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1956 mártírjaira emlé−
11

kezünk
Jöjjön el a megemlékezésre
október 23−án!

14.30 − Ünnepi mise
a római katolikus templomban

A dunaszerdahelyi
Koppány

16.00 − Ünnepi beszéd
és koszorúzás
a városháza mellett a diktatú−
rák áldozatainak emléket állító
szobornál
8−9

Képriport a bölcsődéből
Fotoreportáž z jaslí

Szikora Róbert (R GO)

17.20 − SZABADSÁG, SZERELEM
− ingyenes filmvetítés
a VMK−ban.

XXVII. Csallóközi Vásár
− Vonzó programok, nagy érdeklő −
dés
XXVII. Žitnoostrovský jarmok −
Pútavé programy,veľký záujem

2 Időszerű / Aktuality
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Výberové konanie

Pályázat

Primátor Mesta Dunajská Streda
vyhlasuje výberové konanie na
funkciu vedúceho oddelenia roz−
voja mesta, miestnych daní a po−
platkov Mestského úradu v Du−
najskej Strede za nasledovných
podmienok :
Predpokladaný nástup: 1. de−
cembra 2007; Plat: podľa zákona č.
553/2003 Z.z. v platnom znení;
Pracovný pomer na dobu neurčitú
s 3−mesačnou skúšobnou dobou;
Kvalifikačné predpoklady: vyso−
koškolské vzdelanie II. stupňa –
minimálne 3 roky práce v oblasti
verejnej správy.
Ďalšie kritériá a požiadavky:
ďalšie vzdelanie v oblasti regionál−
neho rozvoja a skúsenosti v prípra−
ve projektov EU a s manažmentom
projektov, úplná spôsobilosť na
právne úkony, znalosť maďarského
jazyka a anglického jazyka, legisla−
tívne znalosti v oblasti miestnych
daní a poplatkov, ochrany spotrebi−
teľa, aspoň 3 roky riadiacej práce,
občianska bezúhonnosť.
Zoznam požadovaných dok−
ladov: písomná žiadosť (obsahujú−
ca aj súhlas uchádzača so spra−
covaním osobných údajov počas
výberového konania) kópia vyso−
koškolského diplomu, kópia dok−
ladov o ďalšom vzdelávaní, doklad
o jazykovej skúške z anglického ja−
zyka, stručný profesijný štruktú−
rovaný životopis, prehľad o doteraj−
šej praxi so stručným popisom
pracovných činností, odpis z re−
gistra trestov nie starší ako 3 me−
siace .
Dátum podania písomnej žia−
dosti spolu s požadovanými ori−
ginálnymi alebo úradne overenými
dokladmi: najneskôr dňa 31. ok−
tóbra 2007. (rozhodujúci je dátum
podania na poštovej pečiatke) na
adresu: Mesto Dunajská Streda,
Mestský úrad Hlavná 50/16, 929
01 Dunajská Streda. Obálku je po−
trebné označiť ”Výberové konanie
MsÚ”. Ďalšie informácie na tel.č.
031/590 39 44 .

Dunaszerdahely város polgármeste−
re pályázatot hirdet a Dunaszer−
dahelyi Városi Hivatal városfejlesz−
tési, helyi adók és illetékek szak−
osztálya osztályvezetői tisztségének
betöltésére az alábbi feltételek mel−
lett: A belépés feltételezett időpont−
ja: 2007. december 1.; fizetési felté−
telek: az érvényben lévő 2003/ 553
Tt. számú törvény értelmében; meg−
határozatlan időre szóló munkavi−
szony három hónapos próbaidővel.
Szakképesítési feltételek: II. fo−
kozatú egyetemi végzettség, leg−
alább hároméves szakmai gyakorlat
a közigazgatásban.
Egyéb kritériumok és feltételek: a
regionális fejlesztés területére vo−
natkozó további képestés, tapaszta−
latok az EU−s projektek előkészítésé−
ben és a projektek menedzselésé−
ben, jogképesség, a magyar és az
angol nyelv ismerete, a szóban for−
gó szakterületre, elsősorban a helyi
adókra és illetékekre, valamint a fo−
gyasztóvédelemre vonatkozó előírá−
sok ismerete, hároméves irányítási
tapasztalatok, feddhetetlenség.
A szükséges okiratok jegyzéke:
írásos kérvény (beleértve a pályázó
arra vonatkozó beleegyezését, hogy
a pályázati eljárás során feldolgozzák
a személyi adatait), az egyetemi dip−
loma másolata, a további szakmai
képesítést tanusító egyéb okiratok
fénymásolata, rövid strukturált szak−
mai életrajz, rövid áttekintés az eddi−
gi szakmai pályafutásról, a munkate−
vékenységek rövid leírását is bele−
értve, három hónapnál nem régebbi
feddhetetlenségi bizonyítvány.
Az írásbeli kérvény és a további
szükséges eredeti okiratok vagy a
hitelesített másolatok leadásának
legkésőbbi időpontja 2007. október
31. (a döntő a postai bélyegzőn
szereplő dátum). A pályázatokat az
alábbi címre postázzák az érdeklő−
dők: Mesto Dunajská Streda,
Mestský úrad, Hlavná 50/16., 929
01 Dunajská Streda. A borítékon ne
mulasszák el feltüntetni:: "Výberové
konanie MsÚ". További tájékoztatás
a 031/59039 44−es telefonszámon.

Foto: −op−

Az erdélyi felsőoktatásért
Szeptember 27−én, miután Budapesten Szili Katalin, a magyar Ország−
gyűlés elnöke fogadta őket – megérkezett Komáromba a Kolozsvárból
Strassbourgba, az Európai Parlamentbe tartó ifjúsági karaván, mely a
kolozsvári Babes−Bolyai Tudományegyetemen létrehozandó magyar kar
szükségességére kívánja felhívni a figyelmet. Dr. Kovács Lehel, a kara−
ván vezetője átadta a Bolyai Kezdeményező Bizottság díjait azoknak a
személyeknek, akik korábbi útjuk alkalmával itt a Felvidéken segítettek
nekik abban, hogy igyekezetük minél nagyobb nyilvánosságot kapjon. A
díjazottak között volt városunk polgármestere, Pázmány Péter is.

Kérje a PRO DS kártyát!
Nagy az érdeklődés a PRO DS kártya iránt, eddig több mint ezer−
hatszáz dunaszerdahelyi lakos kérvényét már elintézték a városi hiva−
talban. Azok a kérvényezők, akik megfeleltek a megszabott feltéte−
leknek, értesítést kapnak a városi hivataltól, hogy személyesen átve−
hetik a PRO DS kártyát.
A különböző kedvezményekre feljogosító PRO DS kártyát május−
tól igényelhetik a Dunaszerdahelyen állandó lakhellyel rendelkező
városbeliek. A kártyát azok az állandó lakosok válthatják ki, akik hi−
ánytalanul fizetik a városi adókat és díjakat, továbbá a várossal szem−
ben semminemű tartozásuk nincs.
A kártya a városháza földszintjén, a 109− es irodában igényelhető. Az
érdeklődők itt kapják meg az igényléshez szükséges nyomtatványokat
is. Bővebb információ Tonka Éva szakelőadónál, tel: 590 39 11.

OZNAM

KÖZLEMÉNY

V súčasnosti prebieha na
Spoločnom obecnom stavebnom
úrade územné konanie na stavbu
"Revitalizácia centra mesta na
Vámbéryho námestí −podzemná
garáž". Kompletný spisový materiál
sa nachádza na Mestskom úrade
Dunajská Streda na oddelení vý−
stavby a dopravy. Je k dispozícii k
nahliadnutiu na 1. poschodí v kan−
celárii č. 227. do 15. októbra.
Občania svoje pripomienky môžu
zaslať na adresu úradu do uvedené−
ho termínu. Občania a právnické o−
soby dotknutej mestskej časti, kto−
rí sú účastníkmi konania, už obdr−
žali oznámenie o zahájení konania.
Oznámenie je vyvesené aj na infor−
mačnej tabuli na mestskom úrade.

A Dunaszerdahelyi Közös Községi
Építésügyi Hivatalban megkezdő−
dött és folyamatban van a "Vámbéry
téri városközpont revitalizálása −
mélygarázs építése" elnevezésű
építkezés elhelyezési eljárása. Az er−
re vonatkozó tervdokumentáció és
egyéb ezzel kapcsolatos anyagok
megtekinthetők a városi építés− és
közlekedésügyi osztályon, az 1.
emeleti 227. számú irodában. Az
érdeklődők október 15−ig tehetik
meg észrevételeiket, Az érintett vá−
rosrész lakosai és az itt székelő cé−
gek, mint az engedélyeztetési folya−
mat résztvevői már a közelmúltban
értesítést kaptak az eljárás megkez−
déséről. Az erre vonatkozó közle−
mény megtekinthető a városi hivatal
hirdetőtábláján is.

Žiadajte PRO DS kartu!
Občania nášho mesta prejavili veľký záujem o PRO DS kartu. Na
mestskom úradu už vybavili viac ako 1 600 žiadostí. Tieto vyhoveli
všetkým stanoveným kritériam, preto ich podávatelia obdržali ozná−
menia o tom, že si môžu prísť prevziať kartu.
Ako sme už informovali, občania nášho mesta od mája môžu žia−
dať vydanie PRO DS karty, ktorá poskytne jej majiteľom rôzne zľavy
a výhody. Nárok na vydanie tejto karty majú obyvatelia mesta s trva−
lým pobytom, ak nemajú žiadne pozdĺžnosti voči mestu na daniach a
poplatkoch.
Formuláre, ktoré treba vyplniť záujemcom, obdržíte na mestskom
úrade v kancelárii č. 109 na prízemí. Podrobnejšie informácie podá−
va referentka Eva Tonka v tej istej kancelárii, alebo na telefónnom
čísle: 590 39 11.
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Külső hőszigetelés a panelprogram idei költségvetéséből− tíz tömbházban lesz melegebb

Négy lakótömb a napokban megkapja a támogatást
Idén indította be a város
vezetése a panellakások
fokozatos külső hőszige−
telését támogató panel−
programot, amelyre há−
rommillió koronát külö−
nítettek el a város 2007−
es költségvetéséből.
Egy lakótömb munkálatait ma−
ximum 300 ezer koronával tá−
mogatja a városi önkormány−
zat, egy lakásra legfeljebb tíz−
ezer korona juthat ebből a ke−
retből. A rendelet elfogadása
óta nagy volt az érdeklődés az
új lehetőség iránt, és az idén tíz
panelház lakói kapnak külső
hőszigetelésére vissza nem té−
rítendő egyszeri támogatást.
Korábban már megírtuk, ho−
gy mely tíz lakótömb kap az i−
dén pénzbeli dotációt, amit
nem kell visszafizetni. Ezek
közül négy lakótömb esetében
már megtörtént a kollaudáció
és csak napok kérdése, hogy a
város átutalja a megítélt támo−
gatást. Ezek a következők: Já−
rási Lakásszövetkezet, DSZ,
Városháza tér 376 – 36 la−
kás, Járási Lakásszövetke−

Heteken belül ez a lakótömb is tetszetős, új külsőt kap
zet, DSZ, Fenyves 1366 – 33
lakás, Járási Lakásszövetke−
zet, DSZ, Fenyves 1363 – 29
lakás és a Járási Lakásszö−
vetkezet, DSZ, Rózsaliget
1371 –40 lakás.
További négy lakótömbben
már folyamatban van a kollau−
dációs eljárás. Ezek a követke−

zők: Járási Lakásszövetke−
zet, DSZ, Vásártér 444. – 24
lakás, Lakástulajdonosok
Lakóközössége, SZNF tér
193 – 36 lakás, Járási Lakás−
szövetkezet, DSZ, Fenyves
1365 − 29 lakás, Járási La−
kásszövetkezet, DSZ, SZNF
tér 194 – 54 lakás.

A külső hőszigeteléshez váro−
si támogatást kértek további la−
kótömbök is. A kérvényhez csa−
tolt szükséges iratok ellenőrzése
folyamatban van. Ezeket a jövő
évi panelprogramba sorolják be.
2008−ban is várhatóan összesen
hárommillió koronát oszthat
szét a városi hivatal erre a célra.

Mesto dotuje v tomto roku zateplenie fasád obytných domov 3 miliónmi korún

Príspevok v týchto dňoch dostanú 4 paneláky
Mestská samospráva na−
štartovala panelový prog−
ram v tomto roku. V rámci
programu mesto ročne pri−
spieva zo svojho rozpočtu 3
mil. korunami na zateplenie
obytných domov.
Na vonkajšiu rekonštrukciu
jedného domu môžu poskyt−
núť z mestských zdrojov ma−
ximálne 300 tis. korunový ne−
návratný príspevok, na jeden
byt maximálne 10 tisíc korún.
V tomto roku bude z týchto
zdrojov zateplených 10 obyt−
ných domov.
V štyroch obytných do−
moch už prebehla aj kola−
udácia, čo je jedna z pod−
mienok poukázania odsúh−
lasenej sumy. Ide o nasle−
dovné objekty: OSBD D.
Streda, Radničné nám. 376

s 36 bytovými jednotkami,
OSBD D. Streda, Boriny
1366, 33 b.j., OSBD D.
Streda, Boriny 1363, 29 b.j.
a OSBD D. Streda, Ružový
háj 1371, 40 bytmi. Pre tieto

spoločenstvá mesto už v tých−
to dňoch poukáže schválenú
sumu.
V ďalších štyroch domoch
už prebieha kolaudácia, po jej
skončení takisto obdržia pe−

Zateplený panelák je nielen úspornejší, ale aj krajší

ňažný balík od mesta. Ide
o nasledovné bytové domy:
OSBD D. Streda, Nám. SNP
194. s 54 bytmi, Spoločen−
stvo VB a NP, Trhovisko
444,
24 b.j., Spoločenstvo
VB a NP, Nám. SNP 193,
36 b.j. a OSBD D. Streda,
Ružový háj 1370, 40 b.j..
Do tohoročného programu
sú ešte zaradené objekty
OSBD D. Streda, Radničné
nám. 375 s
32 bytmi a
OSBD D. Streda, Boriny
1365 − 29 bytov..
Záujem o zateplenie majú i
ďalšie obytné domy. Potrebnú
dokumentáciu preveruje a
kontroluje kompetentné ode−
lenie na mestskom úrade.
V roku 2008 samospráva
plánuje venovať na tento účel
podobne ako tento rok cel−
kovo 3 milióny korún. –p−

10.10.2007

4 Jarmok

XXVII. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK

Výborné počasie, pútavé
programy,veľký záujem
Po dobrých skúsenostiach z vlaňajška aj tohtoročný žitno−
ostrovský jarmok v Dunajskej Strede trval štyri dni. Na po−
dujatiach od 20. do 23. septembra návštevnosť bola y−
zrejme rekordná, odhady hovoria o 15 tis. návštevníkoch.
Samozrejme, k vydarenému jarmoku prispelo aj výborné
počasie.
Organizátori jarmoku pod
taktovkou Ákosa Horvátha
pripravili tento rok niekoľko
noviniek. Zriadili napríklad u−
ličku remeselníkov, v zábav−
nej časti mohli smelší ná−
vštevníci jarmoku vyskúšať
rodeo na umelom býkovi.
Pripravili bohatý programov
aj pre najmenších.
Aj počet predajcov bol re−
kordný. Tento rok ich bolo až
272 a ponúkali záujemcom
kvalitný tovar a široký sorti−
ment.
Aj poľnohospodárska výsta−
va Plody Žitného ostrova pri−

lákala mnoho záujemcov.
Niekoľkotisíc návštevníkov
prišlo na vystúpenie dvoch
kapiel z Maďarska, skupiny

Apostol a R−GO, ale nechý−
bali ani domáce hviezdy, na−
príklad István Banyák a jeho
kapela, Zsuzsa Dóka, Judit
Kosáry, László Bősi Szabó,
aby sme spomenuli len nie−
koľkých.
Jarmok v našom meste má
už takmer tridsaťročnú tradí−
ciu. Organizátori tohtoročné−
ho jarmoku sa netajili, že ich

cieľom bolo priniesť do tohto−
ročnej prehliadky niečo nové
– vytvoriť atmosféru, ktorá
ponúka zábavu a oddych pre
celú rodinu.
Jarmok bol aj z hľadiska
príjmov úspešný, z príjmov
vykryli všetky náklady, vráta−
ne výdavkov na honoráre účin−
kujúcich umelcov. Vstup preto
na všetky kultúrne akcie bol
voľný. Organizátori opodstat−
nene hlásajú, že: nikdy horší
jarmok, ako tohoročný…
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XXVII. Csallóközi Vásár

Remek időben
vonzó programok,
nagy érdeklődés
Miután a tavaly első ízben „kipróbált” négynapos vásár−
nak kedvező volt a fogadtatása, az idén is négy napig állt
a vásár Dunaszerdahelyen. Bizonyára jövőre is marad a
négynapos vigadalom, ugyanis a szeptember 20.−23. kö−
zött megrendezett idei, XXVII. Csallóközi Vásár megdön−
tött minden korábbi látogatottsági rekordot.
még folytathatnánk a sort) is
kellemes szórakozást nyújtot−
tak a közönségnek.
Közel három évtizedes ha−
gyománya van Dunaszerda−
helyen az önkormányzat szer−
vezésében évente zajló Csalló−
közi Vásárnak. A vásár az idén
többlettel zárt, hiszen a bevéte−
lekből bőven tudták fedezni a
kiadásokat, annak ellenére, ho−
gy minden kulturális rendez−
vényre ingyenes volt a belépő,
hiszen a fellépők honoráriumát
a város állta. Érthető és indo−
kolt az óhaj: jövőre se legyen
rosszabb...

Ehhez az is kellett, hogy az
időjárás is mindvégig remek
volt, igazi vénasszonyok nyara
fogadta a többezer látogatót. A
Horváth Ákos vezette szerve−
zőbizottság újdonsággal is elő−
rukkolt. Nagy sikere volt az el−
ső ízben felállított kézműves−
utcának, vagy a szórakoztató
részlegen a torreádori mester−
ség kipróbálására lehetőséget
adó „műbikának”. A legkiseb−
bek szórakoztatására rengeteg
lehetőség kínálkozott a kör−
hintákon kívül is. A családo−
san érkezők „leadhatták” gyer−
Szikora Róbert,
az R−Go
sztárja.
Koncertjük
idején
tízezren
lehettek a
vásár
területén

mekeiket a játszósarokban va−
gy a játékvárban.
Nem lehet panasz az árusok
számára sem, hiszen 272−en
kínálták áruikat, és szerencsé−
re nemcsak bóvlit, hanem mi−
nőségi termékeket is láthat−
tunk. A mezőgazdasági kiállí−
tás is sok érdeklődőt vonzott,
és a kulturális kínálatra sem
lehet panasz. Az Apostol és az
R−GO együttesek koncertjei
többezres tömeg előtt zajlot−
tak, de a helyi sztárok (mint
például Banyák István a zene−
karával, Dóka Zsuzsa, Kosáry
Judit, Bősi Szabó László és
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Mozaik / Mozaika

Az elsősök számának alakulása városunk iskoláiban
Porovnanie počtu detí I. ročníka na jednotlivých ZŠ v našom meste

1) A szeptember 15−én jelentett adatok / Podľa stavu k 15. sept. z výkazov o ZŠ

Új gyógyszertár
A Szent Mária Gyógyszertárat, városunk
legújabb patikáját a napokban nyitották meg a
Nagyabonyi úton. A klasszikus gyógyszervá−
laszték mellett két olyan újdonsággal is várja a
vásárlókat, amelyeket máshol nem találnak
meg. Az egyik a kiegészítő termékeket,
gyógykészítményeket, gyógyteákat, kozmeti−
kumokat, stb kínáló önkiszolgáló részleg. A
másik pedig a vény kiváltásánál bónusz−
pontokat biztosító Medical−kártya, amellyel az
összegyűlt pontok pénzbeli ellenértékét az ön−
kiszolgáló részlegen lehet beváltani.

ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKAT alakult ki újra a Bősi úti felül−
járó alatt. Építkezési hulladékot helyeznek el itt, amit a város kénytelen elhor−
datni. Lapunk értesülése szerint a városi hivatal felszólítja azt a vállalkozót,
aki ide hordatja a bontási hulladékot: vagy távolítsa el a szemétkupacot, vagy
a városi hivatal elhordatja, de a szóban forgó cég költségére.

Nová lekáreň
Na Veľkoblahovskej ceste, v novopostavenej
budove zdravotníckeho centra Medical je od 1.
októbra otvorená najnovšia lekáreň v meste,
Lekáreň Sv. Márie. Popri klasickom lieko−
vom sortimente lekáreň pripravila pre pa−
cientov dve novinky, ktoré sa inde nenachád−
zajú. Prvá novinka je samoobslužné oddelenie
s ponukou doplnkového sortimentu. Druhá je
Medical karta na získavanie bonusových bo−
dov pri výbere lekárskeho predpisu. Karta o−
právňuje pacienta finančnú protihodnotu na−
zbieraných bodov použiť pri nákupe v samo−
obslužnej časti.

ILEGÁLNU SKLÁDKU STAVEBNÉHO ODPADU objavili
pri nadjazde na Gabčíkovskej ceste. Skládku je mesto nútené likvidovať.
Podľa informácií DH mestský úrad vyzval podnikateľa, ktorý odpad nazhro−
maždil, aby skládku odstránil. V opačnom prípade to učiní mesto, ale nákla−
dy vyrubí firme.

Városi rendőrség 7
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Amit tudni kell a városi rendőrség jogköréről
Olvasóink körében is gyakorta
felmerül a kérdés, hogy melyek
a községi rendőrség – Duna−
szerdahely esetében a városi
rendőrség – alapvető feladatai.
Az, hogy mit tehet és mit nem a
városi rendőr, milyen intézke−
désre, eljárásra jogosult. Most
induló sorozatunkban fokozato−
san ezeket a jogköröket ismer−
tetjük.
A városi rendőrség fő feladatait, szerve−
zeti felépítését, tagjainak jogait és köte−
lességeit törvény szabályozza. A városi
rendőrséget a városi önkormányzat ala−
pítja és szünteti meg általános érvényű
rendelettel.
A városi rendőrséget a rendőrparancs−
nok irányítja.
A városi rendőrség legfontosabb fel−
adatai a következők:
 gondoskodik a közbiztonságról, fel−
lép a helyi lakosság és más személyek
védelmében életveszély és egészségük
veszélyeztetése esetén,
 az illetékes rendőri testülettel együtt−
működik a város, illetve lakóinak és más
vagyonának megvédése érdekében, an−
nak megkárosítása, megsemmisítése va−
gy jogtalan felhasználása ellen,
 gondoskodik a város környezetének
megóvásáról,
 felügyel az utcák, más közterületek
és nyilvános helyek rendjének, tisztasá−
gának és higiéniájának megtartására,
 végrehajtja a város általános érvényű

Bírságbeszedés és fellépés
a szabálysértések ellen
rendeleteit, a képviselő−testület határoza−
tait és a polgármester döntéseit,
 helyszíni bírságot vet ki és szed be a kü−
lön előírásba foglalt szabályok megsértésé−
ért, továbbá a közúti forgalom biztonságát és
folyamatosságát akadályozó szabálysértése−
kért, valamint a közlekedési táblákkal vagy
közlekedési berendezésekkel jelzett útfor−
galmi tilalmak be nem tartásáért; felderíti
a szabálysértéseket, ha erre törvény utasítja,

 az illetékes szerveknek jelzi a törvé−
nyi előírások megsértését.
A városi önkormányzat további felada−
tokat is adhat a rendőrségnek, ha azokat
külön törvény írja elő.
A városi rendőrség tagja csak feddhe−
tetlen, 21 évnél idősebb személy lehet,
aki testi, szellemi és szakmai adottságai
alapján alkalmas a városi rendőrség fel−
adatainak ellátására.
(folytatjuk)

Čo treba vedieť o právomoci a úlohách obecnej polície

Medzi občanmi často rezonuje otázka:
aké sú základné úlohy obecnej polície,
čo môže a čo nemôže príslušník obec−
nej polície, aké sú jeho oprávnenia.
Preto sme pre našich čitateľov pripra−
vili niektoré základné informácie v tej−
to tematike, ktorej sa budeme venovať
aj v ďalších číslach DH.
Základné úlohy obecnej polície, jej or−

ganizáciu, práva a povinnnosti príslušní−
kov obecnej polície upravuje zákon SNR
o obecnej polícii.
Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec
všeobecne záväzným nariadením. Mest−
skú políciu riadí náčelník polície.
Niektoré základné úlohy obecnej po−
lície:
 zabezpečuje verejný poriadok v ob−
ci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvate−
ľov a iných osôb v obci pred ohrozením
ich života a zdravia.
 spolupôsobí s príslušnými útvarmi
Policajného zboru pri ochrane majetku
obce, majetku občanov, ako aj iného ma−
jetku v obci pred poškodením, zničením,
stratou alebo pred zneužitím
 dbá o ochranu životného prostredia
v obci,
 dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty
a hygieny v uliciach, na iných verejných
priestranstvách a verejne prístupných
miestach,

 vykonáva všeobecne záväzné naria−
denia obce, uznesenia obecného zastupi−
teľstva a rozhodnutia starostu, alebo pri−
mátora,
 ukladá a vyberá v blokovom konaní
pokuty za priestupky ustanovené osobit−
ným predpisom a tiež za priestupky proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej pre−
mávky, priestupky vyplývajúce z neu−
poslúchnutia zákazu, platných v cestnej
premávky, alebo z ignorovania doprav−
ných značiek, objasňuje priestupky, ak
tak ustanovuje zákon,
 oznamuje príslušným orgánom poru−
šenie právnych predpisov.
Obec môže vymedziť polícii aj ďalšie
úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.
Príslušníkom obecnej polície sa môže
stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21
rokov, ktorá je telesne, duševne a od−
borne spôsobilá na plnenie úloh obecnej
polície.
(pokračovanie nabudúce)
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Mestské jasle v Dunajskej Strede sprevádzkuje mestská samospráva už desať rokov

Mestské jasle, aké inde nemajú
Jasle v Dunajskej Strede, kto−
ré sprevádzkuje mesto, sú je−
diné v meste, ale aj v celom
regióne. Napriek celoštátne−
mu trendu zanikajúcich sa ja−
siel, mestská samospráva po−

važovala za dôležité zachovať
predškolské zariadenie tohoto
typu. Po roku 1992 sa zacho−
vali iba jasle na sídlisku Sever
I. a potom na Komenského u−
lici. Tu od roku 1997 začali
fungovať jediné jasle v správe
mestskej samosprávy nielen
v meste, ale aj v celom okolí.
V jasliach sa starajú o 25
detičiek, výchovný jazyk je
v závislosti od národnosti die−
ťaťa slovenčina alebo maďarči−
na. Detičky prichádzajú do ja−
siel ráno do ôsmej. Do devia−
tej si trošku pocvičia, potom
nasleduje o−
sobná hygie−
na, po desia−
tej sa pohra−
jú, počúvajú
rozprávky, za
dobrého po−
časia sa zdr−
žiavajú
na
dvore. Pred
obedom opäť
nasleduje o−
sobná hygie−
na, po obede

oddych, potom opäť hra na
dvore.
O najmenších sa stará troji−
ca kvalifikovaných sestričiek,
na čele s pani riaditeľkou
Johanou Bíró. Práce majú
viac než dosť, veď sa starajú
o deti od 15 mesiacov do 3 ro−
kov. Pre nové detičky pripra−
vili dvojtýždenný program,
počas ktorého si zvykajú na
život v kolektíve.
O jasle je veľký záujem,
preto detičky, ktorým hneď
neujde miesto v jasličkách, sú
na čakacej listine.

Rodičia na stravu detičiek denne prispievajú 45 koruna−
mi, mesačný poplatok je 250 korún.

Pani riaditeľka pre DH u−
viedla, že sú v dennodennom
kontakte s rodičmi, ktorí nezišt−
ne pomáhajú a niektorí aj spon−
zorujú menšie úpravy v jas−
liach. Vďaka tomu sa podarilo
vymeniť matrace, rodičia upra−
vili kočikáreň a podielali sa na
skrášľovaní jednotlivých tried.
Mestská samospráva každo−
ročne zabezpečuje prostriedky
na chod mestských jaslí. Stará
sa aj o priebežnú modernizá−
ciu jaslí, ktoré v tomto roku
pripomínajú 10. rok svojej e−
xistencie.
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Városi bölcsőde – immár tíz éve üzemelteti a dunaszerdahelyi önkormányzat

Ritka manapság, mint a fehér holló
Immár tízéves Dunaszerdahely és a régió egyetlen
önkormányzati fenntartású bölcsődéje. Az orszá−
gos bölcsődebezárási hullámmal ellentétben
Dunaszerdahelyen a városi önkormányzat fontos−
nak tartotta, hogy a lehetőségeihez mérten meg−
maradjon ez az iskola előtti gyermeknevelési intéz−
mény.
A szülők a gyerek e−
gész napi étkezte−
téséhez 45 koroná−
val járulnak hozzá,
az egész havi illeték
pedig 250 korona.

1992−ben mindössze az Észak
I. lakótelepi, valamint a
Komenský utcai bölcsőde ma−
radt fenn. Az utóbbi 1997−től
nemcsak városunkban, hanem

a tágabb régi−
ónkban is az
egyetlen önkor−
mányzati fenn−
tartású bölcsőde.
Huszonöt kis−
gyermek teljes
ellátását biztosít−
ják itt, a foglalkozások a gyer−
mek nemzetisége szerint ma−
gyarul és szlovákul folynak
A bölcsőde vezetése a

gyermekek korának megfelelő
napirendet állít össze, ami se−
gíti a harmonikus testi és men−
tális fejlődésüket. Reggel 8−ig
érkeznek a kicsik, 9−ig csöp−
pet tornáznak, tisztálkodnak.
Tízórai után délelőtti foglal−
kozások következnek: mesé−
lés, jó időben az udvaron tar−
tózkodnak, levegőznek a ki−
csik, a nagyobbacskák a ját−
szótéren töltik az időt. Ebéd e−

lőtt tisztálkodás következik,
délután pedig a gyereksereg
aludni tér. Ilyenkor bizony
egyiket−másikat ölbe kell ven−
ni, dudit adni a szájába vagy
kedves babáját a kezébe kell
adni– akárcsak otthon. Alvás
után kis ideig játékkal telik az
idő, egészen a várva várt anyu
megérkezéséig.
Az apróságokról három
szakképzett nővér gondosko−
dik Bíró Johanna igazgatónő−
vel az élén. Dolguk bőven
akad, hiszen a 15 hónapostól
a 3 évesig terjedő korban a
kicsik nagyon sokrétű elbá−
nást igényelnek. Az újonnan
érkező gyermekek 2 hetes be−
szoktatási program keretében
illeszkednek be az idegen
környezetbe. A bölcsőde
szolgáltatásai iránt nagy az
érdeklődés, ezért a gyerekek
először várólistára kerülnek.
Az igazgatónő elmondta,
hogy napi kapcsolatban van−
nak a szülőkkel, akik közül
többen önzetlenül segítik,
szponzorálják a bölcsődét.
Egyikük például kicserélte a
matracokat, mások a babako−
csi−tárolót újították fel, társa−
dalmi munkában bekapcso−
lódtak a helyiségek kifesteté−
sébe. A városi önkormányzat
mint fenntartó fedezi a böl−
csőde kiadásait. Arra is ügy−
el, hogy folyamatosan javul−
jon a 10 éves intézmény fel−
szereltsége, s hogy a duna−
szerdahelyi bölcsődében a
huszonöt kisgyermek nevelé−
se, oktatása jó körülmények
között történjen.
− kgy −
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Röviden
A Štúr utcában befejeződik a
vízvezeték−hálózat cseréje és
október derekán az úttestet
aszfaltburkolattal vonják be.

IV. Nemzetiségi Fesztivál
Az idén Dunaszerdahelyen és Zsolnán rendezték meg Nem−
zetiségi Fesztivált. A következő kis fotomontázsunkkal a váro−
sunkban zajlott eseményeket elevenítjük fel.

V skratke
Finišuje výmena vodovodnej
siete na Štúrovej ulici. Ulica
dostane v polovici októbra no−
vý asfaltový povrch.

A Városi Szabadidőközpont
a Bartók Béla sétányon lévő
épületből szeptember végén
átköltözött az Erzsébet téri
Perfects−épületbe. Az eddigi
székház további hasznosításá−
ról a városi képviselőtestület
dönt.

Mestské centrum voľného
času sa koncom septembra
presťahovalo z budovy na kor−
ze B. Bartóka do budovy
Perfects na Alžbetínskom ná−
mestí. O využití starého sídla
rozhodne mestské zastu−
piteľstvo.

Köztisztviselő elleni táma−
dás miatt a városi rendőrség
feljelentést tett az állami rend−
őri szerveknél ismeretlen el−
követő ellen azzal összefüg−
gésben, hogy a Csallóközi
Vásár idején tettlegesen bán−
talmaztak egy városi rendőrt.

Vo veci útoku na verejného
činiteľa mestská polícia po−
dala trestné oznámenie na ne−
známeho páchateľa, ktorý v a−
reále Žitnoostrovského jarmo−
ku napadol príslušníka mest−
skej polície.

Bírságot rótt ki a városi hiva−
tal fejlesztési és illetékügyi
osztálya arra a vállalkozóra,
aki a vásár idején engedély
nélkül árusított a Csallóközi
Vásár területén. Lapunk érte−
sülése szerint a megbírságolt
személy a büntetést már kifi−
zette. A városi rendőrök több
„fekete“ árussal helyszíni bír−
ságot fizettettek.
Megrongáltak több padot a
Bartók Béla sétányon. A szep−
tember végén történt vandál
rongálás miatt több pad meg−
sérült, ezeket a városi hivatal
a saját költségére megjavíttat−
ta, majd elszállítatta a korzó−
ról. A padokat tavasszal he−
lyezik ki újra.
Lakossági kérésre a városi
hivatal környezetvédelmi al−
osztálya elrendelte a faágak
visszavágását és a levélhulla−
dék összesöprését a Rózsali−
getet a Fenyves lakóteleppel
összekötő út mentén. Az el−
múlt napokban az óvoda kör−
nyékét is rendberakták.
A Nemesszeg utca több lakó−
ja a városi hivatalhoz intézett
levélben nehezményezte, ho−
gy az ott lakók parkolóhelyeit
idegen gépkocsik foglalják el.
A városi hivatal építésügyi
szakosztálya foglalkozik a
probléma megoldásával és
már készül az áldatlan helyze−
tet orvosolni hivatott projekt.

Szívügyeink hónapja
A Művelődési Akadémia dunaszerdahelyi fiókja a Szlovák Kardioló−
giai Társaság és a Szív Alapítvány partnereként részt vett a szív− és
érrendszeri megbetegedések elleni szeptemberi kampányban. A Szív−
ügyeink hónapja elnevezésű rendezvénysorozat keretében első alka−
lommal szervezték meg ezt a nagyszabású, országos tájékoztató kam−
pányt. A szívbetegségek prevenciójának hónapjává nyilvánított szep−
tember hónapban a széles körű felvilágosító akciók keretében az
akadémia partnerszervezetként felvállalta az egyes rendezvények
szervezését Dunaszerdahelyen.
Szeptember 10−én a Művelődési Akadémia székhelyén ingyenes
vérnyomásmérést tartottak és a BMI − indexet is kiszámították, majd
a nyugdíjas klubban Dr. Csala Lajos tartott előadást és válaszolt a
kérdésekre. Szeptember végén ugyanilyen előadásra került sor a
Vámbéry Ármin Gimnáziumban. Az egészségügyi szakközépiskola 2
ügyes diáklánya mindhárom délután vállalta a vérnyomásmérést.
Köszönet minden résztvevőnek a segitségért.
Habán Dana, a Művelődési Akadémia fiókjának igazgatónője

Foto: −hd−

Peňažnú pokutu vyrubilo
oddelenie rozvoja mesta,
miestnych daní a poplatkov
mestského úradu podnika−
teľovi, ktorý na jarmoku pre−
dával svoj tovar bez povolenia
v priestoroch jarmoku. Podľa
informácií DH pokuta už bola
zaplatená.
Poškodili niekoľko lavíc na
korze Bélu Bartóka. Vyčíňa−
nie vandalov bolo zaregistro−
vané koncom septembra. Poš−
kodené lavice boli odvezené,
mestský úrad ich dá na vlastné
náklady opraviť. Opravené la−
vice budú na korze opäť
umiestnené až na jar.
Na žiadosť občanov referát
životného prostredia mest−
ského úradu vydal príkaz na
skrátenie prečnievajúcich ko−
nárov a odstránenie opa−
daného lístia na ceste, ktorá
spája Ružový háj so sídliskom
Boriny. V uplynulých dňoch
sa upratovalo aj pri materskej
škole.
Obyvatelia Nemesszegskej
ulice sa v podaní na mestský
úrad sťažovali na to, že ich
parkovacie miesta sú obsad−
zované cudzími autami. Od−
delenie výstavby a dopravy
mestského úradu sa so sťaž−
nosťou zaoberá a pripravuje
projekt na riešenie neúnosnej
situácie.
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Ismerős arc a Felvidéki Rockszínpadban és a magyar televíziók képernyőjén

Mester és Koppány
Dunaszerdahelyről

A Magyar Televízió A TÁR−
SULAT c. műsora tulajdon−
képpen a fiatal tehetségek fel−
kutatását célozza meg, Szöré−
nyi Levente − Bródy János:
István, a király című rockope−
rájának jubileumi bemutató−
jához válogatnak szereplőket
(25 éve adták elő először a bu−
dapesti Királydombon az Ist−
ván, a királyt). Az augusztus
20−án indult kilenc adás után
decemberben kiderül, kik a−
zok, akik 2008−ban versenge−

A dunaszerdahelyi gálán

nek majd a 8 főszerepért. Haj−
rá Péter, szorítunk neked. De
addig is, megkerestük őt egy
interjú erejéig.
 Az István, a királyban
Koppány szerepére pályázol
az MTV vetélkedőjében. El−
ső pillantásra is úgy tűnik,
mintha rád szabták volna
ezt a szerepet…
– Én is így gondolom, bár
ezt a szerepet eredetileg nem
nekem, hanem Vikidál Gyulá−
nak írták. Ő a példaképem a
magyar rockénekesek között,
Koppány viszont a kedven−
cem a magyar történelem na−
gy alakjai közül is, így érthe−
tően nagy örömmel bújok a
bőrébe.
 Hogyan lettél rockéne−
kes?
– Úgy hiszem, annak szü−
lettem. Öt éves koromtól fo−
lyamatosan énekelek, minde−
nütt és mindenkor, ahol csak
lehet. Bátyám, Kiripolszky
Mihály festőművész. Tőle
kaptam az első gitárt, majd
összeállt négy srác, és elkezd−
tünk zenélni. A P.Box, a
P.Mobil, az Edda stb. zenéjén
nőttem fel, és mintegy 20–25
évig játszottam rockegyüttes−
ben. De tévedés ne essék,
nemcsak a rockzenét szere−
tem. „Mindenevő” vagyok, a
lényeg, hogy jó zene legyen.
2000−ben otthagytam a zene−

A Megfeszített
a Mester szerepében:

Kiripolszky Péter
kart, beneveztem a TV2 vetél−
kedőjébe, majd a Felvidéki
Rockszínpadnál kötöttem ki,
amelynek továbbra is a tagja
vagyok. Rendkívül jól érzem
köztük magam, egy nagyon
profi társaságot sikerült össze−
hoznia Karkó Henriettának,
tele felszabadult és tehetséges
fiatalokkal.
 A Felvidéki Rockszín−
pad legutóbb bemutatott két
darabjában, a Kormorán
együttes Megfeszítettjében és
A Napba öltözött leányban is
színpadon állsz, sőt az előb−
biben a tiéd a főszerep. En−
nél nagyobb szerepre talán
nem is vágyhattál.
– Ez így van, nagyon örül−
tem a Mester szerepének. A
Megfeszítettet minden idők
legjobb magyar rockoperájá−
nak tartom. Valós képet fest a
bibliai történetről, és nagyon
szépen rávetíti azt az egész
magyarságra. Nem mindig
mondja ki egyértelműen a

Fotó: K. Gábor (Gibbo)

„Kiripolszky Péter: Dunaszerdahelyen él. Bátortalanul ér−
kezett, de a zsűri rögtön meglátta benne a tehetséget, és −
instrukciókkal bőven ellátva – továbbjuttatta” – olvasható
a Magyar Televízió Társulat című műsorának szeptember
17−i adásáról szóló tudósításban a magyar „királyi” televí−
zió honlapján (www.mtv.hu).
Korábban a TV2−ben zajló Országos Zenei Vetélkedőben
láthattuk, Vikidál Gyula Kérdések című dalát énekelte.
A dunaszerdahelyi közönség nemrég élőben is láthatta−
hallhatta őt. Augusztus 20−án a Felvidéki Rockszínpad
vendégszerepelt városunkban, és noha A Napba öltözött le−
ány tervezett szabadtéri előadását elmosta az eső, a városi
művelődési központban rögtönzött előadás – amelyen a
rocktársulat legszebb dalai hangzottak el – hatalmas tapsot
kapott a közönségtől. Ebből alaposan kijutott városunk
szülöttjének, Kiripolszky Péternek is.

gondolatokat, a lényeg oly−
kor, tudatosan a szavak között
van elrejtve. Szinte nem is
kellett tanulnom a szöveget,
jött magától. A zeneszerző
Koltay Gergelyről pedig csak
a legnagyobb elismeréssel és
tisztelettel tudok szólni.
 A Napba öltözött leány
erdélyi ősbemutatóján is ott
voltál. Milyen érzésekkel
tértél haza?
– Csodálatos élmény volt.
Ott még nincsenek a globali−
zációtól annyira megfertőzve
az emberek. Nem fordul meg
a fejekben, hogy rosszat akar−
hatsz nekik. Nyitottabbak.
 Mi a legnagyobb vá−
gyad?
– Az már teljesült. Családot
alapítottam, és megszületett
Péter fiam is. Noha még csak
egyéves, a hangjában már ott
lakozik a tehetség.
(on)

12 Fotópályázat / Fotosúťaž
Három kérdés
Október végéig még Ön
is benevezhet fényképe−
ivel a városi önkor−
mányzat harmadik fotó−
pályázatára

Dunaszerdahely
képekben
Lipcsey György Munkácsy−
díjas szobrászművésztől,
a városi fotópályázat egyik
kezdeményezőjétől a ver−
seny felől érdeklődtünk.
Megtudtuk tőle, hogy a
szervezők a pályamunkák
beküldésének határidejét
október végéig meghosszab−
bították.
 Hol tart a városi fotópá−
lyázat?
– A pályamunkák begyűjté−
se folyik, amely hamarosan
lezárul. Eddig még nem jött
be elegendő anyag, de azt hi−
szem, félelemre nincs ok. Azt
tapasztaltuk ugyanis az előző
két évben, hogy a finisben,
röviddel a pályázati határidő
lejárása előtt érkezik a leg−
több fotó. Szinte biztosra ve−
szem, hogy a két előző évfo−
lyam nyertesei, akiknek szen−
vedélyük a fotózás, most is je−
lentkeznek, ugyanakkor re−
mélem, hogy példájukon fel−
buzdulva olyanok is benevez−
nek alkotásaikkal a versenyre,
akikkel eddig még nem talál−
koztunk. Ha összegyűlik vagy
harminc munka, minden rend−
ben lesz, mert az újakkal e−
gyütt mindig kiállítjuk az elő−
ző díjazottakéit is, tehát lesz
egy kiállításra való anyag.

Fotópályázat

Fényképek Dunaszerdahelyről 2007
Dunaszerdahely város ön−
kormányzata 2007−ben is−
mét fényképpályázatot hir−
det. Az immár harmadik év−
folyam meghirdetésével a
város vezetése azt tartotta
szem előtt, hogy a városi
fényképarchívum újabb
színvonalas fényképanyag−
gal gyarapodjon. A városi
önkormányzatnak eltökélt
szándéka, hogy az elkövetkező nemzedékeknek gazdag fénykép−
anyaggal dokumentálja a város folyamatos fejlődését és arculatá−
nak változásait, az itt élő emberek életminőségének javulását .
A pályázat idei, harmadik évfolyamára a következő témakörök−
ben 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 pálya−
munkákat vesz figyelembe, amelyek a város életét, épületeit, kör−
nyezetét örökítik meg, vagy egyértelműen és beazonosithatóan
Dunaszerdahelyhez kötődnek. A zsűri kizárólag olyan pályamun−
kákat vesz figyelembe, amelyek eddig sehol sem voltak publikálva!
A polgármester díja kizárólag az első két kategóriába tartozó képek
alkotójának ítélhető oda.
A hagyományos módon készült fényképfelvételek mellett vár−
juk az elvontabb, új technikai eljárással készült fotókat is.
***
A pályázatra beküldött alkotásokat szakmai zsűri bírálja el. A be−
érkezett munkákból a két legrangosabb művet díjazzák. A pol−
gármester különdíja 10 000 Sk, a zsűri fődíja 5 000 Sk. A sike−
res pályázónak a kiállításra kerülő fotók után anyagköltség címén da−
rabonként 200 koronát megtérítenek. (Ezt az összeget a kiállítás meg−
nyitóján kapja kézhez a pályázó/ A fotókhoz kérjük csatolni a negatí−
vot, vagy a fényképet lemezen.) A pályamunkák 2007. október
végéig adhatók le a Vermes villában székelő Kortárs Magyar
Galériában személyesen, vagy postázhatók az alábbi címre: Kor−
társ Magyar Galéria, Szabó Gyula utca 304/2, 92901 Dunajská
Streda. (Nyitva tartás keddtől péntekig 10−tól 17 óráig) Részlete−
sebb tájékoztatás a 031 / 5529384−es számon.

Tri otázky
Ešte stále sa môžete za−
pojiť do tohtoročnej fo−
tosúťaže – uzávierka bo−
la predĺžená do konca
októbra

Naše mesto
na fotkách
Mestská fotosúťaž, ktorú
mestská samospráva tento
rok vyhlásila už po tretí−
krát, je predĺžená až do
konca októbra – informoval
naše noviny hlavný organi−
zátor súťaže, renomovaný
sochár György Lipcsey, kto−
rému sme položili aj ďalšie
otázky.
 Aká je momentálna situ−
ácia a aký je záujem?
– Zatiaľ sme do súťaže ob−
držali nie príliš veľa mate−
riálu, napriek tomu sa nemu−
síme obávať. Podľa našich
skúseností väčšinu súťažných
prác zasielajú ich autori práve
v závere, teda tesne pred u−
končením súťaže. Som si istý,
že sa tohtoročnej súťaže zú−
častnia aj víťazi pred−
chádzajúcich ročníkov, ktorí
sú vášnivými fotografmi.
Taktiež verím, že sa stretneme
aj s prácami takých foto−
grafov, ktorí doteraz nenašli
v sebe smelosť ukázať veľkej
verejnosti svoje práce. Keď sa
zozbiera niekoľko desiatok
prác, bude všetko v poriadku,
veď na výstave vystavíme aj
najlepšie fotografie z pred−
chádzajúcich ročníkov.
 Kedy sa uskutoční výs−
tava ocenených a najlepších
prác?
– Výstava bude ako po mi−
nulé roky začiatkom decemb−
ra, vtedy bude výstavná sieň
na poschodí Galérie súčas−
ného maďarského umenia vo
Vermesovej vile voľná.

 Mikor lesz a kiállítás?
– Úgy tervezzük, hogy a ta−
valyihoz hasonlóan az ideit is
december elején tartjuk, ak−
kor, amikor a Kortárs Magyar
Galéria felső szintje szabad
lesz.
 Kik lesznek a zsűriben?
– A Kortárs Magyar Galéria
kuratóriumának tagjai és
meghívott fotóművészek bí−
rálják el a beérkezett alkotá−
sokat, a nyertesekre pedig
több díj vár. (vk)

2007.10.10.

2007. szeptember 26−ától október 6−ig volt megtekinthető az
ART MA Galériában (Bacsák utca) Radosza Attila és Szalkai
Károly győri képzőművészek tárlata. A kiállítást Székely Zoltán
művészettörténész nyitotta meg.

 Kto bude v porote tohto−
ročnej súťaže?
– Porotu budú tvoriť a sú−
ťažné práce budú hodnotiť čle−
novia kuratória Galérie súčas−
ného maďarského umenia ako
aj pozvaní umeleckí fotogra−
fovia.

2007.10.10.
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Meszlényi Tibor: Nincs még veszve semmi, nem jelentős
a hátrányunk az éllovassal szemben

Röviden

A negyedik győzelem ősszel
A II. liga nyugati csoportjá−
nak 9. fordulójában a DAC
labdarúgócsapata
hazai
környezetben magabiztosan
fektette kétvállra pozsonyi
ellenfelét, és negyedik idény−
beli győzelmét könyvelhette
el. A tizedik fordulóra lap−
zártánk után került sor, a
DAC pályáján a Verebély
(Vráble) ellen.
DAC−ŠKP Dúbravka 4:1
(3:1), 618 néző. A DAC góllö−
vői: Kriss 2 (12., 53.), Buka
(23.), Belkovics (30.) és Rihák
/tizenegyesből/44. perc/.
A hazai csapat összeállítá−
sa: Košovan − Buka, Németh
K., Csölle, Libič − Horváth,
Kubala, Šnegoň (61. Milan),
Szkukalek − Kriss (84. Bognár
Z.), Belkovics (37. Uzola).
Meszlényi Tibor vezető−
edző lapunk számára értékelte
a mérkőzést, majd a csapat e−
lőtt álló további feladatokról
is szólt: „Izgalmas, érdekes,
sok góllal tarkított összecsa−
pást láthattak a nézők. Jó tel−
jesítményt nyújtottak a fiúk.
Úgy vélem, lassan javulunk,
de természetesen, még tovább
fejlődhetünk. A jövőt illetően
továbbra is a feljutás a cé−
lunk, erről nem mondunk le.
Nincs még veszve semmi, nem
jelentős a hátrányunk az éllo−

Nagyméretű elektronikus
információs és reklámtábla
elhelyezését tervezik a Városi
Művelődési Központ hom−
lokzatán.

„Elindult egy örömteli és pozitív folyamat, hiszen jelenleg már
14 dunaszerdahelyi játékos van a keretben.”

Hladké víťazstvo, dve straty.
Zaujímavý zápas okrem pia−
tich gólov spestrili tri brvná a
dve červené karty. DAC pora−
zil sympatických mladých
Dúbravčanov, ktorí sa neza−

merali len na obranu, ale hrali
otvorenú partiu. Pod góly sa
podpísali dvakrát Kriss, „ži−
votnou trefou“ Buka a hlavou
Belkovics, navyše Libič zaho−
dil penaltu.

A DAC további mérkőzései

Tréner Tibor Meszlényi
pre naše noviny zhodnotil zá−
pas a zmienil sa aj o úlohách,
ktoré v najbližšom čase čaka−
jú mužstvo. „Diváci videli
vzrušujúci, zaujímavý zápas,
spestrený početnými gólmi.
Chlapci podali dobrý výkon.
Domnievam sa, že sa stále
zlepšujeme, ale samozrejme,
máme ešte rezervy. Čo sa týka
budúcnosti, náš cieľ je ne−

október 10.: DAC−Artme−
dia Petržalka (Szlovák
Kupa/ Slovenský pohár)
október 14.: Pezinok−DAC
október 20.: DAC−Artme−
dia B
október 27.: Rača−DAC

A Becsvágy igézetében elne−
vezéssel megtartották az 5.
Nemzetközi Vámbéry Konfe−
renciát.
Az
eseményre
Dunaszerdahelyen szeptem−
ber 27. − 29. között került sor
a Vámbéry Tudományos Kol−
légium szervezésében. A több
szekcióban zajló fórumon vá−
rosunkat Nagy Frigyes és
Hulkó Gábor alpolgármeste−
rek képviselték. A városi ön−
kormányzat pénzbeli hozzá−
járulással támogatta a konfe−
rencia lebonyolítását.

V skratke
vassal szemben. Ha megnyer−
jük a hátralévő őszi meccsein−
ket, nemcsak az otthoniakat,
hanem ezúttal már az idegen−
belieket is, az idény végén ott
lehetünk az élmezőnyben. Lát−
ni kell, hogy elindult egy

örömteli és pozitív folyamat,
hiszen jelenleg már 14 duna−
szerdahelyi játékos van a ke−
retben. Egy kis türelemre van
csak szükség, és nemsokára
lehet egy ütőképes gárdánk.“
−pll−

2. liga, 9. kolo: FK DAC 1904 − FC ŠKP Dúbravka 4:1 (3:1)

Dalšie zápasy

A Dumbo presszó ezentúl
csak 21 óráig tarthat nyitva.
A környékbeli lakosok levél−
ben tiltakoztak amiatt, hogy a
távozó vendégek éjszaka za−
varják a nyugalmat. A város
vezetése úgy döntött, hogy a
vendéglátóipari egység zár−
óráját azonnali hatállyal egy
órával előbbre hozzák.

menný: prebojovať sa do prvej
ligy, toho sme sa nevzdali.
Nič nie je stratené, náskok ve−
dúceho mužstva nie je až taký
veľký, že by sme ho nemohli
dobehnúť. Ak vyhráme nasle−
dujúce zápasy, nielen domáce,
ale aj vonku, na konci jesen−
nej sezóny máme šancu pre−
bojovať sa do vedúcej skupi−
ny. Treba vidieť, že tu bol na−
štartovaný radostný a pozitív−
ny proces, veď v kádri máme
už štrnástich domácich hráčov
z Dunajskej Stredy a z okolia.
Je potrebná už iba malá dávka
trpezlivosti a onedlho môže−
me mať naozaj akcieschopné
mužstvo“.

Presso DUMBO je otvorené
už len do 21 hodiny.
Obyvatelia okolitých domov
sa sťažovali na rušenie nočné−
ho kľudu. Vedenie mesta sa s
okamžitou platnosťou roz−
hodlo o zmene záverečnej ho−
diny zábavného podniku.
Veľkoplošnú elektronickú
informačnú tabuľu plánuje
umiestniť mestský úrad na
priečelí Mestského kultúr−
neho strediska.
Vedecké kolégium Vám−
béryho usporiadalo už piaty
ročník medzinárodnej konfe−
rencie venovanej Árminovi
Vámbérymu Na konferencii
konanej 27−29. septembra
mesto zastupovali vicepri−
mátori Fridrich Nagy a Gábor
Hulkó. Mestská samospráva
prispela finančne na usporia−
danie konferencie.

14 Olvasói verseny / Čitateľská súťaž

Nem babra megy a játék!

Szeptember 26−i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Mi a címe annak a duna−
szerdahelyi futballtörténeti vonatkozású könyvnek, amely nem−
rég jelent meg a dunaszerdahelyi futball nagyjairól a Brányik
Sándor−Sidó Ferenc szerzőpárostól?
A helyes válasz: 100 év − száz legjobbja. A helyes választ bekül−
dők között pedig éppen ezt a könyvet sorsoltuk ki.
Nyerteseink: Kartai Edit (Malom u. 306), Sána Tamás,
Smetana liget 291/24, Klőr Henrietta, Smetana liget 289/21.
Nyerteseinknek gratulálunk! A könyveket a DH szerkesztő−
ségében vehetik át.
Új kérdéseink: 1. Hol található az Ashanti étterem és az
Agianti Cafe Club? 2. Milyen konyha dominál az étlapon? 3.
Milyen kedvezményes pizza−akciót kínál az Ashanti étterem?
A helyes választ beküldő olvasóink között három nyertest sorso−
lunk ki, akik egyenként 500 korona értékig szabadon fogyaszthat−
nak a Jilemnický utcai Ashanti étteremben!
Válaszaikat legkésőbb október 17−ig küldjék be szerkesztőségünk
címére, vagy adják le a városi hivatal portáján.

Nejde o babku!
Výhercovia čitateľskej súťaže z 26. septembra
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili nasledov−
nú otázku:
S akým názvom vyšla nedávno kniha autorskej dvojice
Brányik−Sidó o velikánoch dunajskostredského futbalu minu−
lého storočia?
Správna odpoveď: 100 rokov − sto najlepších.
Z čitateľov, ktorí nám poslali správnu odpoveď, sme vylosovali
troch šťastlivcov, ktorí vyhrávajú túto knihu. Výhercovia: Edit
Kartai (Mlynská ul. 306), Tamás Sána, Smetanov háj 291/24 a
Henrietta Klőr (Smetanov háj 289/21).
Výhercom blahoželáme. Knihy možno prevziať v redakcii DH.
Nové otázky:1. Kde sa nachádza reštaurácia Ashanti–Agiante
Cafe Club? 2. Aká kuchyňa dominuje na jedálnom lístku? 3.
Akú výhodnú akciu ponúka na pizzu reštaurácia Ashanti?
Medzi čitateľmi, ktorí pošlú správnu odpoveď, vylosujeme troch
výhercov, ktorí môžu konzumovať v hodnote po 500 Sk podľa vlast−
ného výberu v reštaurácii Ashanti na Jilemnického ulici!
Odpovede zašlite najneskôr do 17. októbra na adresu redakcie, a−
lebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu.

Reklám / reklama
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ASHANTI ÉTTEREM –
AGIANTI CAFE CLUB
Hangulatos kisétterem és kávézó a Jilemnický utcán, a Margaré−
ta virág− és ajándékbolt mellett. Finom eleganciával megterített
asztalok, otthonos környezet, szolid bárpult fogadja a belépőt.
Az utca szürke világából nyugalmat, vendégszeretetet sugárzó
helyre jut, aki lemegy az Ashanti étterembe és az Agianti Cafe
Clubba. A közel
százharminc té−
telt tartalmazó
étlapon a kiváló,
könnyed olasz
konyha dominál,
eredeti pizzák és
tésztafélék gar−
madával. Nem
hiányoznak a−
zonban az ínyen−
cek érdeklődésé−
re joggal számot
tartó specialitá−
sok sem, mint a
steakek, s meg−
annyi klasszikus
kulináris élveze−
tet nyújtó étel.
Hozzá az illő
italkínálat.
Változatos
pizzakínálat,
kedvezményes
akciókkal, rend−
szeresen jelentős
árengedménnyel,
mint a „kettőt fizet hármat kap” akció.
Az Ashanti étterem és Agianti Cafe Club ideális hely bár−
milyen zárt rendezvényre is, 60 személyig.
Havonta kétszer diszkó várja a vendégeket, speciális party−
val.
Ashanti étterem és Agianti Cafe Club, Jilemnický utca 37,
nyitva tartás: hétfő–péntek 10.00–23.00, szombat 14.00–03.00,
vasárnap 14.00–23.00. Helyfoglalás és előrendelés a 031/550
0030 és 0918/675 830 telefonszámokon.

REŠTAURÁCIA ASHANTI – AGIANTI CAFE CLUB
Očarujúca malá reštaurácia a kaviareň na Jilemnického ulici,
vedľa kvetinárstva Margaréta. Pri vstupe hosťa privítajú elegant−
ne prestreté stoly, domácke prostredie, solídny barový pult. Kto
sa vyberie do reštaurácie Ashanti a Agiante Cafe Clubu, ten sa
zo šedej ulice dostane do pokojného prostredia, kde hosť je pá−
nom. Na jedálnom lístku s ponukou takmer stotridsať položiek
dominuje lahodná talianska kuchyňa, pôvodné pizze a cestovi−
ny neúrekom. Nechýbajú však ani obľúbené špeciality ozaj−
stných gurmánov, akými sú steaky a ďalšie klasické jedlá. K to−
mu harmonizujúca ponuka nápojov. Ohromujúci výber pízz
pravideľne s výhodnými akciami, napr. akcia „dve zaplatí, tri
dostane“.
Reštaurácia Ashanti a Agianti Cafe Club je ideálne miesto
pre najrôznejšie súkromné akcie do 60 osôb.
Mesačne dvakrát disko so špeciálnou party.
Reštaurácia Ashanti a Agianti Cafe Club, Jilemnického 37,
otvorené: pondelok–piatok 10.00–23.00, sobota 14.00–03.00,
nedeľa 14.00–23.00. Rezervovanie miest a predobjednávka na
tel.č..: 031/550 0030, 0918/675 830.
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A VMK programjából

Novorodenci/Születések

 október 13. – 9,00–17 ó.: II. Tarka Lepke Bábfesztivál,
Bábkový festival Pestrý motýľ. A Kondé Miklós Polgári Társu−
lás és a VMK közös rendezésében
9.00 órától: A kakas, az egérke meg a tyúkocska (Kis Gézengúzok
− Dunaszerdahely, Csupaszív királyfi (Ugri−Bugri − Pozsony−
eperjes), Lúdas Matyi (Tikiriki − Felsővámos), Csupaszív királyfi
(Virgoncok − Dunaszerdahely), A király virágoskertje (Gézengúzok
− Dunaszerdahely)
14.00 órától: Málé Miska menyegzője (Felnőtt Marionett Bábcso−
port − Halászi, Mo.), Kelekótya kiskakas, A bajusz (Aranykert Báb−
csoport − Dunaszerdahely), A világot látott csacsi és bari (Habakuk
Bábszínház − Sopron, Mo.)
Kísérőprogramok: kézműves−foglalkozások, ügyességi játékok,
bábkiállítás
 október 17.− 14.00 ó.: IX. Nyugdíjas csoportok és szólisták já−
rási népzenei fesztiválja a VMK és a Szlovákiai Nyugdíjasok
Egyesületének közös rendezésében / IX. Okresný festival seni−
orských súborov a sólistov (OKRESNÝ VÝBOR JEDNOTY
DÔCHODCOV − MsKS)
 október 20.: Katedra Napok a Katedra Alapítvány rendezésé−
ben
 október 23.: Ünnepi megemlékezés 1956−ról− 17.20 ó.: SZA−
BADSÁG, SZERELEM (rendező: Goda Krisztina) − ingyenes
filmvetítés a VMK mozitermében
 október 25. − 19.00 ó.: a THÁLIA SZÍNHÁZ − KASSA bemu−
tatja: 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 rendezésében
(Žitnoostrovské osvetové stredisko)
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)

Rudinská Sofia
Grünfeld Diego
Bathó Alfréd
Ábrahámová Karmen
Csánóová Evelin
Malík Kevin
Csejtey Richard Máté
Podhorny Peter
Szakál Dávid
Gódány Márton
Németh Kevin
Ábrahámová Laura
Rigóová Andrea
Novorodencom prajeme
dobré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
Megyeri Július (1955)
Erdélyi Jozef (1922)
Cséfalvayová Terézia (1929)
Kemeneczká Mária (1940)
Hancková Margita (1915)
Soósová Terézia (1924)
Örzsik Edmund (1927)
László Jozef (1978)
Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!
ZOSOBÁŠILI SA /
HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Mgr. art. Horony Ákos −
Mudr. Bacsová Kristína
Ing. Zsemlye Roland −
Ing. Szabóová Monika
Énekes Pavol −
Szeiffová Eva
Csejtey Rudolf −
Gulázsiová Žaneta
Ing. Sebők Gabriel −
Ing. Alföldiová Aneta
Veľa šťastia a lásky
v spoločnom živote!
Sok szerencsét és boldogsá−
got a közös úton!

Hirdetés
Kaszálást vállalok bozót−
vágóval. Tel: 0903/ 369−234.
Beton vágását és vésését
vállaljuk. Tel: 0908/ 459−155.

A VMK állandó programjai: Totyogók klubja
(Buday Edit vezetésével): hétfő és szerda 9.30 − 12.00 ó. 
Gézengúzok bábcsoport: hétfő 14.30 − 16.00 ó. (Csörgei Tünde
vezetésével)  Jóga (Széll Margit vezetésével): hétfő 17.00 −
19.00 ó.  Sahaja jóga (Marta Gerhátová vezetésével) hétfő
17.30 − 18.30 ó.  Aerobic (Kašpar Andrea vezetésével): hétfő ,
szerda 19.00 − 20.00 ó., csütörtök 17.45 − 18.45 ó.  Csallóközi
Táncegyüttes: hétfő és péntek 17.00 − 20.00 ó. (Brandl Ferenc ve−
zetésével)  Moderntánc (Goldstein Melinda vezetésével): szer−
da 17.00 − 18.00 ó. (alsó tagozatosok) csütörtök 17.00 − 18.00 ó.
(óvodások)  Zenetanfolyam (Sípos Tibor vezetésével): kedd
14.00 − 18.00 ó.  Kalenetika (Ollári Jana vezetésével): kedd és
csütörtök 19.00 − 20.00 ó.  Énekóra (Farkas Mária vezetésével):
szerda 13.00 − 17.30 ó.  Ágacska gyermek−néptáncegyüttes:
szerda 16.00 − 17.00 ó. (Nagy Iván vezetésével)  Tiszta Forrás
Népdalkör: szerda 17.00 − 19.00 ó. (Szabó Jolán vezetésével) 
Jóga (Gútay Adrianna vezetésével): szerda 17.00 − 19.00 ó. 
Mozgássérültek klubja: szerda 14.00 − 16.00 ó.  Kondicionáló
torna: szerda 18.00 − 20.00 ó. (Nagy László vezetésével)  Kis
Gézengúzok bábcsoport: csütörtök 15.15 − 16.45 ó. (Csörgei
Tünde vezetésével)  Ágacska gyermek−néptáncegyüttes: pén−
tek 13.30 − 19.00 ó. (Nagy Melinda és Nagy Iván vezetésével) 
Novus Ortus színjátszó csoport: péntek 17.00 − 20.00 ó. (Takács
Tímea vezetésével)  Hastánc (Varga Mónika vezetésével): pén−
tek 19.30 − 21.30 ó.  Fókusz, gyermek−színjátszó csoport: szo−
mbat 10.00 − 12.00 ó. (Jarábik Gabriella vezetésével) 
Kismamaklub: előzetes megbeszélés szerint (Kulcsár Gabriella
vezetésével)
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A DSZTV műsora:
Híradó *
Magazin
Új Hírek és Magazin min−
den csütörtökön 18.00−kor.
Folyamatos ismétlés, kivéve a
technikai szüneteket.
Relácie DSTV
Správy * Magazín
Nové Správy a Magazín
každý štvrtok o 18.00. Nepre−
tržité opakovanie, výnimkou
technickej prestávky.

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

Dunaszerdahelyen
lesz az első
OkosBaba
szeminárium
2007. október 27−én 9 órai
kezdettel a Perfects épületé−
ben (Erzsébet tér 1203) a 124−
es teremben Horváth Vankó
Magdolna vezetésével meg−
rendezésre kerül az első szlo−
vákiai OkosBaba szeminári−
um. Jelentkezni Gál Godó Ni−
kolettnél lehet a 0908 753
700−as számon vagy a galgo−
doniki@centrum.sk címen.
www.okosbaba.hu

Inzercia
Hľadám opatrovateľku k
mojej mame /65 ročná/, ktorá
je na vozíku. Len z Dunajskej
Stredy. Bližšie informácie na
tel. 0905/ 751−760.
Vymením 5−izbový rodinný
dom v obci Trávnik, okr.
Komárno za byt v Dunajskej
Strede, alebo v Šamoríne. Tel:
0905/ 431−006.

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK  A városi hivatal lapja  Megjelenik
kéthetente  Főszerkesztő: P. Vonyik Erzsébet  Szerkesztő: Oriskó Nor−
bert  Fotók: Kanovits Gábor  A szerkesztőség címe: 929 01
Dunaszerdahely, Fő utca 50.  Tel: 590 3946  e−mail: press@dunstreda.sk 
Internet: www.dunstreda.sk  Nyomdai előkészítés: Bici−Data  Nyomda:
Valeur Kft., Dunaszerdahely  Lapterjesztés: Városi Hivatal  Engedélyszám:
1/1994  www.dunstreda.sk  Ingyenpéldány
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Képriport / Előzetes
Az Ollétejeden élő Tóth László
lapunknak elmondta, hogy 30
áron gazdálkodik és négyfajta
téli almát hozott a kiállításra.
De gyönyörű sárgarépákat,
paprikákat, bimbóskeleket,
diszkelkáposztákat is bemuta−
tott. Sőt, különlegességként
ritkán látható harangpaprikákat
és az Afrikában gyümölcsként
fogyasztott, nekünk fanyarnak
tűnő golgotavirágot is kiállított.

Csallóköz Gyümölcse 2007

Az almáé még a főszerep
Az idén is a Szlovákiai Kisker−
tészek Szövetségének járási és vá−
rosi bizottsága rendezésében tar−
tották meg immár hetedszer a
Csallóköz Gyümölcse 2007 zöld−
ség− és gyümölcskiállítást. Az
eseményre az Agrofest mezőgaz−
dasági kiállítás keretében a Mező−
gazdasági és Élelmiszeripari Kö−
zépiskola dísztermében került sor.
A járási terménybemutatót Mag
Gyula, a városi szervezet elnöke
nyitotta meg, aki emlékezetett ar−
ra, hogy kiskertész−szervezet az i−
dén ünnepli fennállásának 50. ju−

bileumát. Üdvözölte a rendez−
vény vendégeit: Ivan Hričovský
országos elnököt, Nagy Frigyes
alpolgármestert, valamint a Mo−
sonmagyaróvári Kertbarátok Szö−
vetségének küldöttségét, élén
Rongits Pál elnökkel.
A Csallóköz Gyümölcse kiállí−
táson a tavalyi 189 kiállítóhoz ké−
pest az idén jóval több, 269 ter−
mesztő, zömmel kiskertész mutat−
ta be munkájának eredményét.
A szakmai zsűri összesen 500 ki−
állított egyedet vizsgált meg és ér−
tékelt. Még mindig az almák vol−

Plody Žitného ostrova 2007
V rámci poľnohospodárskej
výstavy Agrofest usporiadali
v divadelnej sále Strednej poľ−
nohospodárskej a potravi−
nárskej školy výstavu ovocia
a zeleniny Plody Žitného os−
trova, ktorú organizuje okres−
ná organizácia a mestská or−
ganizácia Slovenského zväzu
záhradkárov.

Predseda miestnej orga−
nizácie Július Mag hodnotil
prácu záhradkárov, ktorí osla−
vujú 50. výročie založenia
svojej organizácie. Pozdravil
vzácnych hostí, predsedu SZZ
Ivana Hričovského, vicepri−
mátora mesta Fridricha
Nagya a delegáciu družobnej
organizácie záhradkárov v

tak túlsúlyban, de jóval több volt
a kiállított zöldség is, mint az elő−
ző években. Dunaszerdahelyről a
díjazottak között volt Tóth Lász−
ló Rubinola almája, Baári József
Golden Delicious almája, Dórák
Tibor zöldségkollekciója, Somo−
gyi Gábor Mutsu almája, , a
McCarter cég zöldségkollekció−
ja, az Agrosun Kft. almakollekci−
ója, a Semex centrum vetőmag−
bemutatója, valamint a Margaré−
ta virágüzlet is.
A gyümölcs− és zöldségsereg−
szemle legszebb almáit beneve−
zik Az ország legszebb almája
országos kiállításra Nyitrára. Be−
mutatták Belucz János Gyü−
mölcstermesztés kertészkedők−
nek című könyvét. Az ismert
szakember a járási szervezet el−
nöke, egyben a bírálóbizottság
elnöke is volt, amely a 30 leg−
szebbnek ítélt termény kiállítóját
pénz− és tárgyi jutalomban, illet−
ve elismerésben részesítette. (p ,
DSTV)

Mosonmagyaróvári na čele s
predsedom Pálom Rongit−
som.
Výstava Plody Žitného ost−
rova sa z roka na rok rozširu−
je. Tento rok sa jej zúčastnilo
269 vystavovateľov so svoji−
mi 500 exponátmi, najmä zá−
hradkárov. Najkrajšie jablká
výstavy tradične poputujú na
celoštátnu výstavu Najkrajšie
jablko Slovenska v Nitre.
Porota na čele s predsedom o−
kresnej organizácie a uznáva−
ným odborníkom Jánosom
Beluczom ocenil najlepších
30 exponátov vecnými a fi−
nančnými odmenami a diplo−
mami. Medzi ocenenými z
nášho mesta boli jablko
Golden Delicious Jozefa
Baáriho, jablko Mutsu
Gábora Somogyiho, jablko
Rubinola Ladislava Tótha,
kolekcia zeleniny Tibora
Dóráka, kolekcia zeleniny
firmy McCarter, kolekcia ja−
bĺk od Agrosun s. r.o., kolek−
cia semien od Semex centra,
kvetinárstvo Margaréta.
(DSTV)

A Dunaszerdahelyi Hírnök
október 24−i számából
Z nadchádzajúceho čísla

Ülésezett a városi

önkormányzat
Po zasadnutí mestského
zastupiteľstva

A városi rendőrség és

jogkörei / Mestská
polícia a jej kompetencie

Vértanúkra emlékez−

tünk / Spomienka na
martírov

A Tarka Lepke

Bábfesztiválról
O bábkovom festivale
Pestrý motýľ

