képletesen
is, de lebomló államhatárok u−
tán mikor tudjuk a lelkekben
és a tudatban meglévő határo−
kat is lebontani, mely határok
nemcsak népeket nemzeteket,
de családokat, barátokat, test−
véreket is elválasztottak egy−
mástól, mindnyájunk felelős−
sége, mert el kell, hogy higy−
gyük, magyar, oláh, szláv bá−
nat mindigre egy bánat marad.
A legnagyobb fájdalmunk
azonban nem a külső,nekünk
feszülő erők nagatív hatása,
és térnyerése, hanem nemze−
tünk belső, egyre mélyülő
megosztottsága. Évtizedek
óta, egyfajta szellemi polgár−
háborúban élünk, őrlődünk,
tékozoljuk energiánkat. Hogy
azon a nyelven, melyet édasa−

nyánktól tanultunk, gúnyol−
nak ki bennünket, mindent
ami következetesen és karak−
teresen magyar. Akiknek a
magyarság vállalása megbé−
lyegzés, a hagyományok ápo−
lása a nemzeti értékek felvál−
lalása gúny tárgya. Akiknek
az anyaság szentsége helyett a
másság a fontosabb, a szellem
szadasága helyett a szabados−
ság, a kereszténység ezer éven
át megtartó hite helyett a
szektaság szolgasága, a nem−
zet szellemi óriásainak példa−

kel, viharokkal és az élet min−
den viszontagságával, amely−
ből kihajtott. Mihelyt a fa el−
ereszti a kezét, örökre vége
lett, megszűnt közöttük a bel−
ső lényegi összefüggés. Mely
pillanatban megszűnik a bel−
ső, lényegi összefüggés mind−
azzal, amit e szép néven isme−
rünk, hogy magyar, lehullott
falevelekké válunk, melyeket
elsodor a szél.”
Őrizzük hát a Szent István
ültette életfánkat, óvjuk gyö−
kereit, ápoljuk virágait, ízlel−

mutatása helyett az árulók su−
nyisága, pedig a nemzet gerin−
cét és tartását a Hunyadi Jáno−
sok, Rákóczi Ferencek és
Kossuth Lajosok adták, s nem
az általuk vallott és hitt esz−
mék elárulói. Joggal kérdez−
hetjük tehát a mindent taga−
dóktól, vajon mi lett volna, ha
a több, mint másfél évszáza−
dos török megszállás idején
három részre szakadt magyar−
ság lemondott volna a rabság−
ban tartott testvéreiről. Mi lett
volna ebből a nemzetből, ha a
másfél évszázad alatt a felnö−
vekvő hat generáció bárme−
lyik tagja is feladta volna a re−
ményt, hogy egyszer vissza−
szerezzük azt, ami jog szerint
minket illet. S nekünk, mai
magyaroknak, van− e erkölcsi
és morális jogunk megtagad−
ni ezt a reményt gyermekeink−
től s unokáinktól.
Szent István királyunknak
akkor állítunk méltó emléket
tehát, ha hűségesek maradunk
mindahhoz, amit vérrel, kard−
dal és imával megszerzett ne−
künk, mert az ellopott örök−
ségnél csak az eltékozolt, el−
herdált örökség bűne na−
gyobb. Nemcsak államot kap−
tunk Tőle, hanem hazát, hitet,
és reményt is.
Nyírő József írót idézem,
aki ezt írja: ,,A falevél csak a−
zon a fán tud dacolni a szelek−

jük gyümölcsét. Növekedjen
abban a földben naggyá és
erőssé, melybe őseink elültet−
ték, hogy ágain megpihenjen a
szél és a madarak, leveleit me−
legítse, gyümölcseit érlelje az
áldott nap, bánatát sirassa az
eső, tisztaságát őrizze a har−
mat, s árnyékában megpihen−
jen szelíd és vad, s minden e−
gyütt élő nép, nemzet, család,
Mária népeként, békében,
megértésben, s hogy kiszáradt
ágaiból ne kereszteket, de böl−
csőket faraghassunk egy fel−
növekvő, új nemzedéknek.
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Az óvodaprogram költségvetéséből a nyáron több óvodaépületet korszerűsítettek

Az óvodákban állandósult a gyereklétszám

Dunaszerdahely kilenc óvodájában már második éve meg−
állt a gyereklétszám csökkenése. Ez kétségtelenül pozitív je−
lenség, hiszen sok más településen folyamatos a gyermeklét−
szám zsugorodása.
Nagyon örülünk annak, hogy
az idén is a tavalyi szinten van
az óvodákba beíratott kisgye−
rekek létszáma, – nyilatkozta
Nagy Éva, a városi tanügyi

hivatal vezetője. Az összes
beíratott óvodás száma 786.
Nem végleges adatok szerint
210 kisgyerek szeptemberben
először lépi át az óvoda kü−

szöbét. Közülük 133−an ma−
gyar, 76−an pedig szlovák
óvodát fognak látogatni. Ez
azt jelenti, hogy a magyar
szülők még mindig nagyon
sok kisgyereket íratnak be
szlovák óvodába.
A város kilenc óvodájában
egyébként 24 magyar és 14
szlovák osztály működik. Az

osztályonkénti átlagos gye−
reklétszám az új tanévben is a
tavalyi szinten lesz, tehát 20−
21 gyerek jár majd egy osz−
tályba. A legtöbb óvodában a
nyári szünetben kisebb−na−
gyobb felújításokat végeztek.
A legnagyobb beruházást két
óvoda tetőzetének a teljes fel−
újítása jelentette. A lapostetős
Széchenyi utcai óvoda új tetőt
és szigetelést kapott, a
Jesenský utcai óvodában pe−
dig lecserélték a tetőszerkeze−
tet és új tetőcserepeket raktak
fel. Az Erzsébet téri óvodában
is átalakítás folyt, hiszen az
eddigi harmonikafalat lecse−
rélték, és téglafallal választot−
ták el a két játszóhelyiséget.
Ősszel az Október utcai óvo−
dában saját kazánházat szerel−
nek fel és ezzel az óvoda levá−
lik a városi kórház fűtési rend−
szeréről. Mindezt a város az i−
dei óvodaprogram forrásaiból
finanszírozza. A városi tan−
ügyi hivatal azzal számol,
hogy jövőre az óvodaprogram
költségvetéséből további óvo−
dákat újítanak fel.
–pve−

Z rozpočtu programu materských škôl modernizovali niekoľko predškolských zariadení

Ustálil sa počet detí v škôlkach
V deviatich materských
škôlkach Dunajskej Stredy
sa už druhý rok zastavil po−
kles počtu detí. Je to bezpo−
chyby pozitívny jav, veď
v iných mestách badať ne−
ustály pokles počtu detičiek.
– Teší nás, že počet zapísa−
ných detičiek sa v porovnaní
vlaňajším rokom nezmenil –
povedala pre DH Eva
Nagyová, vedúca mestského
školského úradu. Celkový po−
čet zapísaných škôlkarov je
786. Podľa predbežných úda−
jov 210 detičiek prvýkrát pre−
kročí prah materskej škôlky:
Z nich 133 bude chodiť do
škôlky s vyučovacím jazykom
maďarským, 76 do slovenskej
škôlky.
V deviatich materských
školách je spolu 24 maďar−
ských a 14 slovenských tried.

Priemerný počet detí v trie−
dach sa nemení, teda ostáva
i tento rok 20−21. Vo väčšine
škôlok sa v priebehu leta rea−
lizovali opravy menšieho ale−

bo väčšieho rozsahu. Naj−
väčšia investícia bola oprava
strechy materskej školy na
Széchenyiho ulici a na
Jesenského ulici. Menšia in−

Škôlkari pravidelne navštevujú predstavenia bábkového divadla

vestícia sa realizovala aj
v škôlke na Alžbetinskom ná−
mestí. Na jeseň sa sprevádz−
kuje kotolňa škôlky na
Októbrovej ulici, vďaka čomu
sa bude môcť
odpojiť od vy−
kurovacej siete
nemocnice.
Spomenuté in−
vestície sa rea−
lizovali
zo
zdrojov mest−
ského progra−
mu
mater−
ských
škôl.
Oddelenie
školstva počíta
s tým, že na
budúci rok sa
z rozpočtu toh−
to programu
vykoná rekon−
štrukcia v ďal−
ších škôlkach.
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A lapunkban közölt cikk nyomán számos
olvasónk szólt hozzá a menetrendhez

Változik a városi buszmenetrend
A városi tömegközlekedést köztudot−
tan a SAD vállalat dunaszerdahelyi
részlege biztosítja a városi hivatal meg−
rendelésére. Ennek kapcsán évente
egyeztetések folynak a város és a SAD
között, ám a járatok száma és az autó−
buszok útvonala már régen nem válto−
zott.
A Dunaszerdahelyen az utóbbi évben
folyó nagyszabású építkezések, új lakó−
házak és bevásárlóközpontok létesülése
viszont új igényeket támaszt a városi
tömegközlekedés iránt. A lapunkban

megjelent felhívást követően városunk
több polgára javaslattal, kéréssel for−
dult a városi hivatal építésügyi osztálya
felé a járatok útvonalainak és a busz−
megállók elhelyezésének ügyében.
Ezeket az igényeket összegezve és
szem előtt tartva kerül majd sor azokra
az egyeztetésekre, amelyeken a városi
hivatal illetékesei és a buszközlekedési
cég vezetői meghatározzák az új busz−
menetrendeket. Az új és végleges me−
netrendet lapuk hasábjain is ismertet−
jük olvasóinkkal.

Zmeny v cestovnom poriadku
Bude sa meniť cestovný poriadok mestskej hromadnej dopravy. Ako je známe, mest−
skú hromadnú dopravu prevádzkuje na základe objednávky mesta spoločnosť SAD.
Preto mesto a SAD pravidelne rokuje o zmenách v cestovnom poriadku. Trasy a za−
stávky sa už dlhšiu dobu nemenili. Avšak nové investície v meste si vyžiadajú aj
menšie úpravy v cestovnom poriadku MHD. Deje sa tak aj na podnet obyvateľov
mesta, ktorí reagovali na výzvu v Dunajskostredskom hlásniku a podali návrhy na
zmeny trás a zastávok. Nové cestovné poriadky uverejníme aj na stránkach DH.

PONTOSÍTÁS. Előző számunkban, sajnálatos műszaki hiba miatt lemaradt
a Végső búcsú Kornfeld Ferenctől című, 21. oldalon közölt cikk utolsó mon−
datának a vége. A teljes mondat: ”Ám Dunaszerdahely történetébe és mind−
annyiunk szívébe, szép emlékezetébe, akik ismertük, szerettük és tiszteltük
őt – örökre beírta nevét...” Olvasóink elnézését kérjük.

Győri ajándék a rászorulóknak
A dunaszerdahelyi nyugdí−
jasklub székházában benső−
séges hangulatú jótékony−
sági akciót tartottak, ame−
lyen részt vett Nagy Frigyes
alpolgármester is. A Feren−
ces világi rend helyi közös−
sége olyan családokat látott
vendégül, amelyek nem ön−
hibájukból kerültek nehéz
szociális helyzetbe.
Bugár György, a közösség
vezetője, aki mellesleg tagja a

városi képviselőtestületnek is,
az eseményre meghívta a
Nemzetközi Lovagrend Győri
priorátusának tagjait is. A 14.
században alakult lovagrend
egyik fő tevékenységi területe
a karitatív munka, vagyis a rá−
szorulók és az elesettek támo−
gatása. A Kovács Balázs
győri háznagy vezetésével ér−
kezett csoport élelmiszercso−
magokat és ruhaadományo−
kat hozott a rászorulóknak A
szülőkkel együtt a kisgyere−

kek is megilletődve, de boldo−
gan vették át a gazdag élelmi−
szerkollekciót és válogathat−
tak a nekik megfelelő ruhane−
műk között. A legkisebb ap−
róság még az édesanyja ölé−
ben kuporgott, de eljött a−
nyukájával egy autista kislány
és egy szellemi fogyatékos
kamaszodó fiú is.
A ferencesek dunaszer−
dahelyi közössége a jóté−
konysági akció résztvevőivel

folyamatosan tartja a kapcso−
latot, A legtöbb család nem
első ízben vett részt hasonló
összejövetelen. Többségük
karácsonykor is kapott aján−
dékcsomagot és játékokat.
Ezekre az adományokra a fe−
rences közösség egy egész
évben zajló gyűjtési akció
keretében tesz szert. Az ado−
mányokat a ferences rendi
városi közösség egész évben
fogadja.
−pll−
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Változatlan áron, nagy érdeklődés mellett már árusítják a bérleteket

Kezdődik a színházi évad!
Október 25−én Dunasszerdahelyen is megkezdődik a szín−
házi .évad. Ennek kapcsán a bérletrendszerről beszélget−
tünk IBOLYA ILDIKÓval, a Városi Művelődési Központ
igazgatójával.

Ibolya Ildikó szerint akkor is megéri bérletet vásárolni, ha
az valamivel drágább, mint amikor külön veszi meg az em−
ber a jegyet, de a bérlettulajdonosnak mindig biztos a helye,
és minden előadás előtt levélben tájékoztatják a darabról és
a szereposztásról.

Mint elmondta, rendkívül
népszerűek a bérletes előadá−
sok, amelyeknek már sokéves
hagyományuk van Dunaszer−
dahelyen. Jelentős eredmény−
nek könyveli el, hogy a bérlet−
árak változatlanok, noha az
előadásokat egyre drágábban
adják a társulatok. Az idei
bérlet hét darabra szól. Az
évadnyitó a mindig teltházat
vonzó Tóték lesz, a kassai
Thália előadásában, az egyik
főszerepben a közkedvelt Rák
Vikivel. A Thália és a a ko−
máromi Jókai Színház mellett
vendégtársulatok produkcióit
láthatja a közönség: a szabad−
kai Népszínház az Indul
a bakterház című darabbal,
a gödöllői színház Heltai Jenő
Naftalin című bohózatával ér−
kezik, az utolsó előadás
Stevanovity−Horváth A pad−
lás című musicalje lesz, ame−

lyet a budapesti Sziget Szín−
ház mutat be. Bár az igazgató−
nő tapasztalata szerint a kö−
zönség túlnyomó része inkább
a könnyedebb, kacagtató da−
rabokat kedveli, meggyőződé−
se, hogy akkor jó egy bérlet,
ha azért van benne klasszikus
is. Ez most Shakespeare Vi−
harja lesz, a komáromiak elő−
adásában.
A régi bérlettulajdonosok−
nak protekciójuk van, meg−
tarthatják a régi helyüket. Az
a tény, hogy a színházterem−
ben ülőknek nincs egyforma
rálátásuk a színpadra, eleve
kétféle árat diktál. Az ún. tá−
mogatói bérlet 2200 koronába
kerül, a többi 1800 koronába.
Ennél jóval kevesebbet fizet−
nek a diákok és a nyugdíja−
sok, a tolókocsisoknak pedig
nem kell fizetniük, a kísérő−
jüknek is csak félárat. (vk)

Népszerűek
a bérletek

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK A 2007/2008−AS SZÍNHÁZI ÉVADRA

Az ősztől érvényes bérletek
árusítása augusztus végén kez−
dődött meg a VMK−ban. A
színházbérletek nagyon nép−
szerűek: a tavalyi évadban
mintegy kétszázötvenet adtak
el belőlük. A nyáron a régiek
mellett újabb igénylők jelent−
keztek, ősztől tehát tovább
gyarapodik a színházbérlet−tu−
lajdonosok száma, újságolta la−
punknak Csörgei Tünde, a
VMK szakelőadőja. Kétfajta
éves bérlet váltható 1800, illet−
ve 2200 koronáért. Az utóbbi−
val elsősorban a város tehető−
sebb vállalkozóit szólitják
meg, akik ilymódon támogat−
ják a helyi kultúrát. A bérlete−
sek állandó törzsközönséget je−
lentenek. Az egyes előadások−
ra a jegyek többsége rendsze−
rint már elővétélben elkel. Ez
azt jelenti, hogy az előadások
rendszerint telt ház előtt zajla−
nak. (p)

Az igazgatónő legnagyobb
öröme, hogy az előadásoknak
stabil törzsközönségük van, és
az iskolák is ebbe a kategóriá−
ba sorolhatók. „A nádszegi
alapiskola diákjai vagy három
tucat bérletet vesznek évente
nálunk, a helybeliek közül
a dunaszerdahelyi gimnázium
növendékei járnak rendszere−
sen az esti előadásokra. Az
alapiskolák a diákbérletet vá−
sárolják. A közelebbi és távo−
labbi környékről is érkeznek
színházlátogatók, pl. Illés−
házáról,
Csilizradványról.
Színháztermünk 504 férőhe−
lyes, reméljük, minden előadásra elkel az összes hely, habár
volt rá eset, hogy el kellett húzni a válaszfalat, mert hatszáz
ember volt kíváncsi egy produkcióra. Az előadások időpont−
ja változatlan: most is csütörtökön este hétkor kezdődnek.
Mindenkit szeretettel várunk. Érdemes eljönni, garantáltan
szép élményben lesz részük.” /vk/

 2007. OKTÓBER 25.: THÁLIA SZÍNHÁZ – KASSA, ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK (színmű), Főszerepben: Rák Viki
 2007. NOVEMBER 22.: JÓKAI SZÍNHÁZ – MOLNÁR−KELLÉR−ZERKOVITZ : A DOKTOR ÚR (zenés vígjá−
ték), Rendező : Schlanger András m.v.
 2008. JANUÁR 17.: SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ – SZABADKA: RIDEG SÁNDOR−TÍMÁR PÉTER: INDUL A
BAKTERHÁZ (vígjáték)
 2008. FEBRUÁR 14.: JÓKAI SZÍNHÁZ – KOMÁROM, SZÉP ERNŐ: PATIKA (színmű), Rend. : Verebes István
 2008. MÁRCIUS 13.: JÓKAI SZÍNHÁZ: SHAKESPEARE: VIHAR(dráma), Rendező : Viktorian Fruza m.v.
 2008. ÁPRILIS 17.: JÓKAI SZÍNHÁZ: GÁRDONYI GÉZA: A BOR (népszínmű), Rendező : Bezerédi Zoltán m. v.
 2008. MÁJUS 22.: SZIGET SZÍNHÁZ – BUDAPEST: PRESSER – SZTEVANOVITY − HORVÁTH: A PADLÁS
(musical) Rendező : Pintér Tibor
Bérletárak : I.o.: 2200,−Sk ( emelkedő sorok VI.,VIII, X, XII), I.o.: 1800,−Sk.
Információ a műsorokról: Városi Művelődési Központ – Dunaszerdahely. Szervezési osztály: Csörgei Tünde
(0915/701 918). Szabó Jolán (0915/041 881), Tarcsi Alica (0903/287 318), Tel. : 590 08 13, 590 08 11,
e−mail: organizing@vmkds.sk – A műsorváltoztatás joga fenntartva.
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Győzelem három vereség után Változások az FK DAC 1904−ben
A II. liga nyugati csoportjának 5. fordulójában három vereség
után (változások a játékoskeretben és a vezetőségben) a DAC
labdarúgócsapata 5:0−ra legyőzte a Moravany gárdáját. Érde−
kesség, hogy pár héttel korábban a két csapat kupamérkőzésén
ugyanez az eredmény született.
DAC−Moravany 5:0 (2:0), 687 néző. Góllövők: Uzola 2 (19.,
72.), Libič 2 (45. − 11−esből, 89.), Németh K. (64.). A DAC ösz−
szeállítása: Košovan − Milan, Németh K., Csölle, Libič − Buka,
Lelkes, Šnegoň (59. Kubala), Bartalos (86. Habán) − Uzola,
Bognár Z. (80. Hamar).
Meszlényi Tibor vezetőedző így értékelte a találkozót: „Na−
gyon kellett ez a győzelem. A mai siker új fejezetet nyithat a klub
történetében, hiszen nyolc saját nevelésű játékosunk volt pá−
lyán, rájuk alapozhatunk. A hazai illetőségű játékosoknak soha−
sem lesz közömbös a klub sorsa. Az első perctől kezdve a mi
akaratunk érvényesült. Nem szabad túlértékelni a győzelmet, de
lendületet adhat.“

2007. augusztus 31−én ülése−
zett az FK DAC 1904 Rt. ve−
zetősége. A gyűlésen a rész−
vénytársaság vezetősége a kö−
vetkező határozatokat hozta.
A részvénytársaság elnöksé−
gének munkájában a további−
akban nem kíván részt venni
Pápay Zoltán. A Felügyelő
Bizottságban viselt tisztségé−
től megvált Varga István is.
A vezetőség az új elnökség
tagjainak megválasztásával
erősíteni kívánta a szakmaisá−
got és teret kíván biztosítani a

vállalkozói szférának is. Az
FK DAC 1904 Rt. új elnöksé−
ge: Antal Barnabás elnök,
Patasi Ferenc, Simon Gyula,
Radványi Miklós és Derzsi
László.
Az FK Dac 1904 a.s.
Feügyelő Bizottságának tag−
jai: Kanovits György elnök,
Papp Sándor, Nagy Kriszti−
án. A bizottság új tagjai köz−
tiszteletben álló személyek,
közülük többen az önkor−
mányzatban is tevékenyked−
nek.

A DAC további mérkőzései:
szeptember 15., 16.00: DAC−Trnava B
szeptember 23., 16.00: Vrbové−DAC
szeptember 29., 16.00: DAC−ŠKP Dúbravka

Konečne aj víťazstvo

(fcdac1904.com)

Árpi örökre távozott
az égi középpályára

Po troch prehrách a po veľkých zmenách v kádri a vo vedení
klubu zvíťazilo mužstvo DAC−u v 5. kole západnej skupiny II.
ligy nad Moravanmi 5:0, presne tak ako pred pár týždňami v
Slovenskom pohári.
DAC−Moravany 5:0 (2:0), 687 divákov. Góly: Uzola 2 (19.,
72.), Libič 2 (45. − 11m, 89.), K. Németh (64.). Tréner Tibor
Meszlényi hodnotil zápas pre fcdac1904.com takto: Tento vý−
sledok sme veľmi potrebovali. Dnešné ví ťazstvo môže znamenať
začiatok novej éry v dejinách klubu. Na ihrisku bolo osem od−
chovancov, na ktorých bude treba jednoznačne stavať. Pretože
domácim hráčom nikdy nebude ľahostajný osud klubu. Od ú−
vodného hvizdu sme boli jasní páni na ihrisku. Nechceme tento
výsledok preceniť, ale je to pre nás povzbudenie.

Árpi navždy odišiel
na nebeské ihrisko

Életének 71. évében elhunyt Gútay Árpád, a DAC egykori
Vo veku nedožitých 71 rokov zomrel Árpád Gútay, nie−
kiváló labdarúgója. Városunk szülötte az 50−es évek elején kdajší vynikajúci futbalový hráč DAC. Dunajskostredský ro−
Csehországban kezdett futballozni, ahol szakközépiskolába dák začínal s futbalom v Čechách, kde študoval na odbornej
járt. A katonaság után a DAC (akkor Slavoj) stabil tagja, kö− škole. Po vojenčine, v rokoch 1958−1963 bol stabilným čle−
zéppályása 1958−1963 kö−
nom, špílmachrom DAC
zött. Labdarúgóként hosszú,
(vtedy Slavoj). Vyznamenal
pontos átadásairól, távoli,
sa dlhými, presnými prihráv−
bombaerősségű szabadrú−
kami a parádnymi gólmi z
gásgóljairól volt híres. Ké−
voľných kopov z veľkých
sőbb egy ideig edzőként a
vzdialeností. Neskôr sa ako
DAC fiataljainak nevelésé−
tréner zapojil aj do výchovy
ben is részt vett.
mládeže DAC.
Utolsó útján az ismerősö−
Na poslednej ceste ho o−
kön , sportbarátokon kívül
krem priateľov a ctiteľov
egykori csapattársai is elkí−
mesta odprevadili aj jeho bý−
sérték. A DAC−Moravany II.
valí spoluhráči. Pred stretnu−
ligás mérkőzés előtt pedig a
tím II. ligy DAC−Moravany
dunaszerdahelyi stadionban
na dunajskostredskom štadi−
− ahol annyi nagy csatát ví−
óne – kde vybojoval toľko zá−
vott – a közönség egy perces
pasov – si obecenstvo minú−
néma felállással adózott em− Pázmány Péter polgármester tavaly decemberben fogadta a tou ticha uctilo jeho pa−
lékének.
miatke.
DAC egykori kiválóságait, köztük Gútay Árpádot is
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Nem babra megy a játék!

Augusztus 22−i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Mi a neve annak az ener−
giatakarékos világítórendszernek, amelyet a TASHY Agrotrade
Kft gyárt?A helyes válasz: TASHY−ORION világítórendszer.
A helyes választ beküldők között háromszor 60 darabból álló to−
jás−ajándékcsomagot sorsoltunk ki, amelyet a TASHY Agrotrade Kft
ajánlott fel. Nyerteseink: Udvaros Adrianna, Jilemnický utca
233/23, Pifko Erika, Rózsaliget, 1371/32 és Klőr Levente,
Smetana liget 289/21. Nyerteseinknek gratulálunk! Nyereményeiket
munkanapokon 8 és 16 óra között személyazonosságuk igazolása u−
tán a TASHY Agrotrade Kft. székházában vehetik át, a Jesenský ut−
ca 13. szám alatt. Tel: 552−6539. Új kérdéseink: Hol található az
Egészségsarok üzlet Dunaszerdahelyen és milyen termékeket kínál?
(Soroljon fel legalább 5 terméket!).
A helyes választ beküldők között az Egészségsarok üzletben érvényes
három, egyenként 500 Sk értékű vásárlási lehetőséget sorsolunk ki!
Válaszaikat legkésőbb szeptember 19−ig küldjék be szerkesztősé−
günk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján.

Nejde o babku!

Výhercovia čitateľskej súťaže z 22. augusta

Reklám / reklama
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Az Egészségsarok önt is
egészséghez segíti!
A Vámbéry téren, a Postabank mellett húzódik meg szerényen egy
kis bolt, amely a nevével hívja fel magára a figyelmet – EGÉSZ−
SÉGSAROK. Rohanó világunkban arra késztet bennünket, hogy tö−
rődjünk többet egészségünkkel, főleg a betegségek megelőzésével.
Táplálkozzunk egészségesen, fogyasszunk egészséges élelmiszere−
ket.
Az Egészségsarok bő árukínálata arra a filozófiára épül, hogy tar−
tósítószer− és vegyszermentes, minősített bioélelmiszereket találjon
a vevő a polcokon. Ez jellemző az árukínálatra, a gyógyteáktól, di−
abetikus termékektől a csíráztatásra való magvakon (tehát a termé−
szet adta, élő, zöld gyógyító élelmen), a liszt− és tésztaféléken, hi−
degen sajtolt étolajokon át egészen a legkülönfélébb táplálék−kiegé−
szítőkig (már kapható az őssejt kapszula is!), növényi hatóanyagú
kozmetikumokig és testápoló szerekig.
Az ismert és keresett termékek mellett olyan, ma még különle−
gességnek számító, de az egészségvédelem szempontjából akár a
jövő élelmiszereinek is nevezhető készítmények is kaphatók az
Egészségsarok üzletben, mint a tévéreklámból ismert, Polakovič−
féle termékek: az eredeti ízével vetekedő, hihetetlenül finom, növé−
nyi alapú, húsmentes kolbász, véres− és májas hurka, pástétomok,
krémek, gulyás.

V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili nasle−
dovnú otázku: Ako sa nazýva úsporný svetelný systém, ktorý vy−
rába Tashy Agrotrade spol s r.o.? Správna odpoved: úsporný sve−
telný systém TASHY−ORION.
Z čitateľov, ktorí nám poslali správnu odpoveď, sme vylosovali
troch šťastlivcov, ktorí vyhrávajú vajcia po 60 kusovom balení od fir−
my TASHY Agrotrade s. r. o Výhercovia: Adrianna Udvaros,
Jilemnického 233/23, Erika Pifko, Ružový háj 1371/32 a Levente
Klőr, Smetanov háj 289/21. Výhercom blahoželáme. Výhry si mô−
žu prevziať − s preukazom totožnosti – v budove firmy. TASHY
Agrotrade s. r. o na Jesenského 13. Tel: 552 6539. Nová otázka: Kde
sa nachádza predajňa Kútik zdravia v Dunajskej Strede a aké
výrobky ponúka (vymenujte aspoň 5!).
Medzi čitateľmi, ktorí pošlú správnu odpoveď, vylosujeme 3 voľné
nákupy v predajni Kútik zdravia v hodnote po 500 Sk!
Výhercovia nákup môžu realizovať v predajni výtlačkom
Dunajskostredského hlásnika s uverejnenými menami a občianskym
preukazom!
Odpovede zašlite najneskôr do 19. septembra na adresu redakcie,
alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu.

Stravujme sa zdravšie, konzumujme zdravé potraviny

Kútik zdravia posilní aj vaše zdravie!
Na Vámbéryho námestí vedľa Poštovej banky sa nachádza nená−
padná, malá, no príjemná predajňa, ktorá upúta svojim názvom
KÚTIK ZDRAVIA. Nabáda nás a upriamuje našu pozornosť na
požiadavku doby, aby sme sa starali lepšie o naše zdravie, najmä
prevenciou chorôb.
Široká ponuka Kútiku zdravia je založená na filozófii, že zákaz−
ník na pultoch musí nájsť certifikované biopotraviny, bez konzer−
vačných látok, bez chemikálií. Táto požiadavka charakterizuje sor−
timent predajne, počnúc liečivými čajmi, diabetickými produktami
cez semená na klíčenie (teda živý, zelený, liečivý pokrm od príro−
dy), rôzne druhy múk a cestovín, lisované oleje až po najrôznejšie
výživové doplnky (tu dostanete už aj najnovší hit – kapsulky na
tvorbu živých buniek) a kozmetické prípravky z rastlín.
Popri výrobkoch, ktoré verejnosť už zväčša pozná a vyhľadáva
v Kútiku zdravia dostanete kúpiť aj špeciality, ktoré sa do podvedo−
mia ľudí dostávajú postupne, no z hľadiska prevencie zdravia ich
môžeme pokojne nazvať potravinami budúcnosti, ako napr. neuve−
riteľne chutné bezmäsité gurmánske výrobky pána Polakoviča na
rastlinnej báze: „zabíjačkové“ špeciality, klobásku, jaterničku, kr−
vavničku, rôzne nátierky, bezmäsitý guláš, atď.

Bödök Károly tulajdonos, mint a Barátok Polgári Társulás elnöke
az egészségnevelési− és felvilágosító tevékenységből is kiveszi a ré−
szét. A témát szakmai összejövetelekkel igyekeznek napirenden tar−
tani. Dunaszerdahelyen szeptember 14–15−én tartanak Egészség−
fesztivált a Városi Művelődési Központban, ahol az első napon a
neves magyar természetgyógyász, Bokor Kata tart előadást 14−től
17 óráig. Másnap, szombaton 9−től újabb nagy név, a pozsonyi
Feszenko doktor a vendég, majd 16 óráig is gazdag szakmai prog−
ram, továbbá termékbemutató és az egészséges táplálkozás konyhá−
ja várja az érdeklődőket.
Majiteľ Karol Bödök sa prostredníctvom občianskeho združenia
Kamaráti zapája aj do zdravotníckej osvety a výchovy. Tému zdra−
via sa snažia udržať na dennom poriadku aj pomocou odborných
podujatí. V Mestskom kultúrnom stredisku v Dunajskej Strede
v dňoch 14.–15. septembra usporiadajú Festival zdravia, Účastní−
kov až do 16.00 hodiny očakáva pestrý program, prezentácia zdra−
vej výživy a kuchyňa zdravej výživy.
EGÉSZSÉGSAROK, Vámbéry tér 51, tel.: 0908 851140, e−
mail: obchod@suncity.sk, internetes vásárlás: www.suncity.sk.

Kútik zdravia, Vámbéryho 51, tel.: 0908 851140, e−mail:
obchod@suncity.sk, internetový obchod: www.suncity.sk.
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A VMK programjából

KIÁLLÍTÁSOK

Novorodenci/Születések

 Szeptember 14–15. : Törődjön többet egészségével! Egész−
ségfesztivál
 szeptember 15. −19.00 ó.: az ARDEA zenekar koncertje
 szeptember 28.: IV. Nemzetiségi Fesztivál / IV. festival ná−
rodnostných menšín. (13.00 ó.: megnyitó, az országos rajz−
verseny kiértékelése, 14.00 ó.: Hazai és külföldi nemzetiségi
csoportok seregszemléje, 15.00 ó.: Őszi Játszóház, 19.00 ó.:
Gálaműsor)
 október 6.: Ünnepi megemlékezés az aradi vértanúkról
 október 7.: BIHARI EMLÉKEST / BIHARIHO DNI a
Dunaszerdahelyi Roma Muzsikusok Polgári Társulása és a
Városi Művelődési Központ közös rendezésében (Občianske
združenie dunajskostredských rómskych muzikantov a
MsKS)
 október 8. − 19.00 ó.: ZORÁN KONCERT az ELÓ KON−
CERT és a VMK közös szervezésében.

Lipcsey György kiállítása. A
Munkácsy−díjas szobrászművész
gyűjteményes
kiállítása
a
Kortárs Magyar Galériában
(Vermes villa) megtekinthető
október 13−ig kedd−szombat
10.00−17.00 óráig, a Csallóközi
Múzeumban október 10−ig kedd−
péntek 9.00−17.00 óráig, és az
ART MA galériában szeptember
17−ig hétfő−péntek 12−17 óráig.

Szabó Máté
Tran Thi Thu Phat
Lovas Adam
Navrátil Amira
Poórová Dominika
Domonkos Kerstin
Szabó Gábor
Horecká Viktória
Takács Vivien
Soós Eszter
Horváthová Bianka
Kuruczová Viktória
Miklós Tamás
Novorodencom prajeme dob−
ré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
Kása Július (1921)
Deák Július (1945)
Sátor Fridrich (1943)
Krajcsovitsová Helena (1950)
Sárközi Jozef (1963)
Molnár Juraj (1952)
Bertók Jozef (1961)
Sólyiová Helena (1919)
Körmöcziová Julianna (1922)
Miklós Koloman (1919)
Esztergályos František (1937)
Gútay Árpád (1936)
Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!
ZOSOBÁŠILI SA /
HÁZASSÁGKÖTÉSEK

VIII. Csallóköz Gyümölcse
A kiállítás−díjkiosztó ünnep−
ségére szeptember 20−án
kerül sor az Agrofest 2007
keretében a mezőgazdasági és
élelmiszeripari középiskola
színháztermében.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU v Dunajskej Strede (Korzo Bélu Bartóka 1191/16) v školskom ro−
ku 2007/2008 otvára nasledovné záujmové krúžky: nemčina hrou pre materské školy (veľká sku−
pina), slovenská konverzácia pre 3. roč. ZŠ s VJM, slovenská konverzácia − príprava na prijímačky,
angličtina hrou pre materské školy (veľká skupina), anglický jazyk pre ZŠ, konverzácia v anglickom
jazyku, taliančina pre začiatočníkov a pokročilých, paličkovanie, krúžok patchworku, výtvarný krú−
žok, keramický krúžok pre MŠ, ZŠ a SŠ a rodičov s deťmi, umelecká výroba, talentová príprava vo
výtvarnom umení, práca s talentovanou mládežou v oblasti výtvarníctva, divadelný krúžok, šacho−
vý krúžok, športový krúžok, stolný tenis, futbal (pre materské školy, pre ZŠ, pre dievčatá a pre stred−
né školy), hádzanársky krúžok, atletika pre žiakov ZŠ, pohybové hry pre žiakov ZŠ, basketbal − hra,
výpočtová technika (Internet, Word, Exel), hra na počítačoch, hra cez sieť, surfovanie na internete,
práca s digitálnou kamerou a fotoaparátom, šikovné ruky (pre MŠ, ZŠ), hudobno−dramatický krúžok
pre postihnuté deti a mládež, moderný tanec, ľudový tanec, mažoretky.
ZÁPISNÉ do krúžkov na celý školský rok 2007/2008 podľa Vyhlášky MŠ SR č. 291/1994 Z.
z.: 400,− Sk, Prihlásiť sa môžete do 28. 9. 2007 v Centre voľného času v Dunajskej Strede denne
od 8 do 16 hod. OTVORENIE KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI bude 28. 9. 2007 (piatok) o 14,00 hod.
v Centre voľného času v Dunajskej Strede. Srdečne Vás čakáme!

Ing. Both Norbert
− Cichacká Viktória
Miške Tomáš
− Ing. Bíróová Silvia
Rabay Mikuláš
− Peczenová Kornélia
Mucska Attila
− Sidó Zsuzsanna
Ing. Képesi Roman
− Ing. Ábrahámová Annamária
Gálfy Roland
− Vendrics Ildikó
Janák Szabolcs
− Sidóová Anikó
Nagy Marian
− Domonkosová Tímea
Belkovics István
− Töröková Anita
Gútay Roland
− Mináriková Silvia
Ing. Teleky Peter
− Kapraňová Daniela
Ing. Kovács Tomás
− Ing. Karikaová Monika
Veľa šťastia a lásky
v spoločnom živote!
Sok szerencsét és boldogságot
a közös úton!
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Képriport / Előzetes
A Dunaszerdahelyi Hírnök
szeptember 26−i számából

2007. szeptember 20–23.

XXVII.
Csallóközi Vásár

Z nadchádzajúceho čísla

Tanévnyitó után

V novom školskom
roku

KULTÚRMŰSOR A VÁSÁR TERÜLETÉN
Szeptember 20−án, csütörtökön
16−19.: Kikerics néptáncegyüttes Nyék−
várkonyból, Sátor Veronika Alistálból, Kicsi
Hang duó, Nagyabonyi Népdalkör, Tiszta
Forrás Népdalkör Dunaszerdahelyről, Arcok é−
nekegyüttes
20.00: BIG MAN BAND (Michnya Róbert),
utána utcabál 23−ig.
Szeptember 21−én, pénteken:
16−19: Vásárúti Fúvósok, Vasárúti Dalárda

férfikórus, Napsugár moderntánc−csoport Kis−
udvarnokból, Nótaműsor – Bielikné Dóka
Zsuzsa, Kosáry Judit, Bősi Szabó László,
Kollár Katalin, Rigó Mónika. Kísér: Banyák
István zenekara Sárközy Pál prímással.
20.00: APOSTOL zenekar (Budapest), utána
utcabál 23−ig.
Szeptember 22−én, szombaton:
16−19.00: Mazsorettek Ekecsről, Rikkancs
Néptáncegyüttes, Gyeplős zenekar, Sarló
20.00: R−GO koncert, utána utcabál 24 ó−
ráig. A belépés ingyenes.

Zenta is testvérváros

Tisztelettel várja önt és családját Dunaszerdahely város önkormányzata

20−23. septembra 2007 v Parku oddychu

XXVII. Žitnoostrovský jarmok
Tradičný príjemný odpo−
činok, kolotoče, občerst−
venie, bohatý sortiment to−
varu
Kultúrne programy na úze−
mí jarmoku
20. septembra, štvrtok
16.00−19.00: Detský folk−
lórny súbor Kikerics, Vero−
nika Sátor z Dolného Štálu,
Duo Kicsi hang, folklórna
skupina z Veľkého Blahova,
folklórna skupina Tiszta
Forrás, Spevácky súbor Arcok
20.00: BIG MAN BAND
(Róbert Michnya) Veľký
Meder. Nasleduje pouličná
veselica.

21. septembra, piatok
16.00−19.00: Dychový or−
chester z Trhovej Hradskej,
mužský zbor Dalárda, prog−
ram ľudových piesní: Zsuzsa
Bielikné Dóka, Judit Kosáry,
Bősi Szabó László, Katalin
Kollár, Mónika Rigó. Ľudový
Istvána Banyáka a spoluúčin−

kuje primáš Pála Sárköziho,
tanečný súbor Napsugár.
20.00: skupina APOSTOL
(Budapešť). Nasleduje poulič−
ná veselica.
22. septembra, sobota
16.00−19.00: Mažoretky z
Okoča, Súbor ľudovej hudby
Gyeplős, Folklórny tanečný
súbor Csallóközi, Detský
folklórny súbor Rikkancs,
Citarový súbor Sarló
20.00: R−GO koncert, do
polnoci pouličná veselica
(bezplatný vstup).
Srdečne Vás očakáva
a vašu rodinu samospráva
mesta Dunajská Streda

György kiál−
Lipcsey
lítása

100
éves jubileum
100
100 ročná jubilantka

