MEGEMLÉKEZÉS AZ ARADI
VÉRTANÚKRÓL
A hagyományoknak megfelelően
városunkban az idén is megem−
lékezünk az aradi vértanúkról.
A mécseses megemlékezésre
október hatodikán, szombaton
18.30−kor kerül sor az 1848−as
emlékműnél a Vámbéry téren.

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK
DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

A sötétedéskor esedékes ke−
gyeletes ünnepségen fellép a
Kodály Zoltán Alapiskola diák−
kórusa is.
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2 Pro DS karta / Fotosúťaž

Fotosúťaž 2007

Dunajská Streda
na obrázkoch
Samospráva Dunajskej Stredy
vyhlasuje aj v roku 2007 foto−
grafickú súťaž. Cieľom v poradí
už tretieho ročníka súťaže je roz−
šíriť album mesta Dunajskej
Stredy o nové kvalitné fotozábe−
ry. Vedenie mesta má eminentný
záujem na tom, aby pre nadchád−
zajúce generácie bol fotografic−
ky zdokumentovaný neustály
rozvoj mesta, permanentná zme−
na jeho tváre ako i kvality kaž−
dodenného života občanov mes−
ta.
Druhý ročník súťaže sa vypi−
suje v troch tematických kategó−
riach. Porota zaradí do súťaže
výlučne také fotozábery, ktoré
ešte neboli publikované.
1. Občan mesta kritickým o−
kom
2. Ulice, námestia, budovy,
historické pamiatky
3. Krása prírody, štyri ročné
obdobia
Rozmery fotografií: 20 x 30 a
30 x 40 cm.
V prvých dvoch kategóriách
porota bude hodnotiť len také
práce, ktoré zachytávajú život
Dunajskej Stredy, budovy a oko−
lie mesta. Podmienkou je teda,
aby na fotozáberoch jedno−
značne prezentovali Dunajskú
Stredu. Cenu primátora Dunaj−
skej Stredy možno udeliť najlep−
šiemu autorovi len v prvých
dvoch kategóriách. Popri foto−
grafiách zhotovených klasickou
technológiou sa očakávajú aj zá−
bery vyhotovené modernými
technikami.
Práce vyhodnotí odborná ko−
misia. Zo zaslaných prác budú o−
hodnotené dve najlepšie. Mimo−
riadna cena primátora je10 tis.
Sk, hlavná cena poroty je 5 tis.
Sk. Za každú fotografiu, ktorú
porota si vyberie do kolekcie
prezentovanej na výstave, autor
dostane ako náhradu nákladov
200 Sk. Túto sumu autor obdrží
na otvorení vernisáže z najlep−
ších prác. Ku každej fotografii
treba pripojiť aj negatív, alebo
disketu.
Fotografie treba odovzdať do
polovice októbra 2007 v Galérii
súčasných maďarských umelcov
osobne, alebo doručiť poštou na
adresu galérie: Ul. Gyulu
Szabóa. 304/2., 929 01 Dunajská
Streda. Galéria je otvorená od u−
torka do piatku od 10.00 do
17.00 hod. Bližšie informácie na
tel.: 031 / 552 9384.
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Az állandó lakhelyű adófizető polgárok már májustól kiválthatják a kártyát

Eddig 1 600−an kérték a PRO DS kártyát
A dunaszerdahelyi állandó
lakhelyű városbeliek május−
tól már igényelhették és jú−
niustól használhatják a kü−
lönböző kedvezményekre
feljogosító PRO DS kártyát.
Eleget kell azonban tenniük
annak a követelménynek,
hogy a várossal szemben
nincs semmilyen tartozásuk.
Azóta már mintegy 1 600−an
kérelmezték a kedvezmény−
kártyát.
Mi a célja a PRO DS kár−
tya bevezetésének? A kártya
bevezetésével a város vezeté−
se az állandó lakhelyre beje−
lentkezett lakosokat arra kí−
vánta ösztönözni, hogy telje−
sítsék a várossal szembeni
adó− és illetékfizetési kötele−
zettségeiket. Azokat pedig, a−
kik nincsenek állandó lak−
helyre bejelentkezve, de itt él−
nek, arra motiválni, hogy
Dunaszerdahelyt válasszák ál−
landó lakhelyükké.
KI kérheti a PRO DS kár−
tya kiadását? Olyan személy,
aki már betöltötte 18. életévét
és a tavalyi év végéig nincsen
a várossal szemben adó− és il−
letéktartozása, továbbá ha vá−
rosi bérlakás tulajdonosa, ak−
kor nincs lakbértartozása, va−

lamint nem folyik kihágás
jogcímén eljárás ellene a épí−
tészeti vagy az utakra vonat−
kozó törvény értelmében.
Hogyan kell kérelmezni a
kártya kiadását? A kártyát
írásban kell kérelmezni a vá−
rosi hivatalban az erre a célra
készült formanyomtatványon.
A kérelmezőnek be kell mu−
tatnia a személyazonossági
igazolványát. A kártya az ille−
tő év január 15−étól az év vé−
géig érvényes. Az idei évre
szóló kártyák június 1−től de−
cember végéig szólnak. A vá−
rosi hivatalnak ezzel az ügyin−
tézéssel megbízott alkalma−

zottja szerzi be a kérelmező−
nek a szükséges igazolásokat
arról, hogy nincsenek tartozá−
sai a várossal szemben.
Milyen adatok lesznek
feltüntetve a kártyán? A vá−
ros címere mellett a kártya
nyilvántartási száma, a kérel−
mező neve, illetve a házastárs
neve, a vele egy háztartásban
élő kiskorú gyermekek neve, a
kérelmező címe és a kártya ér−
vényességi ideje. A kártya
nem ruházható át, csak a sze−
mélyazonossági igazolvány−
nyal együtt érvényes, és egy
szervezetben egy napon csak
egyszer érvényesíthető.

Dunajskostredčania od mája môžu požiadať o kartu PRO DS

Už 1600 obyvateľov prejavilo záujem
Už od mája mohli požiadať
o vydanie PRO DS karty tí o−
byvatelia Dunajskej Stredy,
ktorí majú trvalý pobyt
v meste a nemajú pozdĺžnosti
voči mestu. Doteraz o jej vy−
danie požiadalo na mestskom
úrade už takmer 1 600 obča−
nov, teda záujem je evident−
ný.
Čo je cieľom PRO DS kar−
ty? Vedenie mesta týmto spô−
sobom mieni motivovať ob−
čanov mesta s trvalým po−
bytom v Dunajskej Strede k
tomu, aby si riadne plnili da−
ňové a odvodové povinnosti
voči mestu. Ostatných ne−
prihlásených chce motivovať
k tomu, aby sa rozhodli pre

trvalý pobyt v Dunajskej
Strede.
Kto môže žiadať o vydanie
DS−karty? Osoba, ktorá už
zavŕšila 18. rok života a nemá
daňové a odvodové pozdĺž−
nosti voči mestu. Ďalej ak bý−
va v obecnom nájomnom by−
te, a nemá nedoplatky na ná−
jomnom, nie je voči nej vede−
né priestupkové konanie podľa
stavebného alebo cestného zá−
kona.
Ako možno požiadať
o PRO DS kartu? Karta sa
vydáva na základe písomnej
žiadosti, formulár žiadosti sa
vydáva v mestskom úrade.
Žiadateľ musí preukázať svoju
totožnosť občianskym preuka−
zom. Karta je platná od 15. ja−

nuára daného roka do konca
kalendárneho roka. Tohto−
ročné karty budú platné od 1.
júna do konca decembra.
Poverený pracovník mest−
ského úradu vyhľadáva pre
žiadateľa potrebné potvrdenia
o tom, že daná osoba nemá
pozdĺžnosti voči mestu.
Aké údaje budú uvedené
na karte? Pri erbe mesta bude
uvedené evidenčné číslo kar−
ty, ďalej na karte bude meno
žiadateľa, meno jeho manžela,
manželky, mená neplnoletých
detí, adresa žiadateľa, platnosť
karty. Karta je neprenosná, je
platná len s občianskym pre−
ukazom. Karta je v jednej or−
ganizácii v daný deň využiteľ−
ná len jeden krát.
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Dunaszerdahely
és Zenta testvérvárosok
Szeptember 11−én Délvidé−
ken, a zentai csata 310. év−
fordulóján Dunaszerdahely
és Zenta városa ünnepi ön−
kormányzati ülésen testvér−
városi szerződést írtak alá.
A szerződést Pázmány Péter,

Dunaszerdahely és Juhász
Attila, Zenta polgármestere
látta el kézjegyével. A kölcsö−
nös zászlócsere előtt Juhász
kifejtette, hogy a felvidéki vá−
rossal újabb európai magyar
partnerrel gazdagodott Zenta.
Pázmány ünnepi beszédében

a két város történelmi sorsá−
nak és nemzetiségi összetétel−
ének hasonlóságára utalt, és a
testvérvárosi szerződés össze−
kötő szerepét emelte ki.
Dunaszerdahely polgárai
nevében a polgármester és
Hulkó Gábor alpolgármester

helyezték el az emlékezés ko−
szorúját az 1697−es zentai csa−
ta emlékművénél. A zentai
csatában Savoyai Jenő keresz−
tény seregei győzedelmesked−
tek a török seregeken, pontot
téve Magyarország 150 éves
török megszállása után.

Družobné styky so Sentou

Dohoda o partnerskej spolupráci

Pázmány Péter és Juhász Attila polgármesterek kézjegyükkel
látják el a megállapodást.

Mesto Dunajská Streda a Senta 11−ého septembra uzavreli do−
hodu o partnerstve. Na slávnostnom zasadnutí mestského za−
stupiteľstva v Sente zmluvu o partnerskej spolupráci za naše
mesto podpísali primátor Péter Pázmány a zo strany domácich
primátor Attila Juhász.
Mesto Dunajská Streda spolupracuje s nasledujúcimi dru−
žobnými mestami: Gödöllő, Győr, Subotica (Szabadka),
Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely), Senta (Zenta).

Zenta neve a magyar szent melléknévből, vagy a régi Scente
női személynévből ered.1216−ban Zyntharew (Zentarév) né−
ven említik először. II. Ulászló emelte szabad királyi várossá.
A török időkben magyar lakossága helyére szerbek települtek.
A trianoni szerződésig Bács−Bodrog vármegyéhez tartozott,
1920−tól a Szerb−Horvát−Szlovén Királyság, majd Jugoszlávia
része lett. 1991−től 2006−ig Szerbia és Montenegróhoz tarto−
zott, az államközösség megszűnte óta pedig Szerbia része.
2002−ben Zenta város 20 302 lakosából 15 860 magyar, 2655
szerb, 373 jugoszláv, 235 cigány, 118 montenegrói, 78 hor−
vát, 57 albán volt. A község népessége 25 568 fő, melyből 20
587 (80,6%) fő magyar nemzetiségű.
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4 Hulladékgazdálkodás / Odpadové hospodárstvo
Röviden
ÖNKÉNY A BÉRLAKÁ−
SOKBAN – MÁSOK KÁRÁ−
RA IS. A városi bérlakások hasz−
nálatára kötött és évente megújí−
tott szerződések ezentúl tartal−
mazzák az „önkényes átépítők"
miatti károk kezelését is. Egyre
gyakoribbak ez ilyen esetek. Pél−
dául azért repedt meg a ház fala,
mert az egyik bérlakás lakója lyu−
kakat fúrt a falba a műholdas tele−
víziózásra szolgáló készülék rög−
zítése céljából. A keletkezett re−
pedés a szomszédokat is kelle−
metlenül érintette, sőt, balesetet is
okozhatott volna. De hasonló ese−
tek előfordultak már a konyhák
vagy a fürdőszobák átalakításá−
nál is. Ezentúl a bérlőnek állnia
kell a nem engedélyezett átalakí−
tások miatt bekövetkezett károk
helyrehozatalának költségeit.
A MOUNTFIELD ÁRUHÁZ
ÉPÍTÉSE is megkezdődött a ha−
marosan átadásra kerülő Max szó−
rakoztatóközponttal és üzletház−
zal szemben. A gazdag hobbi−,
kertészeti− és kisgép kínálatáról
híres áruház előreláthatólag jövő
tavasszal nyitja meg kapuit.

V skratke
Zmeny v nájomných zmlu−
vách. Menia sa nájomné zmluvy
mestských bytov. V nových
zmluvách, ako aj novelách exis−
tujúcich zmlúv sa nájomcovia bu−
dú musieť zaviazať k zodpoved−
nosti za prípadné škody, ktoré
vzniknú v byte alebo na dome ne−
povolenými stavebnými úprava−
mi. Vlani sa už stalo, že dokáza−
teľne preto vznikli praskliny na
stenách domu, lebo obyvateľ jed−
ného bytu dal vyvŕtať diery, aby
mohol umiestniť parabolickú an−
ténu. Podobné škody môžu vznik−
núť aj nepovolenými prestavbami
kuchýň alebo sociálnych miest−
ností.
Jalovica útočila na policajtov.
22. augusta na linku 158 oznámi−
la pracovníčka mäsokombinátu v
Dunajskej Strede útek mladej ja−
lovice. 11 kusov živých zvierat
mala spoločnosť z Rimavskej
Soboty vyskladniť na svojej po−
bočke. Pri cúvaní nákladného au−
ta Mercedes Benz sa jedna z kráv
pravdepodobne splašila a pr.esko−
čila zabezpečovaciu rampu auta.
Mladá jalovica zamierila najskôr
do priestorov mäsokombinátu,
kde narušila oplotenie objektu a
potom na miestne parkovisko.
Tam poškodila odstavené osobné
auto Deawo. Vystresované zviera
nakoniec zaútočilo aj na policajné
auto a jeho osádku. Za pomoci
služobného samopalu vystrelili
policajti dve rany a zviera zne−
škodnili.

A végéhez közeledik az ollétejedi szemétlerakat rekultiválása

Fű zöldell majd a szemétdomb helyén
Befejező szakaszához érkezett a Dunaszerdahely kataszte−
rében lévő ollétejedi hulladéklerakat felszámolása. A közeli
hetekben fóliával vonják be a szemétdombot, és a tervek
szerint már jövő tavasszal fű fog zöldellni rajta.
A 63−as főút melletti szemét−
hegy, amelyet most már föld
takar, úgy alakult ki, hogy
egészen 1994−ig idehordták a
környékről a szemetet. Ekkor
azonban a hulladéklerakatot
lezárták. Sok gond volt vele,
nemcsak azért, mert környe−
zetszennyező anyagokat is
összehordtak ide, hanem a sok
limlom gyakran begyulladt,
és nem egy esetben a tűzol−
tóknak is ki kellett vonulniuk.
Két évvel ezelőtt a város ve−
zetése
hozzálátott
a
Dunaszerdahely kataszterében
lévő szeméttömeg végleges el−

tüntetéséhez. A városi önkor−
mányzat a szeméttelep rekulti−
vációjához többször is támoga−
tási kérelmet nyújtott be a kör−
nyezetvédelmi minisztérium−
hoz. Tavalyelőtt sikerrel jártak
egy uniós pályázaton: ennek
eredményeként Dunaszerda−
hely 104 millió 723 ezer koro−
nát kapott a szeméttelep eltün−
tetéséhez. Ez az uniós támoga−
tás a rekultiválás összkölt−
ségének 75 százalékát fedezte,
a fennmaradó 20 százalékot
részben állami költségvetési
forrásokból, illetve 5 százalé−
kos önrésszel saját forrásokból

fedezte a város, tájékoztatta la−
punkat Varga László, a városi
hivatal környezetvédelmi al−
osztályának vezetője.
A munkálatok második éve
zajlanak. A 63−s főút melletti
ollétejedi szeméttelepen ha−
marosan megkezdődik a fóliá−
zás, majd földréteg kerül fö−
léje és a tél végén az egészet
bevetik fűvel. Ezt megelőzően
a helyenként 5−6 méter vastag−
ságú hulladékrétegbe különle−
ges csöveket helyeztek, hogy
azokon az esetleges keletkező
gázok eltávozhassanak és ne
következzen be öngyulladás.
A tervek azzal számolnak, ho−
gy jövő áprilisban már fű zöl−
dell majd az egykori olléteje−
di szeméttározó helyén. −pve−

Rekultivácia smetiska vo finiši
V areále smetiska v katastri
Dunajskej Stredy, ktoré bolo
v prevádzke do roku 1994, v
súčasnosti finišujú s rekulti−
vačnými prácami. Skládku
pri hlavnej ceste č. 63
v mestskej časti Mliečany už
špeciálne upravili tak, aby
v budúcnosti nedochádzalo
k samovznieteniu, čo sa
v minulosti pomerne často
zopakovalo, uviedol vedúci
referátu životného prostredia
na mestskom úrade László
Varga. Kopec v najbližšom
čase zakryjú fóĺiou, potom sa
na povrch nanáša rekulti−

vačná vrstva zo zeminy, ná−
sledne na jar budúceho roka
sa zaseje trávou a celé úze−
mie sa zazelená. Realizáciou
projektu rekultivácie rozsiah−
lej skládky komunálneho a i−
ného druhu odpadov začali
v októbri roku 2005, po tom,
čo mestská samospráva zís−
kala grant z fondov
Európskej únie. Získaný ba−
lík peňazí vo výške 104, 723
mil. korún pokryl 75 percent
celkových nákladov, zvyšnú
tretinu vykryli zo zdrojov
poskytnutých zo štátneho
rozpočtu a mesto tiež prispe−

lo 5 percentnou čiastku
v rámci spolufinancovania
projektu.
Skládka bola v prevádzke
od sedemdesiatich rokov do
roku 1994 v mestskej časti
Dunajskej Stredy Mliečany.
Realizáciu projektu rekulti−
vácie skládky v rámci verej−
ného obstarávania s najvý−
hodnejšou ponukou získala
firma Eurolife s. r. o , ktorá
špeciálnou technológiou vy−
konala separáciu odpadu.
Roztriedený odpad prevažne
rozdrvili a opäť zúžitkovali.
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Beruházások 5

Újabb beruházási szándékok
KÉT ÚJABB CÉG KÍVÁN TERJESZKEDNI, ILLETVE LETELEPEDNI A VÁROSBAN
Dunaszerdahely városa tájékoztatja a közvéleményt arról, hogy:
1) – a WERTHEIM ELEMENTS Kft. (Dunaszerdahely, Karcsai út 49.) a következő beruházási szándékot terjesztette elő:
WERTHEIM ELEMENTS SZERELŐ− ÉS KOMPLETIZÁLÓ CSARNOK
A tervezet 2007. szeptember 10−től október 1−ig megtekinthető a városi hivatal építésügyi szakosztályán (1. emelet, 220−as iro−
da). Írásos észrevételeiket eljuttathatják a Körzeti Környezetvédelmi Hivatalba (Ádor u. 5400, Dunaszerdahely)
A szerelőcsarnokban az ide szállított szerelőegységekből és gépészeti alkatrészekből állítják majd össze a gépipari terméke−
ket. Az építkezés tagozódása: raktár− és szerelőcsarnok, külső darupálya, szerelőcsarnok, irodaépület, porta, parkolók és köz−
műhálózat.
A tervezett tevékenység színhelye: Dunaszerdahely, Pozsonyi út, a város kataszterében lévő 3425−ös parcellaszámú telek.
2) a BH Invest Line Kft. (Dunaszerdahely, Neratovice tér 2145/7) előterjesztést nyújtott be az
ALDI−HOFER DUNASZERDAHELY SZUPERMARKET − ÜZLETHÁZ LÉTREHOZÁSÁRA.
A tervezet 2007. szeptember 5. és szeptember 26. között megtekinthető volt a városi hivatal építésügyi szakosztályán (1. eme−
let, 220−as iroda). Az érdeklődők az írásos észrevételeiket eljuttathatták a Körzeti Környezetvédelmi Hivatalba (Ádor u. 5400,
Dunaszerdahely)
A javaslatot benyújtó cég
szándéka egy egyszintes üzlet−
központ, valamint a hozzá
kapcsolódó. létesítmények
megépítése. Ez utóbbiak közé
tartozik a kirakodóállomáshoz
vezető út, az üzlet melletti
parkolók építése személygép−
kocsik számára, valamint
zöldövezet létesítése is.
A tervezett tevékenység szín−
helye: Dunaszerdahely, Ga−
lántai út (a NAY−jal szemben),
a város kataszterében lévő
1915/184−es parcellaszámú
telken).
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Investície

Ďalšie investičné zámery
Mesto Dunajská Streda dáva na známosť :
1) Navrhovateľ WERTHEIM ELEMENTS, s.r.o. so sídlom 929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 49 predložil zámer

Montážno – kompletážna hala Wertheim Elements− Dunajská Streda

BRATISLAVA

AREÁL
WERTHEIM

Do zámeru bolo možné nahliadnuť v dňoch od 10.09.2007 do 01.10.2007 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede, na oddelení
výstavby a dopravy, I. poschodie, č.dv. 220. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu : Obvodný úrad Ži−
votného prostredia, Ádorská ul. 5400, 929 01 Dunajská Streda.
Navrhovaná montážno−kompletážna hala bude slúžiť na kompletizáciu strojárskych výrobkov z privezených montážnych zo−
stáv a kompletizačného materiálu.
Členenie stavby: Montážna a skladovacia hala, vonkajšia žeriavová dráha, montážna hala, administratívna budova, vrátnica,
parkoviská a inžinierske siete.
Umiestnenie navrhovanej činnosti: Dunajská Streda, Veľkoblahovská cesta, pozemok parc. č. 3425 k.ú. Dunajská Streda.
2) Navrhovateľ BH Invest Line, s.r.o. so sídlom 929 01 Dunajská Streda, Neratovické nám. 2145/7 predložil zámer

Supermarket ALDI – HOFER − Dunajská Streda
Do zámeru bolo možné nahliadnuť v dňoch od 05.09.2007 do 26.09.2007 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede, na oddelení
výstavby a dopravy, I. poschodie, č.dv. 220. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Obvodný úrad Ži−
votného prostredia, Ádorská ul. 5400, 929 01 Dunajská Streda.
Investičným zámerom navrhovateľa je vybudovanie obchodného centra – jednopodlažného objektu Supermarketu – a vonkaj−
ších pričlenených plôch a to nájazdovej plochy k vykladacej rampe, parkoviská pre osobné vozidlá a zazelenených plôch so sa−
dovými úpravami.
Umiestnenie navrhovanej činnosti : Dunajská Streda, Galantská cesta, pozemok parc. č. 1915/184 k.ú. Dunajská Streda.
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Röviden
Ötszáz olyan személyről van
immár tudomása a városi hiva−
talnak, akiknek nincs konkrét
lakcímük és postacímükként a
városháza címe szerepel. A
postát is a városháza hirdető−
tábláján függesztik ki a ré−
szükre. Nem hajléktalanokról
van szó, hiszen laknak valahol,
csak hivatalosan nincsenek be−
jelentve állandó lakhelyre
Dunaszerdahelyen.
Ingyenes jogsegélyszolgálat
létesítését tervezi Dunaszer−
dahelyen az igazságügy−
minisztérium. A városi hiva−
tal e célra helyiséget ajánlott
fel az Erzsébet téri Perfects −
épületben.

Változások a városi televízióban

Új műsorszerkezet
Október 1−től alapvetően megváltozik a Dunaszerdahelyi Váro−
si Televízió 10 éves műsorstruktúrája.
A Képújság és a Teletext adása megszűnik. A Dunaszer−
dahelyi Városi Televízió programja ezentúl csütörtökön este 18
órakor 5 perces magyar nyelvű híradóval kezdődik, utána 25
perces magyar nyelvű Magazint közvetít a városi tévé.. A ma−
gyarral azonos tartalmú, 5 perces szlovák nyelvű híradó kezde−
te 18.30 perc, utána 25 perces szlovák Magazin következik. A
híradók és magazinok a következő adásig, tehát csütörtökön 18
óráig, a technikai szüneteket kivéve, folyamatosan ismételve
lesznek a városi televízió csatornáján.
Az első új híradót és Magazint 2007. október 4−én 18.00 órá−
tól láthatják a nézők.
(DSZVT)

A Kukučin utcánál október
elején új szemetes kukákat
helyeznek el. Erre azért volt
szükség, mert eddig az ottani
boltosok a városi rendelettel
ellenkező módon saját üzleti
hulladékukkal tömték tele a
kisméretű szemétládákat, így
a járókelők nem tudták, hova
dobják a szemetet.
Harminc elsőszülött csecse−
mő szülei igényeltek és kaptak
az idén eddig egyszeri támoga−
tást, amelyet az év elején elfo−
gadott városi rendelet értelmé−
ben folyósít a városi hivatal.
A nyugdíjasklubban több új
radiátor felszerelésére kerül
sor, hogy a helyiség a leghide−
gebb téli napokban is jobban
kifűthető legyen. Ezen kívül
hőszigetelik az ablakokat is.
A Dumbó presszó környékén
lakók petícióban tiltakoztak a
késő esti csendháborítás mi−
att. A város vezetése úgy dön−
tött, hogy a szórakozóhely
záróráját egy órával előbbre
hozzák, és az eddigi 22 óra
helyett 21 óráig tarthat nyitva.
Leragasztják gyakran a
plakátokat a reklámhordozó−
kon, ez a sorsa sokszor a vá−
rosi rendezvényeket hirdető
szórólapoknak is. A legtöbb−
ször nem dunaszerdahelyi
rendezvényeket hirdető pla−
kátokkal fedik el a helyi akci−
ókat hirdetőket. A városi hi−
vatal lépéseket tervez a közel−
jövőben ennek megakadalyo−
zása céljából.

V skratke
Päťsto osôb má podľa infor−
mácií mestského úradu na−
miesto adresy trvalého pobytu
adresu mestského úradu.
Písomnosti dochádzajúce na
ich meno sú vyvesené na in−
formačnej tabuli úradu.
Nejedná sa o bezdomovcov,
lebo niekde bývajú. Nemajú
však nahlásený trvalý pobyt
v Dunajskej Strede.
Bezplatnú právnu službu
plánuje zriadiť ministerstvo
spravodlivosti v Dunajskej
Strede. Mestský úrad ponúkol
na tieto účely priestory v bu−
dove Perfects na Alžbetin−
skom námestí.
Na Kukučínovej ulici budú
začiatkom októbra umiest−
nené nové smetné kontajnery.
K tomuto kroku sa pristupuje
po tom, čo niektorí podni−
katelia z priľahlých obchodov
prepĺňali smetné koše odpa−
dom z vlastných prevádz−
kární. Preto chodci už nemali
kam vhadzovať smeti.

(Archív felvétel)

Zmena programovej štruktúry DSTV
Od 1. októbra dôjde k zásadnej zmene v 10−ročnej programovej
štruktúre Dunajskostredskej mestskej televízie.
Vysielanie Textových informácií a Teletextu sa zruší.
Program DSTV sa začne vo štvrtok o 18.00 hodine 5 minúto−
vým spravodajským blokom v maďarskom jazyku, potom na−
sleduje 25−minútový Magazín v maďarskom jazyku. Začiatok 5−
minútového spravodajského bloku s totožným obsahom v slo−
venskom jazyku je o 18.30 hodine, po správach nasleduje
Magazín v slovenskom jazyku. Spravodajstvá a magazíny sa s
výnimkou technickej prestávky budú opakovať neprestajne na
kanáli DSTV až do začiatku nového programu, teda 18.00 ho−
diny nasledujúceho štvrtku.
Prvé nové Správy a nový Magazín si diváci môžu pozrieť 4.
októbra 2007 o 18.00 hodine.
(DSTV)

Tridsať prvorodičiek náro−
kovalo a dostalo v tomto roku
podporu od mestského úradu
na základe odsúhlaseného
mestského nariadenia začiat−
kom roka.
V klube dôchodcov budú na−
montované ďalšie radiátory a
dôjde aj k tepelnej izolácii o−
kien. Po týchto úpravách by sa
priestory klubu mali dať vykú−
riť i v najtuhšej zime.
Po sťažnosti a petícii oby−
vateľov z okolia pressa Dum−
bo, ktorí sa sťažovali na hluk
vo večerných hodinách, vede−
nie mestského úradu rozhodlo
o zmene otváracích hodín
podniku. Presso bude namies−
to doterajších 22,00 hodín o−
tvorené len do 21,00 hodín.
Proti prelepovaniu plagátov
chce zakročiť mestský úrad.
Zo sťažností vyplynulo, že sa
pravidelne prelepujú plagáty
miestnych akcií pútačmi, kto−
ré pozývajú väčšinou na akcie
mimo Dunajskej Stredy.
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LIPCSEY GYÖRGY Munkácsy−díjas szobrászművész
Vermes villa

ART MA

Csallóközi Múzeum

HÁROM KIÁLLÍTÁS HÁROM
ÉVTIZED ALKOTÁSAIBÓL
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Lipcsey György Munkácsy−díjas szobrászművész gyűjteményes kiállítása

Három évtized életműve
Lipcsey György gyűjteményes kiállítá−
sának megnyitásával megszületett a galé−
riává nemesedett Vermes villa első láto−
gatottsági rekordja: a vernisszázson több
mint kétszázan voltak jelen. A dunaszer−
dahelyi viszonylatban rendkívülinek szá−
mító érdeklődés nem korlátozódott a
megnyitó napjára, a következő hetekben
is tartósnak bizonyult. És mivel a bemu−
tató egyszerre három helyszínen zajlik, a
megszokottnál többen látogatják a Csal−
lóközi Múzeumot és Lipcsey György
magángalériáját, az Art Mát is.
Ez az örvendetes érdeklődés a szocia−
lizmus alatt irtandónak minősített és már−
már kiveszettnek tűnt lokálpatriotizmus
erősödéséről árulkodik, hisz a művész itt
él, száz szállal kötődik a városhoz, a du−
naszerdahelyiek méltán érzik a sajátjuk−
nak. A kíváncsiság bizonyára nem kis
mértékben a köztéri szobrok alkotójának
szólt, de tanúsítja azt is, hogy van foga−
natja a kortárs művészet népszerűsítését
célzó erőfeszítéseknek, mindannak, amit
Lipcsey György misszióként vállalt és é−
vek óta tesz, mint a Kortárs Magyar Ga−
léria kuratóriumának elnöke és az Art Ma
működtetője.
Az itteni emberek azért is a magukénak
érezhetik, mert az ő sorsukat formálja
anyagba. A kezdeti időszak, a hetvenes é−
vek tömör formákból építkező figurális
alkotásai ugyanúgy ebből a tájból, ebből a
sorsközösségből nőttek ki, mint absztrakt
művei. Mondanivalójukat tekintve azon−
ban mindig messze túlmutatnak egy
konkrét kisebbségi sors korlátain, határa−
in. A középkori kínzóeszközöket idéző,
kihegyezett karóvégekkel teli objektu−
mok, a tüskés oszlopok és a gyönyörű
fák, amelyekből ijesztő karmok meredez−
nek az ég felé, nem csupán a kisebbségi
sors kínzó, mély sebeket ejtő voltát jelké−
pezik, hanem az agresszivitás keltette

egyetemes emberi rettegést, veszélye−
zettségérzetet is, amelynek nincs nemze−
tisége, bőrszíne, vallási hovatartozása. Az
értékpusztító értelmetlen kegyetlenkedés
monumentumai az Elememlékek ciklus
darabjai: a száraz ágakkal teli gótikus ab−
laktöredékek, épületfragmentumok isme−
retlen, szörnyű tragédiák néma tanúi.
A kiállításon eddig teljesen ismeretlen,
most először bemutatott alkotásokat is
láthatott a közönség, amelyekről Lóska
Lajos, a Vermes villa tárlatát megnyitó
budapesti művészettörténész a követke−
zőket mondta: „Számomra a legnagyobb
meglepetést Lipcsey György tizenhat va−
donatúj, mítoszt sugárzó bronz kisplasz−
tikája okozta. Ezek a szerkezetes, vitorlá−
ra, piramisra emlékeztető, könnyed, ke−
cses, szépen patinázott szobrok új minő−
ségek, mégis szervesen kapcsolódnak az
életműhöz. Lipcsey jelenlegi retrospektív
kiállításaival számvetést készített, ami
példamutatóan sikerült is neki. Sőt, úgy

gondolom, hogy kisbronzaival már kije−
lölte a következő harmincéves periódusá−
nak első állomását is. Kívánom neki, ho−
gy életművének a következő harmincéves
periódusa is olyan nívós és karakteres le−
gyen, mint a három helyen most bemuta−
tott reprezentatív kollekció."
Mi is szívből ezt kívánjuk a Munkácsy−
díjas mesternek.
(vk)

Rekordná návštevnosť na výstave diel sochára Györgya Lipcseyho

Retrospektívna výstava z tvorby troch desaťročí
Na vernisáži výstavy z tvorby akademic−
kého sochára Györgya Lipcseyho padol
nový rekord návštevnosti galérie vo
Vermesovej vile. Na otvorenie výstavy,
ktorá je akýmsi prierezom doterajšej ume−
leckej dráhy dunajskostredského umelca,
prišlo viac ako dvesto návštevníkov, pri−
čom záujem bol aj v nasledujúcich dňoch.
A nakoľko výstava je lokalizovaná na troch
miestach, zvýšila sa návštevnosť aj Žitno−
ostrovského múzea a súkromnej galérie
Art Ma.
Táto skutočnosť svedčí o prehlbujúcom

sa lokálpatriotizme Dunajskostredčanov,
veď umelec tu žije a tvorí, jeho spätosť s
mestom je evidentná. A obyvatelia mesta
ho právom považujú „za svojho“.
Zvýšený záujem diela Györgya Lipcsey−
ho je pravdepodobne v nemalej miere o−
vplyvnený aj tým, že Lipcsey je autorom
niekoľkých sôch na verejných priestran−
stvách nášho mesta, ale je aj výsledkom
misionárskej práce sochára, ktorý svoju
umeleckú dráhu zasvätil popularizácii sú−
časného umenia. Na najnovšej výstave sú
vystavené aj také diela, ktoré si verejnosť

doteraz nemala možnosť pozrieť.
Nepochybne medzi ne patrí aj zbierka 16
malých plastík, o ktorých Lajos Lóska u−
melecký historik z Budapešti na vernisáži
prehlásil: „Sú pre mňa najväčším prekva−
pením na tejto výstave. Bronzové sochy zá−
roveň predpovedajú aj smer, ktorým sa u−
melec v nasledujúcich rokoch asi bude u−
berať. Verím, že aj nasledujúce desaťročia
budú aspoň také úspešné, ako boli doteraj−
šie tri.“
Jubilujúcemu majstrovi blahoželáme aj
my!
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Téli meseciklus és egyéb érdekességek várják a gyerekeket

Mi újság az Aranykertben?
Nyáron sem pihent – több falunapon vendégszerepelt –,
mégis feltöltődve, friss energiával vág az új évadba az
Aranykert Bábszínház csapata. „Nagyon lelkes a társaság
– mondja Csepi Zsuzsa, a társulat vezetője –, mert nagyon
szép nyár van mögöttünk. A legnagyobb sikerünk
Királyhelmecen és Borsiban volt, ahol kétszer is jártunk.
Akkora tapsot talán még sehol nem kaptunk, mint az otta−
ni közönségtől.“

„A fellépések után éjfélig beszél−
gettünk, tervezgettünk, nagyon
hangulatos esték voltak, még job−
ban összekovácsolták a társasá−
gunkat. Új impulzusokkal, fel−
használható ötletekkel gazdagod−
tunk Budapesten, a Wekerle lakó−
telepi vendégszereplésünk alkal−
mával, Chrudimban, a nemzetkö−
zi bábfesztiválon, és Győrben,

a Vaskakas Bábszínházban.
A legnagyobb sikernek mégis azt
tartom, hogy senki sem akar el−
menni a társulatunktól. Sőt,biztos,
hogy szívesen jönnének új tagok
is, de már így is bajos az utazás,
márpedig sokat utazunk. Három
személygépkocsival és egy után−
futóval járunk, nagyobb távolsá−
gok esetében egy mikrobusszal és

Meghívott történész −
„fehérek közt egy európai”

Tahóságok
Szeptember 6−án Vadkerty Katalin
történész a Családi Könyvklub meghívá−
sára Dunaszerdahelyen a beneši dekré−
tumokról és mindazokról az embertelen−
ségekről beszélt, amelyek 1945 és 1948
között annyi tragédiát okoztak a szlová−
kiai magyar kisebbség körében. Azaz be−
szélt volna, ha a műsort vezető ismert
pszichiáter nem ragadta volna magához
unos−untalan a szót, igyekezve one man−
show−vá változtatni a találkozót. Mono−
lógokká terebélyesedett kérdései között
szerepelt a következő: nem lenne−e cél−
szerű, ha szlovákok és magyarok úgy ve−
zetnék le egymás iránti gyűlöletüket, a−
hogy ezt néhány japán cégnél csinálják:
berendeznek egy dühöngőt, és ott a fő−
nök hasonmásán bárki levezetheti az in−
dulatait, szidalmazhatja, ütheti, rugdos−
hatja. Heves gesztusokkal rögtön be is
mutatta, hogyan.

egy személygépkocsival.”
Az új évadban havonta két al−
kalommal lépnek közönség elé
Dunaszerdahelyen, a Városi
Művelődési Központban Há−
rom−négy új darab színrevitelét
tervezik, tehát negyedévenként
lenne egy−egy bemutató.
„Már tanuljuk az új játékokat.
A legkisebbeknek szóló, télhez
kapcsolódó régebbi darabokat
újabbal bővítjük, hogy legyen
egy 45 – 60 perces nagy téli me−
sénk. Találtam egy kissé didakti−
kus, de kedves történetet a beí−
ratkozásról, azt is szeretnénk
bemutatni. Van két csallóközi
mesénk is, és már hosszabb ide−
je készülünk a Tojásmesére, re−
méljük, hogy az idén végre lát−
hatják a gyerekek. Szeretnénk
egy komolyabb darabot is elő−
adni, a nagyobbak számára.
Régóta foglalkoztat ez a gondo−
lat, több félbehagyott történetem
van, de még nem érett be, nem
buggyant ki belőlem.”
Kívánjuk az Aranykert Báb−
színház társulatának, hogy min−
den tervük sikerüljön, és a duna−
szerdahelyi gyerekek is akkora
tapssal jutalmazzák produkciói−
kat, mint a keletiek. (vk)

Remek szórakozás:
II. Tarka Lepke Báb−
fesztivál a VMK−ban

Hová érdemes
elvinni a kicsiket?
Október 13−án egész napos
bábfesztivál lesz a Városi
Művelődési Központban. A
reggel kilenctől délután ötig
tartó rendezvényen délelőtt
gyermek bábcsoportok − köz−
tük a dunaszerdahelyi kis és
nagy Gézengúzok −, délután
pedig felnőtt bábosok − az
Aranykert Bábszínház és a
soproni bábjátszó együttes −
lépnek fel. „Városunkban
nagy hagyománya van a báb−
játszásnak, ezért döntöttünk
úgy, hogy évente rendezünk
egy bábos seregszemlét. Saj−
nos, tavaly nem volt rá pén−
zünk, így két év után valósul
meg a második, de reméljük,
hogy ezentúl már évi rend−
szerességgel jelentkezhet. A
rendezvény nem verseny jel−
legű, nincs díjosztás, katego−
rizálás, csupán jó mulatság,
fergeteges szórakozás kicsik−
nek és nagyoknak" − mondta
Ibolya Ildikó, a VMK igazga−
tója. (vk)

Egyben ízelítőt adott egy jellemzően hozzátette, hogy a történésztől hallott
szlovákiai magyar értelmiségi tulajdon− összeg, a magyarok koronában kifejez−
ságból: a dolgok következetes végig− hető anyagi vesztesége „nem olyan na−
gondolására való képtelenségből. Mert gy pénz", hogy egyáltalán érdemes len−
ugyan kinek a képét püfölnék az ordas ne rá szót vesztegetni. Hát neki biztosan
korszak kárvallottjai, akikben nem volt nem. Éljen kapitalistáék szociális érzé−
gyűlölet, mégis áldozataivá váltak má− kenysége. De meg kell adni, hogy a
sok rendeletekkel körülbástyázott, in− műsorvezetés és a hozzászólás stílusos
tézményesített gyűlöletének? A japán volt: ugyanazt az echte szlovákiai ma−
módszer netán gyógyír annak a szülő− gyar nívót képviselte, mint a Családi
nek, akinek a ligetfalui gyűjtőtáborban Könyvklub kacagtató hibáktól nyüzsgő
(v)
halt meg a gyermeke, az embertelen kö− szórólapjai.
rülmények következté−
ben? Az őket ért tragédia
semmibevétele, kicsúfolá−
sa volt ez az olcsó jópo−
fáskodás.
Már csak hab volt a
tortán a fiatal vállalkozó−
feleség felszólalása, aki
kijelentette: az 1945 és
1948 között történtek nem
érdeklik az ifjabb nemze−
dékeket. "Mi nyugalmat
akarunk, nem akarunk
már ezzel foglalkozni."
Hogy ki ez a "mi", hány
ember nevében beszélt,
Lipcsey György egyik legismertebb alkotása, a
nem árulta el. Még azt is
kitelepítetteknek emléket állító Bőrönd.
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A temető területén megtisztították a katonasírokat az őket eltakaró buja növényzettől

Dunaszerdahely élt a lehetőséggel
Dunaszerdahelyen csaknem
kétszáz katonasír szerepel a
nyilvántartásban. Ezekben
többségükben szerb, orosz
és román katonák nyugsza−
nak, Az első világháború
éveiben elhunyt katonák a
városbeliek és a feljegyzések
tanúsága szerint azonban
nem harcokban estek el, ha−
nem járványok tizedelték
meg a soraikat, és Duna−
szerdahelyen érte őket tö−
megesen a halál.
A városi hivatal az idén is élt a
lehetőséggel és állami támoga−
tást kért a sikabonyi városi te−
mető melletti területen találha−
tó katonatemető rendbeté−
teléhez, tájékoztatta lapunkat
Varga László környezetvé−
delmi szakelőadó. Az érvényes
rendelet értelmében azonban
az állam mindössze a minimá−
lis órabér kétszeresének meg−
felelő összegű támogatást ad−
hat egy sírra, ha az nem műem−
lékként van nyilvántartva. Ha
műemlékről van szó, akkor az
összeg ennek a négyszerese le−

het. Mivel ezek a sírok nincse−
nek műemlékként számon tart−
va, a belügyminisztérium ösz−
szesen valamivel több, mint 41
ezer koronás támogatást adha−
tott. Ez még arra sem lett volna
elegendő, hogy a nagy kiterje−
désű területen elhelyezkedő te−

metőben kiirtassák a sűrű giz−
gazt és bozótot, meg a sűrű er−
dőt képező fák nagy részét. Az
idén nyáron ez megtörtént. A
temető egész területét megtisz−
tították a sírokat eltakaró buja
növényzettől, és a terep belát−
ható lett. Igaz, hogy még ko−

rántsem mondható az, hogy si−
került rendbe tenni, mert ma−
guknak a síroknak a rendbe
hozására már nem futotta. A
tervek szerint ezt a következő
években igényelhető támoga−
tásból kezdi el a városi hivatal
környezetvédelmi alosztálya.

Dvesto hrobov vo vojenskom cintoríne

Úprava aj zo štátnych peňazí

Štátna dotácia pokryla iba časť nákladov na vyčistenie terénu

V Dunajskej Strede je re−
gistrovaných takmer dvesto
vojenských hrobov. Odpo−
čívajú v nich vojaci srbskej,
ruskej a rumunskej armá−
dy, ktorí zahynuli počas pr−
vej svetovej vojny. Z histo−
rických záznamov však vy−
plýva, že nezahynuli v dô−
sledku bojov, ale sa stali o−
beťou chorôb a epidémií,
pričom ich smrť zastihla v
regióne Dunajskej Stredy.
Mestský úrad aj tento rok
požiadal príslušné orgány na
poskytnutie príspevku na udr−
žiavanie vojenských hrobov.
Túto snahu podporilo aj mi−
nisterstvo vnútra a ruské zas−
tupiteľstvo. Štát však podľa
platnej legislatívy môže po−
skytnúť príspevok na udržia−
vanie vojenských hrobov vo
výške len dvojnásobku mini−
málnej hodinovej mzdy, ak sa
nejedná o hroby − historické

pamiatky. (V prípade his−
torických pamiatok by suma
mohla byť štvornásobkom mi−
nimálnej mzdy.). V našom
prípade to bolo len niečo cez
41 tisíc korún, čo zďaleka ne−
stačilo na pokrytie všetkých
prác spojených s odstránením
buriny, hustých kríkov a stro−
mov na ploche celého vojen−
ského cintorína.
Tieto práce boli už vykona−
né. Burina bola zlikvidovaná.
Ale k úprave samotných hro−
bov sa pristúpi len v nasledu−
júcich rokoch.
Na Slovensku je takmer
2200 vojenských cintorínov.
Väčšina obcí a miest však
nevyužíva možnosť štátneho
príspevku na podporu udržia−
vania vojenských hrobov.
Dunajská Streda patrí aj v tej−
to oblasti medzi výnimky a
včas podala žiadosť na poskyt−
nutie štátnej podpory.
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Fotopályázat

Fényképek Dunaszerdahelyről 2007
Dunaszerdahely város önkormányzata 2007−ben ismét fényképpályáza−
tot hirdet. Az immár harmadik évfolyam meghirdetésével a város veze−
tése azt tartotta szem előtt, hogy a városi fényképarchívum újabb szín−
vonalas fényképanyaggal gyarapodjon . A városi önkormányzatnak eltö−
kélt szándéka, hogy az elkövetkező nemzedékeknek gazdag fénykép−
anyaggal dokumentálja a város folyamatos fejlődését és arculatának
változásait, az itt élő emberek életminőségének szüntelen javulását .
A pályázat idei, harmadik évfolyamára a következő témakörökben
küldhetők be munkák:
1. Az utca embere kritikus szemmel
2. Utcák, terek, épületek, műemlékek
3. Természeti szépségek, a négy évszak
A fényképek méretei: 20x30 és 30x40 cm.
Az első két kategóriában a zsűri a válogatásnál csak olyan pályamun−
kákat vesz figyelembe, amelyek a város életét, épületeit, környezetét
örökítik meg, vagy egyértelműen és beazonosithatóan Dunaszerda−
helyhez kötődnek. A zsűri kizárólag olyan pályamunkákat vesz figye−
lembe, amelyek eddig sehol sem voltak publikálva! A polgármester dí−
ja kizárólag az első két kategóriába tartozó képek alkotójának ítélhető
oda.
A hagyományos módon készült fényképfelvételek mellett várjuk az
elvontabb, új technikai eljárással készült fotókat is.
***
A pályázatra beküldött alkotásokat szakmai zsűri bírálja el. A beérke−
zett munkákból a két legrangosabb művet díjazzák. A polgármester
különdíja 10 000 Sk, a zsűri fődíja 5 000 Sk. A sikeres pályázónak a
kiállításra kerülő fotók után anyagköltség címén darabonként 200 koronát
megtérítenek. (Ezt az összeget a kiállítás megnyitóján kapja kézhez a pályá−
zó/ A fotókhoz kérjük csatolni a negatívot, vagy a fényképet lemezen.) A pá−
lyamunkák 2007. október közepéig adhatók le a Vermes villában
székelő Kortárs Magyar Galériában személyesen, vagy postázhatók az
alábbi címre: Kortárs Magyar Galéria, Szabó Gyula utca 304/2, 92901
Dunajská Streda. (Nyitva tartás keddtől péntekig 10−tól 17 óráig)
Részletesebb tájékoztatás a 031 / 5529384−es számon.

DAC−AKTUÁLIS
II. liga: 5. forduló: DAC 1904 − OTJ Moravany nad Váhom
5:0 (2:0), 6. forduló: elhalasztották, 7. forduló DAC 1904 −
FC Spartak Trnava B 1:0 (0:0) Nehezen kiharcolt győzelem
a jól szervezett és szívós nagyszombati fiatalok ellen. A cse−
reként beállt Belkovics idei első találata döntött a három
pont sorsáról.
Szlovák kupa, 2. forduló: FK DAC 1904 − AFC Považan
Nové Mesto nad Váhom 2:0 (1:0) Folytatódott a kupamene−
telés. A remek gólformában lévő Belkovics juttatta csapa−
tunkat a harmadik fordulóba. A 73. percben Szkukalek bün−
tetőt hibázott és további helyzetek maradtak kihásználatla−
nul. (fcdac1904.com)

HELYESBÍTÉS. Előző számunkban hiányosan jelent meg
a DAC felügyelő bizottsága tagjainak névsora. A teljes név−
sor a következő: Kanovits György elnök, Papp Sándor,
Nagy Krisztián, Ollé Lajos, Tóth László.
A pontatlanságért az érintettek és olvasóink elnézését kérjük
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Nem babra megy a játék!

Szeptember 12−i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Hol található az Egészségsa−
rok üzlet Dunaszerdahelyen és milyen termékeket kínál? (soroljon fel
legalább 5 terméket!)
A helyes válasz: a Vámbéry tér 51. szám alatt, a Postabank mel−
lett, amelyben gyógyteák, diabetikus termékek, csíráztatható
magvak, táplálék−kiegészítők, növényi hatóanyagú kozmetikai
cikkek és testápolószerek is kaphatók.
A helyes választ beküldők között az Egészségsarok üzletben érvé−
nyes három, egyenként 500 Sk értékű vásárlási lehetőséget sorsolunk
ki!
Nyerteseink: Marosvölgyi Nándor, Smetana liget 287/10,
Manczal György, SZNF tér 198/49 és Biricskai Erzsébet, Akácfa
utca 10. Nyerteseinknek gratulálunk! Kérjük, hogy közvetlenül az
Egészségsarokban jelentkezzenek és személyazonosságuk igazolása
után térítésmenetsen ötszáz korona értékben vásárolhatnak a szakbolt
termékei közül. Tel: 0908/851140.
Új kérdésünk: Mi a címe annak a dunaszerdahelyi futballtörté−
neti vonatkozású könyvnek, amely nemrég jelent meg a duna−
szerdahelyi futball nagyjairól a Brányik Sándor−Sidó Ferenc
szerzőpárostól?
Három, helyes választ beküldő megfejtőnk egy−egy könyvet nyer
az említett szerzőpárostól.
Válaszaikat legkésőbb október 3−ig küldjék be szerkesztőségünk
címére, vagy adják le a városi hivatal portáján.

Nejde o babku!
Výhercovia čitateľskej súťaže z 12. septembra
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili nasle−
dovnú otázku:
Kde sa nachádza predajňa Kútik zdravia v Dunajskej
Strede a aké výrobky ponúka? (vymenujte aspoň 5!).
Správna odpoveď : na Vámberyho námestí, pri
Poštovej banke, kde ponúkajú liečivé čaje, diabetické produk−
ty, lisované oleje, kozmetické prípravky z rastlín, rôzne druhy
cestovín.
Z čitateľov, ktorí nám poslali správnu odpoveď, sme vyloso−
vali troch šťastlivcov, ktorí vyhrávajú nákup v hodnote 500 ko−
rún v predajni Kútik zdravia, Výhercovia: Nándor Marosvölgyi
Smetanov háj 287/10, György Manczal, Nám. SNP 198/49 a
Erzsébet Biricskai, Agátová 10. Výhercom blahoželáme.
Výhercovia sa majú legitimovať občianskym preukazom priamo
v predajni na Vámberyho námestí 51. Tel: 0908/851140.
Nová otázka: S akým názvom vyšla nedávno kniha autor−
skej dvojice Brányik−Sidó o velikánoch
dunajsko−
stredského futbalu minulého storočia?
Medzi čitateľmi, ktorí pošlú správnu odpoveď, vylosujeme 3
knihy spomínaných autorov.
Odpovede zašlite najneskôr do 3. októbra na adresu redakcie,
alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu.

 Eladók német dog kiskutyák, többféle színben. Elvihetők
október végén. Érdeklődni lehet a 0907/ 234 817−es telefonszá−
mon.
 Eladó 3−ajtós sötét, magasfényű szekrény. Este hívható a
031/5529500 szám.
 Pénzre van szüksége? Szeretné a kölcsöneit törleszteni?
Hívja a 0910/ 542 395−ös számot.

Kniha o velikánoch dunajsko−
A dunaszerdahelyi futball
stredského futbalu
Nedávno vyšla kniha od autorskej dvojice Alexander
Brányik–František Sidó o futbalových dejinách mesta pod náz−
vom 100 rokov – sto najlepších. Publikácia je ilustrovaná fo−
toportrétmi hráčov a fotografiami futbalových družstiev.
Predstavuje nám najväčšie postavy dunajskostredského futbalu
formou krátkych, výstižných charakteristík od naslovovzatých
odborníkov. Prostredníctvom týchto vynikajúcich hráčov nám
kniha priblíži aj najväčšie úspechy DAC od svojho založenia až
do roku 2004.

nagyjai egy évszázad tükrében
Megjelent a 100 év – száz legjobbja című, helyi futballtörténe−
ti könyv Brányik Sándor–Sidó Ferenc szerzőpáros tollából. A
fotóportrékkal és csapatképekkel illusztrált kiadvány
Dunaszerdahely labdarúgásának legnagyobb alakjait vonultatja
fel és mutatja be tömör, de találó, szakavatott jellemzéssel. A vá−
ros legnépszerűbb sportjának legkiemelkedőbb sikereit is meg−
ismerhetjük a DAC 1904−es megalakulásától 2004−ig.
−kgy−
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A VMK programjából

KIÁLLÍTÁSOK

Novorodenci/Születések

 szeptember 28.: IV. Nemzetiségi Fesztivál / IV. festival ná−
rodnostných menšín. (részletek a 16. oldalon)
 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.
 október 13. – 9,00–17 ó.: II. Tarka Lepke Bábfesztivál,
Bábkový festival Pestrý motýľ
 október 17.− 14.00 ó.: IX. Nyugdíjas csoportok és szólisták
járási népzenei fesztiválja a VMK és a Szlovákiai Nyugdíja−
sok Egyesületének közös rendezésében / IX. Okresný festi−
val seniorských súborov a sólistov (OKRESNÝ VÝBOR
JEDNOTY DÔCHODCOV − MsKS)
 október 20.: Katedra Napok a Katedra Alapítvány rendezé−
sében
 október 23.: Ünnepi megemlékezés 1956−ról
 október 25. − 19.00 ó.: a THÁLIA SZÍNHÁZ − KASSA be−
mutatja: Örkény István: TÓTÉK című színművét /
Vystúpenie Divadla THÁLIA z Košíc: Tótovci (divadelná
hra)
 október 27. − 18.00 ó.: Pocta maestrovi Dusíkovi − Rodný
môj kraj − koncert a Csallóközi Népművelési Központ rende−
zésében (Žitnoostrovské osvetové stredisko)

VERMES VILLA
Lipcsey György Munkácsy−
díjas szobrászművész gyűjte−
ményes kiállítása
Megtekinthető október 13−ig a
Kortárs Magyar Galériában
hétfőtől−péntekig 10−17 óra
között.

Moldravá Barbora
Novorodencovi prajeme
dobré zdravie!
Az újszülöttnek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
Oláhová Helena (1970)
Végh Daniel (1936)
Czucz Štefan (1947)
Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!
ZOSOBÁŠILI SA /
HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Hajdú Robert
− Šranková Petra
Veľa šťastia a lásky
v spoločnom živote!
Sok szerencsét és boldogsá−
got a közös úton!
Területi képviselőt kere−
sünk. Feltétel: saját autó,
megbízhatóság, flexibilitás.
Tel.: 0905 639281

ELŐZETES PROGRAM: október–november: KI MIT TUD?
2007 − KTO ČO VIE? − A Kondé Miklós Polgári Társulás és
a VMK közös rendezésében (Občianske združenie Kondé
Miklós a MsKS)
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CSALLÓKÖZI MÚZEUM
Lipcsey György gyűjtemé−
nyes kiállítása október 10−ig
kedd−péntek 9 −17 óra között,
szombaton 10−16 óra között.
ART MA GALÉRIA
Radosza Attila és Szalki
Károly győri képzőművészek
kiállításának
megnyitója
2007. szeptember 26−án 17
órakor a Bacsák utcai galériá−
ban. A tárlatot megnyitja Szé−
kely Zoltán művészettörté−
nész. Megtekinthető október
6−ig. Nyitvatartás: hétfő: 12−
17, szombat: 9−12 óráig.

Értesítés / Oznámenie
A Nyugat−szlovákiai Villa−
mosművek Regionális Kiren−
deltsége értesíti az érintett ut−
cák lakosait, hogy karbantartá−
si munkák miatt az áramszol−
gáltatás 8 órától 14 óráig szü−
netelni fog 2007. október 17−
én a következő utcákban: Sza−
bó Gyula, Amadé L., Jókai,
Kodály, Szövetkezeti, felső,
Gombotás, Hársfa, Röptér, Je−
genyefa, Szőlőskert, Átrium,
Erdő, Kertész, Rényi és Petőfi
utcák.
***
Západoslovenská energetika
a.s., Regionálna správa sieti Juh
oznamuje obyvateľom dotknu−
tých ulíc mesta Dunajská Stre−
da, že z dôvodu vykonávania o−
práv na zariadeniach rozvodu e−
lektrickej
energie,
dňa
17.10.2007 od 8.00 h do 14.00 h
budú bez dodávky elektrickej e−
nergie nasledujúce ulice .: Gy.
Szabá, L. Amadea, Jókaiho,
Kodályova, Družstevná, Horná,
Gombotášska, Lipová, Letištná,
Topoľová, Vinohradnícka, Átri−
ova, Záhradnícka, Lesná, Rény−
ska, Petőfiho.

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK  A városi hivatal lapja  Megjelenik
kéthetente  Főszerkesztő: P. Vonyik Erzsébet  Szerkesztő: Oriskó Nor−
bert  Fotók: Kanovits Gábor  A szerkesztőség címe: 929 01
Dunaszerdahely, Fő utca 50.  Tel: 590 3946  e−mail: press@dunstreda.sk 
Internet: www.dunstreda.sk  Nyomdai előkészítés: Bici−Data  Nyomda:
Valeur Kft., Dunaszerdahely  Lapterjesztés: Városi Hivatal  Engedélyszám:
1/1994  www.dunstreda.sk  Ingyenpéldány
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A százéves Bohony Jánosnét köszöntötték
Szeptember hetedikén töltöt−
te be századik életévét váro−
sunk legidősebb lakosa,
Bohony Jánosné született
Varjú Anna. A ritka szép
kort megért idős hölgyet egy
nappal később ünnepi össze−
jövetelen köszöntötte a ro−
konság. A meghitt légkörű
eseményen ott volt az ünne−
pelt két gyermeke, az uno−
kák, a dédunokák a kereszt−
gyerekek és sokan mások is a
népes rokonságból. A még
mindig remekül kinéző An−
nuska néni korát meghazud−
toló figyelmességgel hallgat−

ta azt a köszönő istentisztele−
tet, amelyet Görözdi Zsolt
református lelkész rögtön−
zött a jubiláns tiszteletére.
A városvezetés nevében
Nagy Frigyes alpolgármester
virágcsokorral és ajándékko−
sárral gratulált Dunaszer−
dahely legidősebb polgárá−

nak. A család nevében szóló
két gyermeke, János és Aliz
meghatódva mondott köszö−
netet azért, hogy édesanyjuk
példamutató életet élt, és ho−
gy szerénységre, dolgosság−
ra, segítőkészségre nevelte ő−
ket. Mindkét gyermeke azt
kívánta neki, hogy a dédma−
mának legyen még sok örö−
me az unokákban. A köszön−
tőkből kiderült az is, hogy a
százéves hölgy korához ké−
pest tevékeny életet él, a rádi−
óban hallgatja az istentiszte−
leteket, tévézik és szereti a
társaságot. Annuska néni
egyébként Ekelen született
1907. szeptember hetedikén,
ezért a község jelenlegi pol−
gármestere, Fekete Ivett az
ünnepségen felolvasott levél−
ben fejezte ki jókívánságait a
jubilánsnak. Amikor az ün−
nepség résztvevői a százéves
Bohony Anna egészségére
emelték poharaikat, Annuska
néni a többiek nem kis derült−
ségére azt kívánta, hogy 120
éves korában is igy ünnepel−
hessen szerettei körében. (p)
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