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Közvilágítás

Verejné osvetlenie

A városi hivatal építésügyi
osztálya kéri a város lakosait,
hogy ha a közvilágításban
meghibásodást észlelnek, azt
jelentsék a 031/552 28 13−as
telefonszámon.

Stavebný odbor mestského
úradu vyzýva občanov, aby
prípadné poruchy verejného
osvetlenia nahlásili na nasle−
dovnom telefónnom čísle:
031/552−28−13.

Fakivágás

Výrub
a orez stromov

A városi hivatal környezet−
védelmi osztálya kéri a város
lakosait, hogy ha lakóhelyük
közelében fakivágásra, vagy
fák és bokrok ágainak eltávo−
lítására van szükség, igényü−
ket február közepéig írásban
kérelmezzék az említett osztá−
lyon. Családi házaknál a ház
tulajdonosa, tömblakások ese−
tében pedig a lakótömb bizal−
mi személye nyújthatja be az
igénylést (ebben az esetben a
lakóház összes lakásából bele−
egyezést igazoló aláírásra van
szükség).

Szakmai szemmel
a futballról
Harminc járásbeli edző előtt
Gašpar Alica pszichiáter A
serkentőszerek és a drogok ká−
ros hatása a sportolók szerve−
zetére címmel tartott előadást.
Részletesen kitért az egyes ká−
bítószerfajták – marihuána,
pervitin, heroin, kokain – ve−
szélyeire. Lépes György, a já−
rási diákválogatott edzője az
ifjúsági labdarúgók fizikai fel−
készítéséről beszélt, Both Já−
nos, a járási labdarúgó−szövet−
ség vezetőségi tagja pedig a
legújabb szabálymódosításo−
kat ismertette.

Betörték a
Matica slovenská
ablakait
Január 18−án éjjel ismeret−
len tettesek betörték a Matica
slovenská kulturális szervezet
dunaszerdahelyi székházának
ablakait. Sajnos, nem példa
nélküli az eset, mert korábban
ismeretlen tettesek megron−
gálták a romák második világ−
háborús meghurcoltatásának
emlékére felállított emlékmű−
vet is. Both Péter járási rend−
őrparancsnok tájékoztatása
szerint nagy erőkkel nyomoz−
nak a tettes(ek) után.

Dunaszerdahelyt is felkeresték
az állásukból menesztett erdélyi tanárok
Dr. Hantz Péter és Dr. Kovács Lehel, az állásukból elbocsá−
tott (miután magyar nyelvű feliratokat helyeztek el a kolozsvá−
ri Babes−Bólyai Tudományegyetem falain) erdélyi tanárok
négynapos felvidéki útjuk során Dunaszerdahelyre is ellátogat−
tak. Pázmány Péter polgármester a városházán fogadta a két fi−
atalembert, akikkel főleg a régiók gazdasági fellendítésének
szükségességéről és lehetőségeiről beszélgetett. Egyetértettek
abban, hogy ma már nem államhatárokban, hanem a természe−
tes régiókat szem előtt tartva kell gondolkodni és cselekedni.
Eszmecserét folytattak a nemzeti kisebbségek oktatásügyi hely−
zetéről is.
(O.N.)

Itt járt Mons. Orosch János
Dunaszerdahelyen tett kánoni látogatást Mons. Orosch János
pozsony−nagyszombati segédpüspök, akit a dunaszerdahelyi
plébánián Kiss Róbert esperes, Naszvadi Sándor somorjai tan−
felügyelő esperesplébános és Tóth László, a Hitoktatási Hiva−
tal igazgatója fogadott. A segédpüspök látogatása első állomá−
saként a városban a rendszerváltás óta működő Szent János
Egyházi Alapiskolát kereste fel. Itt Aranyossy Teodóra, az
iskola igazgatónője üdvözölte a vendéget, akinek a keresztény
iskola diákjai rövid kultúrműsorral kedveskedtek.
A városi temetőben a püspök úr paptestvéreivel együtt közös
imát mondott az egykori dunaszerdahelyi plébánosok sírjainál,
majd megtekintette a felújított, és a temetőben új otthonra lelt
Kálvária szoborcsoportot. A délutáni órákban a város nevében
Nagy Frigyes alpolgármester üdvözölte a püspököt, aki este ol−
tártestvéreivel közösen tartott szentmisét a dunaszerdahelyi ró−
mai katolikus templomban. Itt fellépett a Szent György Egyhá−
zi Kórus és Ifjúsági Énekkar is. Orosch János látogatása a plé−
bánián zárult, ahol kisközösségek vezetőivel találkozott. (and)

Odbor životného prostredia
mestského úradu vyzýva ob−
čanov mesta, aby do polovice
februára písomne avizovali
a podali žiadosť, ak v blízkosti
ich obydlia je potrebné
vykonať výrub alebo orez
stromov, kríkov. U rodinných
domov musí žiadosť podať
majiteľ domu, v obytných
domoch dôverník, v takomto
prípade sa však vyžadujú aj
podpisy ostatných obyvateľov
domu.

Odborne o futbale
Pred tridsiatimi trénermi
psychiatrička Alica Gašpa−
rová prednášala na tému
Škodlivé následky stimulač−
ných látok a drog na orga−
nizmus športovcov. Podrobne
hovorila o nebezpečenstve
jednotlivých drog, ako naprík−
lad marihuány, pervitínu,
heroínu a kokaínu. Tréner
okresného žiackeho výberu
Juraj Lépes prednášal o fyzic−
kej príprave mladých futba−
listov a Ján Both, člen vedenia
Oblastného futbalového zväzu
objasnil najnovšie úpravy
futbalových pravidiel.

Dílerské drogové
duo skončilo
v policajnej cele
Polícia zadržala v Dunajsko−
stredskom okrese drogových
dílerov. Policajti na základe
operatívneho rozpracovania
urobili domovú prehliadku.
Počas nej našli niekoľko
vreciek s drogami a injekčné
striekačky. Predbežná exper−
tíza ukázala, že díleri precho−
vávali v plastových vreckách
marihuanu a metamfetamín.
Zhabané množstvo drogy
zodpovedalo približne 54
dávkam marihuany a 130
dávkam metamfetamínu.
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Hulkó Gábor – városunk
Hulkó Gábor – nový
viceprimátor nášho mesta
új alpolgármestere
Z podnetu primátora, Pétera Pázmánya mestské zastupiteľstvo
schválilo, aby funkciu viceprimátora zastával v tomto volebnom
období právnik, JUDr. Gábor Hulkó Ph.D.
Novozvolený viceprimátor je absolventom
Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.
Doteraz bol asistentom na Právnickej fakulte
Schéchenyiho univerzity v Győri. Na otázku, akými
predstavami a cieľmi začína svoju prácu v prospech
mesta, povedal: Za najdôležitejší cieľ považuje čo
najlepšie využitie zdrojov z fondov EU. O to viac, že
plány na obdobie 2007−2013 sa musia naformulovať
ešte tento rok. Nový viceprimátor považuje taktiež
za veľmi dôležité posilnenie vzťahu mestského úradu
a občanov, aby úrad mohol lepšie slúžiť dunajsko−
stredčanom.

Dunaszerdahely polgármesterének, Pázmány Péternek javaslatára a
képviselőtestület jóváhagyta, hogy új alpolgármestere legyen váro−
sunknak – Hulkó Gábor jogász személyében. Az új al−
polgármester a brünni Masaryk Egyetem Jogi Karán vé−
gezte tanulmányait. Korábban a Győri Széchenyi Egye−
tem Jogi Karán töltött be tanársegédi állást.
Arra a kérdésre, hogy milyen elképzelésekkel és célok−
kal foglalja el posztját, Hulkó Gábor így válaszolt: „Leg−
fontosabb célkitűzésként az uniós források minél nagyobb
mértékű kihasználását említeném, ugyanis a 2007–2013
évekre az elképzeléseinket már most meg kell fogalmaz−
nunk. Fontosnak tartom továbbá az önkormányzat és pol−
gárok közötti kapcsolat erősítését, hogy a város még job−
ban tudja teljesíteni szolgáltatói feladatait a duna−
szerdahelyiek felé.” (and)

Nové odborné komise

Megalakultak a szakbizottságok

Pri mestskej samospráve bude i v tomto roku pôsobiť osem
odborných komisií: športu a mládeže; podnikateľská; školská;
etická a mandátová; kultúrna; sociálna a zdravotná; finančná;
ďalej komisia územného plánovania, výstavby dopravy a životného
prostredia. Akými predsavzatiami a zámermi začínajú svoju
prácu novozvolení predsedovia výborov?

A városi képviselőtestület mellett továbbra is nyolc szakbizottság te−
vékenykedik: sport− és ifjúsági bizottság, vállalkozási bizottság; ok−
tatásügyi bizottság; etikai és mandátumvizsgáló bizottság; kulturá−
lis bizottság; szociális− és egészségügyi bizottság; pénzügyi bizott−
ság; építésügyi−, környezetvédelmi és közlekedésügyi bizottság.
Megkérdeztük a városi képviselőtestület alakuló ülésén megvá−
lasztott bizottsági elnököket, milyen elképzelésekkel kezdik meg
munkájukat a bizottság élén.

Komisia pre šport a mládež – György Kanovits (pôsobil aj v
predchádzajúcom volebnom období ako predseda): Úmerne
možnostiam rozpočtu mesta chceme i naďalej podporovať činnosť
športových klubov. Našim cieľom je podpora takých športových
podujatí a činností, ktoré sú zamerané na aktívne využitie voľného
času. Chceme vytvoriť čo najviac možností na to, aby obyvatelia
mesta mohli stráviť voľný čas rozumne, športovaním. S podporou
mestskej samosprávy a komisie pre šport a mládež chceme pravidelne
organizovať dni detského a mládežníckeho športu.
Podnikateľská komisia – Tamás Gőgh
(nový na čele komisie): V súlade so
súčasnými trendmi chceme každú úlohu
riešiť správne, v súlade s platnou legisla−
tívou, samozrejme s cieľom podporiť
miestnych podnikateľov.
Etická a mandátová komisia –
Ferenc Andrássy (staronový predseda):
Pevne dúfam, že v nasledujúcom štvor−
ročnom období budeme musieť riešiť a
vyšetrovať čo najmenej problémov. Podľa mňa, zvolení členovia sú
garanciou na to, že v každej oblasti sa príjmu triezve, spravodlivé
a morálne prijateľné rozhodnutia.
Školská komisia – Krisztián Nagy (nový na čele komisie):
Odbornú stránku výchovy detí riadi metodické centrum. Našou
prvotnou úlohou preto zostáva vytvorenie ekonomického zázemia
škôl. Školské a predškolské zariadenia sa dostali do správy
samospráv v devastovanom stave. Preto prioritou v tomto volebnom
období je oprava budov a školských športových ihrísk. Osobitne sa
ďalej chceme venovať talentovaným deťom zo sociálne slabých rodín.
Pre ne chceme zriadiť fond primátora. Medzi prioritami môžem ďalej
spomenúť presťahovanie centra voľného
času. V rámci Dňa učiteľov, ktoré každo−
ročne usporadúvame, chceme aj v budúc−
nosti odmeňovať vyznamenaním tých uči−
teľov a vychovávateľov, ktorí na svojom
poli odbornej pôsobnosti dosiahli mimo−
riadne výsledky.
O zámeroch a predsavzatiach ostatných
štyroch predsedov budeme informovať v
nasledujúcom vydaní DH.

Sport− és ifjúsági bizottság – Kanovits György
(az elmúlt négy évben is a bizottság elnöke
volt): A városi költségvetés lehetőségeihez mér−
ten továbbra is támogatni szeretnénk a város−
ban működő sportklubokat. Célunk, hogy elő−
térbe helyezzük a szabadidős sporttevékenysé−
gek támogatását is. Minél több lehetőséget kí−
vánunk teremteni arra, hogy a lakosoknak le−
gyen lehetőségük a szabadidőt értelmesen,
sportolással eltölteni. Rendszeresíteni kívánjuk
a gyermek és ifjúsági sportnapokat, a városi ön−
kormányzat és az ifjúsági és sportbizottság támogatásával.
Vállalkozási bizottság – Gőgh Tamás (új személy a bizottság élén):
Szeretnénk megtartani a már eddig is meglévő folyamatosságot. Min−
den feladatot megfelelően, törvényes úton kívánunk megoldani, ter−
mészetesen a helyi vállalkozásokat részesítve előnyben.
Oktatásügyi bizottság – Nagy Krisztián (új személy a bizottság élén):
A tanügy szakmai részét a metodikai központ irányítja, a mi feladatunk
elsősorban a gazdasági háttér megteremtése marad. A tanügyi létesít−
mények rossz állapotban kerültek át az önkormányzat hatáskörébe,
ezért az elkövetkező választási időszak legfontosabb teendői közt van az
iskolák épületeinek és a területükön található sportpályák állapotának
rendezése. Szeretnénk továbbá külön foglalkozni a hátrányos szociális
helyzetben lévő tehetséges diákokkal, az ő részükre egy polgármesteri
alapot alakítunk ki. A prioritások közt még talán megemlíteném a sza−
badidőközpont költöztetését. Az évente megrendezendő pedagógusnap
alkalmával továbbra is kitüntetjük majd azokat a tanítókat és óvónőket,
akik szakterületükön kiemelkedő munkát végeztek.
Etikai− és mandátumvizsgáló bizottság –
Andrássy Ferenc (az elmúlt négy évben is a
bizottság elnöke volt): Bízok abban, hogy bi−
zottságunknak minél kevesebb problematikus
ügyet kell majd kivizsgálnia a négy év során.
Véleményem szerint a megválasztott tagok
önmagukban garanciát nyújtanak arra, hogy
minden téren józan, igazságos és erkölcsileg
megfelelő ítélet születik majd.
A további négy bizottsági elnök célkitűzéseit
a következő számunkban ismertetjük. (and)
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4 Adók / Dane

Az adókulcsokat még 2005− ben határozták meg

A helyi adók nagysága idén sem változik
2005−ben az 582/2004−es törvény értelmében Dunaszerda−
helyen hat fajta helyi adó, ill. illeték került bevezetésre, me−
lyek a következők: ingatlanadó, kutyaadó, közterület haszná−
latáért fizetendő adó (beleértve a gépjármű időszakos parkolá−
sáért fizetendő adót), elszállásolásért fizetendő adó, elárusító
automaták után fizetendő adó, nem nyerő játékautomaták
után fizetendő adó és helyi szemétilleték.
Ezen adók esetében az adó−
kulcsokat még 2005−ben hatá−
rozta meg a dunaszerdahelyi
városi képviselőtestület, azóta
nem változtak. Ebben az év−
ben is ugyanolyan nagyság−
ban kerülnek kivetésre.
Az egyes adómentességek,
ill. adókedvezmények egyrészt
közvetlenül a helyi adókról és
illetékekről szóló törvényből
következnek, másrészt a tör−
vény felhatalmazása értelmében
az önkormányzat engedélyezhe−
ti azokat. Ilyenek többek között:
– Olyan sport és kulturális
rendezvények, melyek belé−
pődíj szedése nélkül kerültek
megrendezésre, mentesek a
közterület használatáért fize−
tendő adó alól;

– A gépjármű időleges par−
kolásáért nem kell adót fizet−
ni, ha a jármű súlyos testi sé−
rültet szállít, ha a gépjármű
mentőakcióban, hibák eltávo−
lításában, baleseteknél vesz
részt.;
– Ingatlanadót nem fizetnek
az iskolák, az egyház, és a
nyolcvan év feletti személyek.
Súlyos testi sérült személyek
nem fizetnek adót a tulajdo−
nukban és saját használatuk−
ban lévő garázsért;
– Kutyaadó esetében ötven
százalékos kedvezményt élvez−
nek az egyedülálló nyugdíjasok
(öregségi−, özvegyi−, szociális
járulékot szedő személyek).
Azok a nyugdíjasok, akiknek
bevétele a létminimum határán

Az ingatlanadó alól is vannak mentességek, nem fizetik az isko−
lák, az egyház, és a nyolcvan év feletti személyek
van, mentesek ezen adó alól. A
törvényből kifolyólag nem fi−
zetnek kutyaadót a súlyos testi
sérült polgárok a speciális ki−
képzésű kutya után.

Az egyes általánosan köte−
lező érvényű rendeletek meg−
találhatóak a város internetes
oldalain: www.dunstreda.sk
ill. www.dunstreda.eu. (and)

Sadzby miestnych daní boli určené ešte v roku 2005

Výška miestnych daní sa ani v tomto roku nemení
Na území mesta DS je zavedených 6 druhov miestnych daní
resp.poplatkov od roku 2005 v súlade so zákonom 582/2004
Z.z. a to: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie
verejného priestranstva vrátane dane za dočasné parkovanie
motorového vozidla, daň za ubytovanie, daň za predajné
automaty, daň za nevýherné hracie prístroje a miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Sadzby uvedených daní boli
určené ešte v roku 2005
a odvtedy neboli zmenené,
tzn., že aj v roku 2007 budú
vyrubené v rovnakej výške.
Nakoľko oslobodenie od
dane resp.úľavy a zníženia pri
jednotlivých daniach vyplý−
vajú jednak priamo zo zákona
(tie nie sú uvedené vo VZN)
a jednak na základe splno−
mocnenia zákona môže
správca dane tieto úľavy
poskytnúť, vymenujeme len
tie, ktoré sa týkajú širšieho
okruhu daňovníkov:
– Daň za osobitné užívanie
ver.priestranstva napr. sa
neplatí za kultúrnu a športovú

akciu usporiadanú bez vstup−
ného, akciu, ktorej výťažok je
určený na charitatívne účely
– Za dočasné parkovanie

motorového vozidla sa neplatí
napr. za mot. vozidlo prepra−
vujúce osobu ťažko zdravotne
postihnutú, osobu ťažko po−
hybovo postihnutú, za mot.
vozidlo zúčastňujúci sa na
záchranných prácach, pri
odstraňovaní závad, havárií.
– Daň z nehnuteľností
(zahŕňa daň z pozemkov, zo
stavieb a z bytov):
– Daň z nehnuteľnosti

neplatia napr. školy, cirkev,
osoby staršie ako 80 rokov;
– osoby ťažko zdravotne
postihnuté neplatia daň za
garáž v ich vlastníctve a ktoré
slúžia;
– Daň za psa − 50 %−nú
úľavu majú všetci poberatelia
starobného,
vdovského,
sociálneho dôchodku ktorí
žijú v samostatnej domácnosti
bez ďalších rodinných prísluš−
níkov a vôbec neplatia títo
dôchodcovia v prípade, že
majú príjmy na hranici život−
ného minima;
– Daň neplatia zo zákona
občania s ťažkým zdravotným
postihnutím za psa so špe−
ciálnym výcvikom.
Jednotlivé všeobecne zá−
väzné nariadenia sú zverej−
nené na internetovej stránke
mesta:
www.dunstreda.sk
resp. www.dunstreda.eu.
(and)
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Beszélgetés Ibolya Ildikóval, a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ igazgatónőjével

„Európai szintű művelődési központunk van”
A Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ az éves kulturális
tervet szeptembertől augusztusig készíti el. A nyári szünet ugyan
lazább (ekkor a kultúrára vágyó emberek inkább a szabadtéri elő−
adásokat igénylik), de akkor sem áll meg az élet, hiszen a már ha−
gyományos Dunaszerdahelyi Nyár keretében is különféle szórako−
zási lehetőséget kínálnak. Szeptembertől általában teljes „gőzerő−
re” kapcsol a VMK, ám legutóbb a nagyközönség számára csak
októberben kezdődött el a színházi szezon, mivel a művelődési köz−
pontot teljesen átalakították és felújították. Az eltelt néhány hónap
tapasztalatairól és a jövő terveiről IBOLYA ILDIKÓ, a VMK
igazgatónője nyilatkozott lapunknak.
– Két éve uniós támogatással
sikerült az ablakokat kicseréltet−
nünk, a közelmúltban pedig az
előcsarnokot, a szociális helyisé−
geket és a nézőteret újítottuk fel.
Megújult az épület külső bejára−
ti lépcsőzete is. Most már el−
mondhatjuk: szép, európai szintű
művelődési központunk van.
 A nézőtér átalakítása
mennyire befolyásolta a férő−
helyek számát?
– A nézőtérre nagyon kényel−
mes új színházi székek kerültek.
Kicsit szélesebbek ugyan, mint a
régiek, ezért feláldoztunk néhány
ülőhelyet a kényelem érdekében.
Aki most leül a színházban, nem
fog elgémberedett tagokkal haza−
menni az előadás után.
 Az új előcsarnokban új
büfé is üzemel?
– A büfé létesítése most van
kialakulóban. De az újonnan át−
épített előcsarnokban nagyon ké−
nyelmes bőrfotelokban már most
is teázhatnak, kávézhatnak a lá−
togatók az előadások szünetében.
Itt van egy kisebb színpad, ahol
már eddig is voltak kultúrműso−
rok. Úgy képzeljük, hogy ennek
segítségével a kávéházi részben

rendszeresen tartunk rendezvé−
nyeket, az előcsarnok ugyanis re−
mek helyszín akár még kisebb
koncerteknek, előadásoknak is.
 Folytatódnak az átépítési
munkálatok?
– Igen, hiszen sok még az el−
avult, régi dolog. Gondolok itt a
színpadra, a villanyvezetékekre,
valamint a belső, a látogatóknak
kevésbé szembetűnő részekre.
 A színházi előadásokat
már az új nézőtérről szemlélik
a látogatók…
Ez így igaz. Az idei színházi
évadot október 26−án kezdtük
Lorca drámájával, a Vérnásszal,
melyet a komáromi Jókai Szín−
ház művészei teltház előtt mutat−
tak be. Az utóbbi években váro−
sunkban komoly színházba járó
réteg alakult ki. Sajnos, kedves
bérleteseink még nem szokták
meg, hogy ha nem tudnak eljön−
ni az előadásra, a színházbérletü−
ket nyugodtan odaadhatják csa−
ládtagjaiknak, barátaiknak. A
mostani évadban egyébként hét
bérletes előadásunk van. Láthat−
tuk már az említett Jókai Színhá−
zon kívül a kassai Thália, illetve
a győri Forrás Színház előadásait
is. Vendégünk
lesz még a buda−
pesti Gózon Gyu−
la Kamaraszín−
ház, a Szevasz

Színház és a már említett
komáromi és kassai színház is
egy−egy darabbal.
 Az iskolások számára szó−
ló bérletek is kelendőek?
– Igen. Magyarországi alapít−
ványi támogatással és a minisz−
térium által felajánlott kulturális
utalványok felhasználásával sok
fiatal jár hozzánk. Minden diák
kapott a minisztériumtól négy
darab 50 koronás utalványt,
amelyet bármilyen kulturális
műsorra
felhasználhatott.
Nagyszerű dolognak tartom ezt,
mert a szülőnek nem került sem−
mi pénzébe, a gyermeknek
mégis kulturális élményben volt
része. Nem beszélve arról, hogy
ez nekünk fél millió koronás
bevételt jelentett.
 A művelődési központ
klubtevékenységei zavartala−
nul folynak?
– Igen, és örömmel mondha−
tom, csoportjaink magas színvo−
nalon működnek. Itt van többek
között a Tiszta Forrás Népdalkör.

Köszönet és hála ezeknek az asz−
szonyoknak, hiszen hírnevet sze−
reznek városunknak, és nem utol−
só sorban őseink dalait is életben
tartják. Kiemelném még a Gézen−
gúzok bábcsoportot, az Ágacska
gyermek−néptáncegyüttest. Sok
iskolai ünnepségre, megnyitóra
meghívják őket. Nagy öröm ez az
itt bábozó, táncoló gyermekek−
nek. Az Aranykert bábcsoport,
valamint a Fókusz gyermekszín−
pad is nagyon szép eredményeket
ér el. A Totyogók klubja szintén
népszerű. Sokan megállítanak az
utcán, elújságolják, hogy ez a
klub segítette gyermekük közös−
ségi beilleszkedését. Sakkozóink
is formában vannak, akiknek a
korábbinál jobb edző− és verseny−
helyet találtunk az első emeleti
kiállító−helyiségben.
 Milyen nagyszabású ren−
dezvények lesznek az idén?
– Ebben az évben is szeret−
nénk megrendezni a már eddig is
nagy sikerű Ki Mit Tud tehetség−
kutató rendezvénysorozatot, is−
mét a Kondé Miklós Polgári Tár−
sulással karöltve. A minisztéri−
umhoz már beadtuk ehhez a pá−
lyázatot. Remélem sikeres lesz,
ugyanis anyagiak híján ilyen
nagyszabású rendezvénysoroza−
tot el sem kezdhetünk. Ősszel
akarjuk megrendezni a Tarka
Lepke bábfesztivált, valamint a
már hagyományossá vált Már−
ton−napi Vigalmat. Továbbra is
állandó rendezvényeink lesznek
a Családi Vasárnapok. Legköze−
lebb farsangi játszóházat rende−
zünk, február 11−én. Ha lesz ér−
deklődés, akkor ezt jelmezbállal
kötjük össze.
 Milyen az együttműködé−
se más kulturális intézmények−
kel, csoportokkal?
– Jó, csak oda kell figyelnünk
egymásra. Lényeg, hogy ne üt−
közzenek a műsoraink, ne legye−
nek átfedések, mert tulajdonkép−
pen ugyanazt a réteget szólítjuk
meg. Fontos, hogy ne kelljen a
kultúrára „szomjas” polgárnak
választás elé állnia, hanem ha
úgy kívánja, akár mindkét ren−
dezvényre elmehessen.
 Mi a helyzet a vetítés nél−
küli moziteremmel?
– Sajnos, a mozi iránt nem
volt érdeklődés, sokszor nézők
híján a vetítés el is maradt. Sze−
retnénk a mozitermet konferen−
ciateremmé átalakítani. Remél−
jük, lesz rá akarat és anyagi tőke
is, de ez még a jövő zenéje.
(and)
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Rozhovor s Ildikó Ibolya, ústrednou riaditeľkou Mestského kultúrneho strediska

Máme kultúrne stredisko európskeho formátu
 Na aký časový horizont je
vypracovaný ročný plán
kultúrnych udalostí MsKS?
– Mestské kultúrne stredisko
v Dunajskej Strede, tak, ako iné
inštitúcie podobného charakteru,
má vypracovaný ročný plán
kultúrnych akcií na obdobie od
septembra do augusta. V lete,
podobne ako iné kultúrne a škol−
ské zariadenia, aj my máme
prázdniny. Podľa našich skúse−
ností, občania v lete nemajú
záujem sedieť v divadlách. Oveľa
radšej vyhľadávajú predstavenia
na voľnej ploche pod holým
nebom. Preto v lete v rámci
Dunajskostredského leta organi−
zujeme už tradične rôzne od−
dychové programy.
 Od septembra teda všetko
prebieha podľa plánu?
– V tomto roku sme pre ve−
rejnosť otvorili brány divadelnej
sály až od októbra, hoci kluby
a záujmové krúžky pracujú už od
septembra. Ako obyvatelia
nášho mesta vedia, je to dôs−
ledok komplexnej rekonštrukcie
kultúrneho domu. Pred dvoma
rokmi sme vďaka zdrojom z EU−
fondov mohli vymeniť okná na
kultúrnom dome, v poslednom
období sme zrekonštruovali
vstupnú halu, sociálne zaria−
denia a hľadisko divadelnej sály.
Obnovili sme aj vstupné schody
do domu kultúry. Dnes už
môžeme prehlásiť, že máme sku−
točne pekné kultúrne stredisko
európskeho formátu.
 Ako ovplyvnila kapacitu
divadelnej sály prestavba
hľadiska?
– V hľadisku sme umiestnili
veľmi pohodlné kreslá. Trošku
sú širšie, ako boli staré stoličky,

preto sme niekoľko miest museli
obetovať väčšiemu komfortu.
Kto si dnes pozrie predstavenie
v divadle, určite nepôjde domov
so stŕpnutými končatinami.
 V suteréne sa sprevád−
zkoval aj nový bufet?
– Ten je zatiaľ len vo výstav−
be. V rekonštruovanom suteréne

môžu návštevníci kultúrneho
strediska konzumovať kávu, čaj
v pohodlných kožených kres−
lách. Je tu aj menšia scéna, kde
aj doteraz boli menšie kultúrne
vystúpenia. Podľa našich pred−
stáv aj kaviareň chceme pravi−
delne naplniť kultúrou. Môžu sa
tu usporadúvať zaujímavé roz−
hovory, predstavenia, menšie
koncerty.
 Prestavba pokračuje
ďalej?
– Uvažujeme aj s prestavbou
aj ostatných častí kultúrneho
domu. Je tu ešte veľa čo urobiť.
Na scéne a za ňou, ako napríklad
osvetlenie, elektrické vedenia,

teda je tu dosť práce v tých
častiach kultúrneho domu, ktoré
bežní návštevníci nenavštevujú.
 Ak dobre viem, aj
o permanentky pre žiakov bol
veľký záujem.
– Skutočne. Permanentky pre
študentov sa tešia obrovskej
obľube. Ale mnoho žiakov a
študentov si pozrelo naše pred−
stavenia vďaka sponzorským
podporám z Maďarska, alebo po−
ukazom, ktoré ponúklo naše
ministerstvo. Každý žiak dostal
4 poukazy v hodnote á 50 korún.
Považujem to za výborný nápad,
lebo nezaťažuje rodiča ďalšími
výdavkami, pričom dieťa môže
prežiť pekný kultúrny zážitok.
O tom ani nehovoriac, že pre nás
to bol príjem asi pol milióna
korún.
 Kultúrny dom zastrešuje
aj klubovú činnosť. Mohli by
ste sa zmieniť niekoľkými
slovami o tejto oblasti?
– Klubová činnosť prebieha od
septembra nepretržite. Naše
súbory sú výborné. Máme
napríklad spevácky súbor Tiszta
Forrás (Čistý prameň), ktorý
opäť obhájil prvenstvo získané
pred dvoma rokmi na súťaži
v Bratislave. Vďaka patrí ženám,
ktoré obhajujú dobré meno
nášho mesta a dbajú o to, aby sa
piesne našich predkov nedostali
do zabudnutia. Rada by som
vyzdvihla aj bábkársky súbor
Gézengúzok a detský tanečný
súbor ľudových tancov Ágacska.
Tešia sa veľkej popularite
a obľube. Veľmi pekné výsledky
dosahuje aj bábkársky súbor
Aranykert a detská scéna
Fókusz. Aj klub Totyogó pre
najmenších sa teší obrovskej

popularite. Napĺňajú ma ra−
dosťou aj výsledky šachistov,
ktorým sme našli vyhovujúcejšie
priestory na tréningy a súťaže na
prvom poschodí.
 Aké väčšie akcie plánujete
uskutočniť tento rok?
– Spolu s občianskym
združením Miklósa Kondého by
sme chceli usporiadať súťaž Kto
čo vie? Podali sme projekt na
ministerstvo, pevne verím, že
uspejeme. Totiž bez finančnej
podpory takúto veľkolepú akciu
nedokážeme usporiadať. Na
jeseň by sme chceli zorganizovať
bábkársky festival, ako aj
tradičnú Martinskú veselicu.
Naďalej budú tradičné akcie, ako
Rodinné nedeľné posedenia.
Najbližšia akcia bude fašiangová
zábava 11. februára. Ak bude
záujem, bude i maškarný ples.
 Aká je spolupráca
kultúrneho domu s inými usta−
novizňami, ktoré ponúkajú
kultúru?
– Spolupráca je dobrá, len sa
musíme navzájom lepšie počú−
vať. Dôležité je, aby sa naše
programy nekrižovali, lebo
v podstate oslovujeme tú istú
vrstvu. Občanovi treba dať mož−
nosť pozrieť si oba predstavenia.
 Aká je situácia s kinom?
Premieta sa ešte?
– Žiaľ, kino pre nedostatok
záujmu zaniklo. Skúšali sme
veľa vecí, ale prevádzka nebola
hospodárna. Viac, ako desať
divákov nikdy neprišlo na
predstavenie. Bolo by dobré,
keby sme kinosálu mohli v bu−
dúcnosti prestavať na konfe−
renčnú sálu. Dúfam, že bude o to
záujem a aj peniaze sa nájdu. Ale
to je hudba budúcnosti.
(and)

Megvédte ARANY PÁVA díját a dunaszerdahelyi Tiszta Forrás Népdalkör

Tavaszi Szél
A sikeres párkányi elődöntő után
a dunaszerdahelyi Tiszta Forrás
Népdalkör ismét aranyat szerzett
a Pozsonyban megrendezett Ta−
vaszi Szél elnevezésű versenyen
a népdalkörök és népzenei együt−
tesek országos minősítésének
döntőjén. Ezzel megvédték a már
két éve, Bősön megszerzett, és
ebben a kategóriában legmaga−
sabb elismerésnek örvendő
ARANY PÁVA díjat. A 23 leg−
jobb felvidéki népdalkör és nép−
zenei együttes rangos döntőjének

zsűritagjait a ma−
gyarországi Kóru−
sok Országos Szö−
vetsége (KÓTA) je−
lölte ki.
„Versenyközpontú
ember vagyok, szá−
momra nem mind−
egy, hogy milyen fel−
készültséggel állunk
ki a színpadra. Fontos, hogy minél
több népdalt ismerjünk meg, és
ezeket szívből énekeljük. A siker−
hez az is szükséges, hogy csoport−

tagjaink a legnagyobb mértékben
odafigyeljenek egymásra. Azt hi−
szem, ezzel az eredménnyel igazol−
ni tudjuk a munkánkat, hogy miért

is dolgoztunk egész évben”− nyi−
latkozta lapunknak Szabó Jolán, a
dunaszerdahelyi népdalkör veze−
tője.
(and)
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Cezhraničné aktivity Podunajsko−Dolnovážskeho reg. združenia v roku 2006

Úspešné projekty
Na našom území pôsobiace Podunajsko−Dolnovážske
regionálne združenie (PDRZ), ktorého členom je i mesto
Dunajská Streda, má za sebou veľmi úspešný rok 2006, v
ktorom vyhralo a implementovalo (niektoré sú ešte vo fáze
realizácie) štyri projekty v oblasti cezhraničnej spolupráce
(SPERA II) a jeden z Operačného programu Základná
Infraštruktúra (OP ZI). Na úspešnosť projektov sme sa
spýtali projektorného manažéra, pána Mariana Hercega:
 Ktorý projekt má naj−
väčší vplyv na obyvateľov
mesta DS?
Projekt s názvom „Interne−
tizácia mikroregiónu Podu−
najsko−Dolnovážskeho“
(v priebehu) umožní aj v mes−
te Dunajská Streda vybudovať
verejný prístupový bod do
internetu – špeciálne upra−
vený počítač, ktorý bude
slúžiť občanom a poskytne
ďalších 5 počítačov – zefek−
tívni prácu vo verejnej sfére−.
Spomenutý projekt prebieha
vďaka finančnej pomoci
získanej zo štrukturálnych
fondov EÚ −konkrétne z
fondu ERDF− a z príspevku
Ministerstva výstavby a
regionálneho rozvoja SR.
 Aké ďalšie projekty
združenie realizovalo?
Združenie realizovalo štyri
ďalšie projekty, s podporou
Ministerstva výstavby a re−
gionálneho
rozvoja
SR
z programu podpory eurore−
gionálnych aktivít. Sú to:
1. Tvorba siete na
posilnenie
hospodárskej
a kultúrnej spolupráce −
príprava portálu združenia

(www.euroregio.sk):
– Pomocou projektu sa
vytvorila
nová
webová
stránka PDRZ, kde môžete
nájsť zoznam pravidelne
aktualizovaných výziev na
predkladanie projektov, zoz−
nam a popis združením vypra−
covaných
a
implemen−
tovaných projektov, základné
informácie o PDRZ – čle−
novia združenia, činnosť,
zápisnice, publikácie –, ako aj
odkazy na dôležité webové
stránky alebo úrady verejnej
správy. Rubrika „DATA−
BÁZA“ Vás presmeruje na
databázu miest a obcí celého
južného regiónu, ktorá obsa−
huje základné informácie,
charakteristiky a rôzne šta−
tistické ukazovatele samo−
správ.
2. „Programový doku−
ment Euroregiónu Podunaj−
ského
Trojspolku
na
nasledujúce programovacie
obdobie 2007−2013“
– V rámci projektu sme
pripravili strategický doku−
ment, ktorý sa podrobne
venuje charakteristike úze−
mia, demografii, hospo−

Vodný maraton
dárstvu, infraštruktúre, ľud−
ským zdrojom, energetike,
životnému prostrediu a ces−
tovnému ruchu v našom
regióne ako i v župe Győr−
Moson−Sopron − partner pro−
jektu−. Dokument obsahuje aj
podrobnú SWOT analýzu a
končí zoznamom priorít
a opatrení na nasledujúce
programovacie obdobie.
3. Rozvoj cyklotrás v Ša−
moríne
– Cieľom tohto projektu
bolo identifikovať perspek−
tívne cyklotrasy na území
mesta vzhľadom na: exis−
tenciu medzinárodnej Dunaj−
skej cyklotrasy v blízkosti
mesta; plánovanú výstavbu
akvaparku v budúcom období
(vyžaduje si aj cyklistický
prístup); zvýšenie bezpečnosti
cyklistov a iné.

4. Ramenný systém Du−
naja – spoločný turistický
potenciál
– Tento projekt pozostáva
zo štvrtého ročníka 42 km
dlhého vodného maratónu.
Trasa viedla územím obi−
dvoch štátov v ramenách
Dunaja a v koryte hraničného
toku. Maratónu sa zúčastnili
aktéri zo štyroch krajín,
konkrétne zo Slovenska,
Maďarska, Poľska a Českej
republiky.
 Aké zámery má PDRZ
v budúcnosti?
– Združenie plánuje aj
v nasledujúcom období
pokračovať v započatých
aktivitách, a tým viesť náš
región k trvalo udržateľnému
a perspektívnemu regionál−
nemu rozvoju.
(and)

Rekordný počet návštevníkov na mestskej umelej ľadovej ploche

Vo večerných hodinách je naďalej populárny ľadový hokej
Na mestskej umelej ľadovej ploche beží sezóna
napriek jarnému počasiu na plné obrátky. Posledný
mesiac roka 2006 priniesol dva nové rekordy: areál
navštívilo v decembri 5200, v predposledný deň
decembra 675 korčuliarov. Záujem návštevníkov
narásol aj vďaka tomu, že klienti Všeobecnej zdravotnej
poisťovne platili v decembri za vstupné po predložení
zdravotnej karty len 20 korún. Vo večerných hodinách
naďalej vo veľkom počte využívajú umelú plochu ľadoví
hokejisti, ktorí prichádzajú do Dunajskej Stredy aj z
okolitých miest, ba dokonca až z Bratislavy.
Zaujímavosťou je fakt, že prednedávnom natočili na
ľadovej ploche krátky reklamný šot. (k)
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BARÁTSÁG TÉRI ÓVODA
MŠ − NÁMESTIE PRIATEĽSTVA

Karácsonyvárás az óvodákban
RÓZSALIGETI ÓVODA
MŠ − RUŽOVÝ HÁJ

OKTÓBER UTCAI ÓVODA
MŠ − OKTÓBROVÁ ULICA
SZNF TÉRI ÓVODA
MŠ − NÁMESTIE SNP

Príprava na sviatky v MŠ
HALPIAC TÉRI ÓVODA
MŠ − RYBNÝ TRH

SZÉCHENYI UTCAI ÓVODA
MŠ − SZÉCHENYIHO ULICA
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Plánujú vytvoriť zberné dvory

Stopäť ton odpadu
V čase jesenného upratovania sa v meste vyzbieralo spolu 105 ton
odpadu. Ako Ladislav Varga, vedúci odboru životného prostredia
mestského úradu pre DH povedal, priebeh akcie, ktorý bol rozvrhnutý
na štyri víkendy, bol plynulý. Náklady na zber a odstránenie odpadu
predstavujú zhruba 150 tis. korún. Ako Varga pre DH ďalej povedal,
v zóne rodinných domov budú aj v budúcnosti organizovať
upratovanie v jeden jarný a jeden jesenný deň, v prípade sídlisk však
bude upratovanie priebežné. Vyzval ďalej občanov, aby prípadné
postrehy v súvislosti s odpadom avizovali na odbore životného
prostredia mestského úradu.
Odbor životného prostredia plánuje v budúcnosti vytvoriť zberné
dvory. Tu sa budú separovane zbierať a skladovať odpady rôzneho druhu
(kompostovateľný zelený odpad, stavebný odpad, plasty, sklo...).

Nagy ütemben folyik az élménymedence építése

Téli fürdőzők a termálstrandon
Befejezéséhez közeledik a dunaszerdahelyi Thermalpark új él−
ménymedencéjének építése. A mintegy 40 millió koronás beruhá−
zású welnessközpont a tervek szerint májusban, az új nyári idény
kezdetén nyílik meg a vendégek előtt. A számos vízi attrakciót
nyújtó élménymedencén kívül a szolgálatási létesítmények sora is
bővül. A kedvező téli–tavaszi időjárási körülményeket kihasznál−
va a napokban a gyógyvizes rotunda mellett még a kisebbik rekre−
ációs medence és az olasz medence is üzemelt a visszajáró hazai,
külföldi és helybéli fürdővendégek nagy örömére. (k)

Gyűjtőudvarok létrehozását is tervezik

Százöt tonna hulladék
Az őszi lomtalanításkor az egész város területén több mint 105 ton−
na nagyméretű hulladék gyűlt össze. Varga László, a városi hivatal
környezetvédelmi osztályának vezetője lapunkkal közölte, hogy a vá−
rosrészek szerinti, négy hétvége alatt lebonyolított lomtalanítási na−
pok problémamentesen zajlottak le. A szemétszállítási kiadások meg−
közelítik a 150 ezer koronát. Az osztályvezető a továbbiakban el−
mondta, hogy a családi házak övezetében továbbra is egy tavaszi és
egy őszi lomtalanítási napot tartanak. A lakótömböknél viszont a ta−
valyi évhez hasonlóan folyamatos lesz a nagyméretű hulladékok eltá−
volítása. „Itt szeretném megjegyezni, hogy ha a város bármely lakó−
tömbjéből valakinek a szemételhelyezéssel kapcsolatos észrevételei,
javaslatai vannak, azokat nyugodtan jelezheti a városi hivatal kör−
nyezetvédelmi osztályán.
További terveink között szerepel a gyűjtőudvarok kialakítása, ahol
a különféle nagyméretű hulladékot, többek közt a zöld biohulladékot,
az építkezési törmeléket elkülönítve gyűjtjük és tároljuk majd“ – nyi−
latkozta lapunknak az osztályvezető.
(and)

Az eltávolított fák helyén tavasszal
új csemeték díszlenek majd

Kivágják a beteg, elkorhadt
törzsű fákat

Visszajáró cseh fürdővendégek január közepén
a rekreációs medence meleg vizében

Nové welnescentrum pred dokončením

Zimní hostia
na termálnom kúpalisku
Stavebné práce nového krytého bazéna termálneho kúpaliska sa
blížia k finišu. Welnescentrum s investičným nákladom takmer 40
miliónov korún podľa harmonogramu výstavby otvorí svoje brány
pred návštevníkmi v máji, na začiatku novej sezóny. Objekt
ponúka mnoho nových vodných atrakcií, ďalej sa rozšíri ponuka
služieb v suteréne vstupnej budovy. Priaznivé zimné počasie však
až do polovice januára umožnila prevádzku malého rekreačného
bazénu a talianského bazénu – na radosť stálych hostí z domova i
zahraničia, ako aj miestnych návštevníkov. (k)

A kilencvenes évek közepén
történt dunaszerdahelyi tűzvész
során, az Országos Munka−
biztonsági Hivatal (Inšpektorát
bezpečnosti práce) elrendelte,
hogy a villanyvezetékek köz−
vetlen közelében lévő ágakat,
koronarészeket el kell távolíta−
ni az ott növő fákról. A bizton−
sági beavatkozásokra természe−
tesen azonnal sor került, ám ezek hatására a hirtelen csonkított fák
nem tudták az általuk felszívott nedvességet elvezetni. Ez az évek
során gombabetegségek kialakulásához, kéregrepedésekhez,
korhadásokhoz vezetett. A beteg, korhadt törzsű fák folyamatosan
fűrész alá kerülnek. Mint azt a városi hivatal környezetvédelmi osz−
tályán megtudtuk, a legtöbb ilyen fa a Zöldfasoron, a Csillag utcá−
ban valamint a Kereszt utcában ta−
lálható. Az aszfaltburkolatot feltö−
rő, vagy azt valamilyen módon ká−
rosító fákat, bokrokat szintén ki−
vágják, mert azok súlyos balesetek
okozói lehetnek. Az eltávolított fák
helyén tavasszal új csemeték dísz−
lenek majd városunkban. (and)
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Népszerű a 20 koronás tarifás mikro(taxi)busz

Állíts meg és viszlek a városba!
Dunaszerdahelyen is feltűnt a
nagy „20 SK” feliratot viselő
fehér Fiat márkájú mikrobusz,
amelyen a város határain belül
bárhová utazhatunk. Szerkesz−
tőségünk elhatározta, hogy le−
teszteli az új helyi utazási for−
mát, és egy próbaútra a város−
háza elé kérettük – a 0908
433303−as telefonszámon – a
gépkocsit.
„Kb. 5 perc múlva ott leszek”
– hangzott az ígéret. A sofőr áll−
ta a szavát, az adott határidőn be−
lül valóban megjelent a városhá−
za előtt a „húszkoronás” autó.
„Hová lesz az út?” – hangzott a
kérdés, miután helyet foglaltunk.
Közöltük, csak egy kört szeret−
nénk, és mellé „bónusznak” egy
kis beszélgetést olvasóink részé−
re.
A következőket tudtuk meg:
Az autó a város határán belül
közlekedik, bárhová egy konkrét
megadott helytől a célig 20 koro−
na a viteldíj. Hétfőtől csütörtökig
6 órától este kilencig vehető
igénybe, pénteken egészen éjjel
kettőig, szombaton is ugyanad−
dig, de csak reggel nyolctól, va−
sárnap pedig 12 órától este nyol−

cig közlekedik az autó. „A reggel
mindig zsúfolt, főleg gyermekek
utaznak az iskolába, sokan van−
nak, de győzzük. Sokan veszik
igénybe a kórházhoz és a külön−
böző hipermarkettekhez való
utazáshoz is autónkat” – mondta
a sofőr, aki közben két−három

gató segítségével.
Sokan ugyan húszkoronás ta−
xinak nevezik ezt a szolgáltatást,
azonban a viteldíj fix összegén
kívül is van különbség. Az autó
állandóan járja a várost (ha a for−
galom indokolja, akkor még egy
kocsit „bevetnek”), a megrende−

percenként fogadta a hívásokat.
Telefonján közlekedés−biztonsá−
gi okokból természetesen nem a
„klasszikus kézi módszerrel”
kommunikált az őt hívó szemé−
lyekkel, hanem a telefonra sze−
relt mikrofonnal ellátott fülhall−

lésektől függően módosítja a me−
netrendet, optimalizálja az útvo−
nalat. Fél órás utazásunk alatt a
megrendelők leggyakrabban az
5–10 perces várakozási idővel
szembesültek, a leghosszabb
húsz perc volt. Ez az „ára” az ol−

csó viteldíjnak. Olcsó, hiszen
egy „valódi” taxinak általában a
startolási költsége is magasabb
ennél. A sofőrön kívül még
nyolc személy fér el a mikro−
buszban, mely előre egyeztetett
időpontokra is bérelhető a 0908
362677−es telefonszámon.
Sőt, még olcsóbb is lehet az
utazás, mert aki 200 koronás bér−
letet vált, az 15 utazásra veheti
igénybe az autót, így egy út átla−
gos ára csak 13 korona. Tapasz−
taltuk, sokan élnek ezzel a lehe−
tőséggel. Az autóban beépített
pénztárgép van, az utazók nyug−
tát is kapnak a befizetett pénzük−
ről.
Naponta általában 300–400 ki−
lométert tesz meg az autó. A so−
főrök hárman vannak, 8,5–8,5
órát dolgoznak, egyiküknek pe−
dig – természetesen váltakozva –
szünnapja van. Dunaszerdahely
két adott pontja között a leghosz−
szabb távolság nyolc kilométer.
„Eddig pozitívak a tapasztalata−
ink, utasaink döntő többsége is
elégedett, és ha ez így marad,
folytatjuk a vállalkozást” –
mondta sofőrünk, mikor ismét
visszaértünk a városházához.
O.N.

Mikro(taxi)busz s 20 korunovým cestovným sa aj u nás teší veľkej popularite

Zastav ma a zaveziem ťa po meste!
Už aj v uliciach Dunajskej
Stredy stretávame biely mikro−
bus značky Fiat s veľkým 20 SK
nápisom, s ktorým sa môžeme
zviesť hocikde v meste. Redakcia
DH sa rozhodla, že otestuje túto
novú formu miestnej dopravy.
Vytočili sme telefónne číslo
0908−433303 a objednali mik−
robus pred budovu mestského
úradu.
„Zhruba o 5 minút tam bu−
dem“ – sľuboval hlas v telefóne,
a šofér skutočne dodržal slovo.
Do piatich minút zastal pred
mestským úradom „20 koru−
nový“ taxibus. „Kam to bude?“
– znela otázka, po tom, čo sme
vo vozidle zaujali miesta.
Prezradili sme, že chceme len na
otočku, a ako bónus, predstaví−
me túto službu našim čitateľom.
Dozvedeli sme sa, že auto
premáva len v meste. Dopravuje
cestujúcich na konkrétnu adresu,
pričom jazdné je jednotné, 20
korún.
Taxibus
premáva
v pondelok od 6. hodiny do
večera 9., v piatok až do 2. rána,

ako aj v sobotu, ale v prvý
víkendový deň len od 8. rána.
V nedeľu je mikrobus v službe
od 12. do večera 8. hodiny.
„Rána sú v pracovné dni vždy
plné, hlavne deti vozíme do
školy. Je ich veľa, ale zatiaľ to
stíhame. Mnohí nás volajú, ak
potrebujú ísť na kontrolu alebo
návštevu do nemocnice alebo na
nákup do hypermarketov“ –
prezrádza šofér, ktorý priebežne
prijíma objednávky. Samo−

zrejme netelefonuje klasickým
spôsobom, ale cez mikrofón
a sluchátko.
Mikrobus neustále brázdi
ulicami mesta. Ak si to doprava
vyžaduje, nasadí sa ešte jedno
vozidlo. Trasy mení, resp.
optimalizuje podľa objednávok.
Počas našej skúšobnej jazdy
cestujúci museli čakať na spoj 5−
10 minút, najdlhšia čakacia doba
bola 20 minút. To je cena, za
„lacnú“ dopravu. Doprava je

skutočne lacná, veď v prípade
taxíkov je už aj základná tarifa
vyššia. Okrem šoféra sa do
vozidla zmestí 8 osôb, pričom sa
vozidlo dá aj dopredu dojednať
na telefónnom čísle 0908/363−
677.
Cestovné môže byť ešte
lacnejšie, ak si niekto kúpi
permanentku za 200 korún, ktorú
môže využiť na 15 jázd. Podľa
našich
skúseností
mnohí
využívajú túto možnosť. V mik−
robuse je aj zabudovaná poklad−
ňa, teda cestujúci obdržia aj
doklad o zaplatení cestovného
lístka.
Auto prejazdí denne prie−
merne 300−400 km. Za volantom
sa striedajú traja. V Dunajskej
Strede je najdlhšia vzdialenosť
medzi dvoma krajnými bodmi
mesta 8 km.
„Zatiaľ sú naše skúsenosti
pozitívne. Ak bude väčšina
cestujúcich spokojná, budeme
v tejto službe pokračovať“ –
konštatoval šofér na konci našej
cesty.
(on)
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Nové občianske združenie chce osloviť
širokú masu ľudí

A nyáron alakult polgári társulás az
emberek széles körét szeretné megszólítani

Partnerstvo vo vzdelávaní Partnerség a képzésben
Od augusta pracuje v našom meste nové občianske združenie,
Partnerstvo vo vzdelávaní. Cieľom združenia je umožniť
celoživotné vzdelávanie, čím by sa zlepšili možnosti uplatnenia
jednotlivcov ako aj skupín. Združenie chce tento cieľ naplniť
organizovaním rôznych školení a odborných seminárov.
Predseda združenia, Szilveszter Balogh pre DH povedal, ich
cieľom je oslovenie širokej masy. „Chceme, aby pedagógovia,
ako aj osoby pôsobiace mimo tejto sféry boli informovaní
o hlavných trendoch vo vzdelávaní. V blízkej budúcnosti
chceme hľadať členov, ktorí budú ochotní aktívne sa
spolupodieľať na tejto práci. Zatiaľ sa sústreďujeme len na
región Dunajskej Stredy, ale časom by sme chceli nadviazať
kontakt aj s inými organizáciami, ktoré poskytujú služby
podobného charakteru“ – povedal Balogh.
Členom združenia sa môže stať fyzická alebo právnická
osoba, ktorá súhlasí s jej stanovami. Členský poplatok nie je,
členovia a podporní členovia prispievajú na chod združenia
podľa svojho osobného posúdenia.
Bližšie informácie sa môžu požiadať na emailovej adrese:
partnerstvo.balogh@centrum.sk.

Idén augusztusban „Partnerség a képzésben” néven új polgári
társulás alakult városunkban. A társulás célja, hogy hozzájárul−
jon a korosztálytól független, úgymond egész életen át tartó mű−
velődéshez. Ezáltal segítené az egyének és csoportok jobb tár−
sadalmi érvényesülését. Ezt a társulás különféle iskolázások,
szakmai továbbképzések szervezése és rendezése révén igyek−
szik majd elérni.
Balogh Szilveszter, a társulás elnöke lapunknak elmondta,
hogy széles kört szeretnének megszólítani. „Célunk, hogy a pe−
dagógustársadalom tagjai, mind pedig az ezen a szférán kívül te−
vékenykedő emberek informálva legyenek az oktatás területén
végbemenő főbb irányelvekről. A közeljövőben próbálunk tago−
kat keresni, akik hajlandóak ebben a munkában aktívan részt
venni. Tevékenységünk most még elsősorban a dunaszerdahelyi
régióra korlátozódik, de idővel szeretnénk fölvenni a kapcsolatot
más hasonló szervezetekkel is”− nyilatkozta Balogh Szilveszter.
A társulás tagja lehet bármely fizikai és jogi személy, aki egyet
ért az alapszabályzattal. Tagsági díj nincs, minden tag és támo−
gató saját belátása szerint járul hozzá a társulás működéséhez.
A társulásról bővebb információk a partnerstvo.balogh
@centrum.sk e−mail címen kérhetők. (and)

Vért adtak – Darovali krv
A dunaszerdahelyi kórház hematológiai osztályának
vérátömlesztő állomásán a következő dunaszerdahelyi la−
kosok adtak vért:
Na transfúznej stanici hematologického oddelenia v
Dunajskej Strede darovali krv nasledovní dunajsko−
stredskí občania:
Ifj. Puha Károly, Kacz Mária, Stanko Peter, Zsoldos László,
Kovács Róbert, Bokros Gabriella, Játzik Márta, Petrovics
Marián, Szakál Mihály, Mézes Zoltán, Rakovický Rudolf, Sza−
bó Miklós, Ravasz Irén, Szarka György, Szigeti Attila, Rabai
Miklós, Slovák Ladislav, Gabovič Peter, Rajtík Éva, Hegedűs
József, Szitás Gábor, Szemes István, Holocsi Lajos, Pelikán
László, Schevela Roland, Pónya Mihály, Nagy Zsolt, Pónya

Mihály, Ifj. Puha Károly, Kacz Mária, Stanko Peter, Zsoldos
László, Kovács Róbert, Bokros Gabriella, Játzik Márta,
Petrovics Marián, Id. Mészáros Tibor, ifj. Mészáros Tibor,
Sántha László, Kaluz Ákos, Miklós Tibor, Heller Péter,
Gulázsi Éva Horváth Péter, Újhelyi Henrietta, Vontszemű Ár−
pád, Klimek Zoltán, Tóth Ervin, Kovács László, Lelkes Tamás,
Kiss Károly, Kiss Hugó, Németh László, Viola Dezső, Csonga
Tamás, Vörös Tibor, Takács Zita, Tősér Rozália, Vörös Mar−
git, Molnár Mónika, Ujhelyi György, Varga Péter, Horváth
Peter, Újhelyivá Henrieta, Vontszemű Árpád, Klimek Zoltán,
Tóth Ervin, Kovács Ladislav, Lelkes Tomáš, Kiss Karol, Kiss
Hugó, Németh Ladislav, Viola Dezider, Csonga Tomáš, Vörös
Tibor, Takácsová Zita, Tősérová Rozália, Vörösová Margita,
Molnárová Mónika, Ujhelyi Juraj, Varga Peter

Vandali vyčíňali v dámskych toaletách
mestského cintorína

Megrongálták a városi temető
halottasházában található női WC− t

Silácke prejavy
aj v dome smútku

A víztartály a földön hevert

Neznámi vandali vyčíňali v dám−
skych toaletách rekonštru−
ovaného domu smútku mest−
ského cintorína. Až pri večernej
obhliadke priestorov sa zistilo, že
niekto pravdepodobne skúšal
svoju silu na toaletných nádr−
žiach, ktoré skopol na zem,
pričom poškodil i záchodovú
misu. Materiálna škoda pred−
stavuje 2 tis. Sk, morálna stránka
skutku však núti každého človeka
zamyslieť sa.

Civilizált, jóérzésű embernek mindenfajta brutális rongálás
hallatán elszorul a szíve. Ha valaki, vagy valakik viszont ezt
egy temető területén követik el, az egyenesen ép ésszel
felfoghatatlan. Sajnos a dunaszerdahelyi temető halottas−
házában ilyenfajta cselekedetre került sor. Ismeretlen tettesek
megrongálták a halottasház újonnan átépített részében található
női WC−t. Az esti kapuzárás előtti ellenőrzés során a
temetőgondnok észlelte, hogy az említett szociális helységben a
víztartály a földön hever. Ezt valószínűleg lerúgták, aminek
következtében a WC−csésze is megrepedt. A kár mintegy
kétezer koronára rúg. Ebben az esetben viszont nem az anyagi
vonzat, hanem az erkölcsi magatartás ilyenfajta mélypontja az
elgondolkodtató.
(and)

12 Galéria
A 2007−es év első újszülöttje

„Az egész család
nagyon örült”
A dunaszerdahelyi kórház első új−
szülöttje Banyák József, aki ja−
nuár elsején hajnali 2 óra 20 perc−
kor jött a világra. Az 52 centimé−
terrel és 3530 grammal született
csöppség édesapja Banyák József,
a Pozsonyi Nemzeti Színház tag−
ja. Nagyapja, akit szintén Banyák
Józsefnek hívnak, a Dunaszer−
dahelyi Művészeti Alapiskola ze−
netanára. „Boldogok vagyunk, az
újszülöttnek az egész család na−
gyon örült. Remélem, unokám is
édesapja nyomdokaiba lép, és a
jövőben továbbviszi majd a zenei
kultúrát” – nyi−latkozta a büszke
nagyapa. (and)

Prvý novorodenec v 2007

Tešila sa celá rodina
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A r t F l e x u m – Ajándék emlék−
album Dunaszerdahelynek
Tizenkét művész, köztük a
dunaszerdahelyi Almási Ró−
bert és Lipcsey György alko−
tásai láthatók az Art Flexum
Művészeti Társaság kiállítá−
sán, amely január 19−e óta lát−
ható a Vermes villában. Az
Art Flexum 1998−ban tizenhat
taggal alakult, jelenleg tizen−
kilenc tagot számlál. Előzmé−
nye a mosonmagyaróvári mú−
zeum által működtetett mű−
vésztelep volt, ahol magyaror−
szági, szlovákiai és ausztriai
művészek találkozásaiból ala−
kultak ki barátságok, ezek ve−
zettek az egyesület létrehozá−
sához. Célja a képzőművészet
propagálása, katalógusok, mű−
vészeti kiadványok publikálá−
sa, kiállítások szervezése.
Tagjait elsősorban Győr−
Moson−Sopron−megyei fes−
tők, grafikusok, fotóművészek
alkotják, de vannak köztük

szlovákiai és ausztriai alkotók
is. A társulat nyaranta a Han−
sági Múzeumban rendezi meg
a művésztelep kiállítását, őszi
tárlatát pedig a helyi Magyar
Galériában, ill. a Flesch
Károly Kulturális Központ−
ban. Négy éve díjat is alapí−
tott, ezt minden évben az őszi
tárlaton veheti át a kuratórium
által arra legméltóbbnak ítélt
tag. A díjazott a következő év−
ben a Hansági Múzeumban
önálló kiállítást rendezhet.
Hogy mi tartja össze, mi−
lyen közös cél vagy attitűd az
Art Flexum művészeit, arra
Székely Zoltán művészettör−
ténész adott választ bevezető−
jében: „Műveiken személye−
sen átélt sorsok jelennek meg,
alkotásaikat személyes gesz−
tusokkal hitelesítik. Ez a sok−
féle intonációban megjelenő,
erőteljes érzelmi telítettség az,

amely a legkülönbözőbb mű−
vészi eszközöket alkalmazó
Art Flexum−tagokat egy neve−
zőre juttatja.”
A tárlatnyitón Nagy Ist−
ván, Mosonmagyaróvár al−
polgármestere átadta a Kor−
társ Magyar Galériának azt az
emlékalbumot, amely húsz
magyarországi képzőművész−
nek az 1956−os forradalom
emlékére készített alkotását
tartalmazza. Mint Pázmány
Péter, Dunaszerdahely pol−
gármestere elmondta, jelké−
pes gesztusnak tekinthető ez
az ajándék: az 1956−os forra−
dalom mártír városa, a több
mint száz áldozatra emlékező
Mosonmagyaróvár azt a vá−
rost tisztelte meg vele, amely
Szlovákiában egyedüliként ál−
lított emlékművet az 1956−os
forradalom félévszázados év−
fordulóján.
(vojtek)

Prvým novorodencom dunajsko−
stredskej nemocnice v novom
roku je József Banyák, ktorý sa
narodil 1. januára 2007 o 2.
hodine 20. minúte. Novorodenec
vážil 3530 gramov a meral 52
centimetrov. Jeho otcom je
József Banyák, člen Národného
divadla v Bratislave. Jeho dedo,
ktorý sa tiež volal József Banyák,
je učiteľom Umeleckej školy
v Dunajskej Strede. „Sme
nesmierne šťastní, novorode−
niatku sa radovala celá rodina.
Verím, že môj vnuk bude
pokračovať v hudobných šlapa−
jach svojich predchodcov“ –
povedal pre DH pyšný deduško.

Art Flexum – Album darovaný Dunajskej Strede
Z umeleckých diel dva−
nástich autorov, medzi nimi
Dunajskostredčana Róbert
Almásiho a Györgya Lip−
cseyho otvorila 19. januára
výstavu vo Vermesovej vile
Umelecká spoločnosť Art
Flexum.
Umeleckú spoločnosť Art
Flexum založilo šestnásť
umelcov v roku 1998, dnes
má 19 členov. Prvopočiatky
sa viažu na umelecké sústre−
denia organizované múzeom
v Mosonmagyarovári, na

ktorých umelci z Maďarska,
Slovenska a Rakúska nadvia−
zali priateľské vzťahy. Cieľom
spoločnosti je propagácia
výtvarného umenia, vydá−
vanie katalógov, umeleckých
publikácií, organizovanie výs−
tav. Jeho členmi sú prevažne
výtvarníci, grafici a foto−
reportéri zo župy Győr−Mo−
son−Sopron. Spoločnosť kaž−
doročne organizuje niekoľko
výstav z najnovších a oce−
nených diel svojich členov.
To, čo je spoločným
krédom umelcov spoločnosti

Art Flexum, Zoltán Székely,
zhrnul na vernisáži výstavy
nasledovnými slovami. „V
dielach
umelcov
sa
odzrkadľujú skutočné osudy,
autori svoje diela navyše
umocňujú osobnými gestami.
Tento, v mnohých odtieňoch
zviditeľnený
emocionálny
náboj je to, čo členov Art
Flexu, pracujúcich rôznymi
technikami zjednocuje.“
Na vernizáži István Nagy,
viceprimátor
maďarského
mesta
Mosonmagyaróvár
odovzdal Galérii súčasného

maďarského umenia spomien−
kový album, ktorý vyberá z
diel 20 maďarských výtvar−
ných umelcov s tematikou
revolúcie v roku 1956. Pri−
mátor Dunajskej Stredy Péter
Pázmány podotkol: dar
možno považovať za gesto.
Martýrske mesto maďarskej
revolúcie, Mosonmagyaróvár
poctilo týmto albumom to
slovenské mesto, ktoré ako
jediné
odhalilo
pomník
z príležitosti 50. výročia
revolúcie v roku 1956.
(vojtek)
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A dunaszerdahelyi sakkcsapat fiataljai a legjobbak az országban

A 14 éves Petényi Tamás a felnőttek között
Petényi Tamás még csak 13
éves volt, amikor Duna−
szerdahely polgármestere,
Pázmány Péter, a város ki−
emelkedő sportolója soraiban
köszöntötte. Tamás fiatal kora
ellenére már a felnőttek Extra−
ligájában (ez a legmagasabb
szlovákiai osztály) erősíti a
dunaszerdahelyi sakkcsapatot,
amely a 12 tagú mezőnyben –
újonc lévén– jelenleg a hato−
dik helyen tanyázik. Tamás az
egész mezőny legfiatalabb já−
tékosa, a következő interjút
vele készítettük.
 Mikor kerültél a duna−
szerdahelyi sakk−klubba?
– Óvodás koromtól a logi−
kai játékok – köztük a sakk –
a kedvenc időtöltésem. Szüle−
im felfigyeltek erre, hat éves
lehettem, amikor édesapám
elhozott ide.
 Azóta nyolc év telt el, 14
évesen már tornák, orszá−
gos−, Európa− és világbaj−
nokságok sorozata van mö−
götted. Szinte felsorolni is
nehéz a sikereidet, mégis,
melyik a legkedvesebb kö−
zülük számodra?
– Eddig 10 országban ültem
sakkasztalhoz, legnagyobb si−
keremnek azt tartom, mikor
2005−ben, Ausztriában meg−

nyertem – a 12 éves korcso−
portban – az Európai Unió
bajnokságát.
 Minek tulajdonítod si−
kereidet?
– Bár sokat edzek, önmagá−
ban ez kevés lenne. Sikereim−
ben nagy részük van elsősor−
ban két edzőmnek, Ráchel Jó−
zsef és Ráchel Milan mérnö−
köknek, de ugyanolyan fontos
a családi háttér és a támogatók
is, hiszen abban, hogy nemzet−
közi versenyekre utazhattam,
mögöttem állt a város polgár−
mestere és önkormányzata, va−
lamint több magánvállalkozó
is, a DS−Car, a TM−Stav, az
MBKPLAST és a DRON.
 Dunaszerdahelyen ki−
ugró a teljesítményed vagy
vannak hozzád mérhető
partnerek is?
– Nagyon jó a duna−
szerdahelyi ifjúsági sakkcsa−
pat, ami a jövőre nézve is biz−
tató. Szlovákiában minden
korcsoportban győztünk, a
2005/06−os idényt veretlenül
játszottuk végig. A felnőttek−
től is sokat tanulhatok, az én
2170−es FIDE maximális élő−
pontszámom például még jó−
val elmarad kiváló edzőm,
Ráchel Milan 2330−as értéké−
től.

Petényi Tamás névjegye: Született: 1993. január 5−én *
EREDMÉNYEI a saját korcsoportjában: Kétszeres országos
egyéni bajnok (2000−ben és 2005−ban), háromszoros orszá−
gos második helyezés (2001, 2002, 2003) * Európa baj−
nokságok: 2000−ben Spanyolországban − 12. hely, 2003−ban,
Szerbia−Montenegróban − 17. helyezés * Rapid sakk: Euró−
pa bajnokság 2003−ban – 4. hely, egyéni rapid−bajnok Szlo−
vákiában a 2004/2005−ös évadban * Bajnoki cím a csehor−
szági Frídek Mystekban (2004−ben) rendezett nemzetközi
versenyen * Világbajnokságok: 2005−ben, Franciaország−
ban – 40. helyezés (125 versenyző), 2006−ban Grúziában 41.
helyezés * Csapatban, Dunaszerdahelyen 9−szeres orszá−
gos bajnok * Az Európai Unió bajnoka 2005−ben.
 A győzelmeken túl mik
jelentették számodra a
sakkozásban a legnagyobb
élményt?
– Talán az, amikor a sakkvi−

Három kérdés Tamás edzőjéhez, Ráchel József mérnökhöz
 Miképp vélekedik Ta−
másról?
– Tamás szinte csodagye−
rekként jelent meg a
dunaszerdahelyi sakkéletben.
Fantasztikus gyors gondolko−
dású, kitartó, kiváló a memó−
riája. És szorgalmas is, nem
csak a sakkban, hanem a ta−
nulásban is, a magyaron és
szlovákon kívül angolul és
németül is beszél. Már most,
14 évesen mesterjelölt ereje
van, ami ebben a korban
nemzetközi viszonylatban is
kiváló eredmény. Ha eltökélt−
sége folytatódik, elérheti a
nagymesteri címet.
 És a többiek?
– Szerencsére vannak te−
hetségeink rajta kívül is, em−

líthetem például a 16 éves
Varga Dávidot, a 17 éves
Farkas Gábort, Kántor Rékát,
Kahancová Ivanát és Jankát.
Takács László már kilencéve−
sen nagy ígéret, de még több
nevet is említhetnék. Adott
egy fiatal mag, akik az évek
múltával egy nagyon erős
felnőttcsapatot alkothatnak.

 Mire tanítja a fiatalokat?
– A sakk iránti tiszteletre.
Ez a világ legszebb játéka,
nem véletlen, hogy már 2000
éve játsszák! A sakk tiszta já−
ték, itt nincs hamisság, a tu−
dás győz. De nem a minden−
áron való győzelem a tét. A
vereséget is becsülni kell,
mert az is hozzátartozik a fej−
lődés útjához. Szoktam mon−
dani a gyerekeknek: „ahhoz,
hogy mesterekké váljatok,
még 1000 vereség vár rátok,
ha kikaptok, örüljetek, mert
közelebb jutottatok célotok−
hoz”. Azoknak a szülőknek,
akik úgy érzik, gyermekük
tehetséges, szereti a sakkot,
üzenem, hogy hozzák el őket
hozzánk, megéri.

lág nagyjaival élőben talál−
koztam. Portisch Lajossal, a
magyar csapat élő legendájá−
val (aki csapattársaival 1978−
ban – megtörve a Szovjetunó
hegemóniáját – sakkolimpiai
bajnoki címet is szerzett) szi−
multán−partit is játszottam.
Olyan világnagyságokkal is
találkoztam, mint az orosz
Karpov és Cholmov, vagy a
holland van Wely.
 Számítógép ellen is ját−
szol?
– Igen, de csak edzés céljá−
ból. Az élő sakk varázsát a
számítógép nem adja vissza.
 Mi a célod?
– Egyénileg az idei szlová−
kiai országos bajnokságon az
1–2 hely (amely feljogosít Eu−
rópai−bajnoki vagy világbaj−
noki indulásra is) valamelyik−
ének a megszerzése. Csapat−
ban pedig természetesen az,
hogy hozzájáruljak a duna−
szerdahelyiek minél jobb sze−
repléséhez.
(O.N.)
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Nem babra megy a játék!

Január 17−i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: A Thermalpark mely
három fürdőmedencéjét vehetik igénybe a látogatók a téli
időszakban?
A helyes válasz: A téli időszakban a fedett rotunda, a szabad−
téri forró vizes ülő medence, valamint az olasz úszómedence
vehető igénybe.
A helyes választ beküldők közül három szerencsést sorsol−
tunk ki, akik egyenként két darab hét alkalomra szóló belépőt
nyernek a dunaszerdahelyi Thermalparkba.
Nyerteseink: Mészáros Dániel (Halpiac−tér 335/15), Dudás
Szilveszter (Csallóköz u. 25), Kovács Szilvia (Kukučín u.
1211/19).
Nyerteseinknek gratulálunk! Nyereményeiket a városi hivatal
földszintjén található szerkesztőségünkben vehetik át, személyi
igazolványuk felmutatása ellenében.
Új kérdésünk: Milyen kezeléseket vehet igénybe, aki elláto−
gat az ÉVA pedikűrbe?
A helyes választ beküldők közül három szerencsést sorsolunk
ki, akiknek egyenként egy szabadon választott kezelés lesz a
jutalmuk az Éva pedikűr ajánlataiból.
Válaszaikat legkésőbb február 6−ig küldjék be szerkesztősé−
günk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján.

Nejde o babku!

Výhercovia čitateľskej súťaže zo 17. januára
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili
nasledovnú otázku: Ktoré tri bazény môžu návštevníci
Thermalparku využívať aj v zimnej sezóne? Správna
odpoveď znie: Rotunda, talianský bazén a odkrytý sedací bazén
s teplou vodou.
Z tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vylosovali troch,
ktorí vyhrávajú po dve sedemvstupové permanentky do
Thermalparku.
Výhercovia sú: Dániel Mészáros− Rybný trh 335/15,
Szilveszter Dudás− Žitnoostrovská 25, Szilvia Kovács−
Kukučínova 1211/19
Výhercom blahoželáme.
Nová otázka znie: Aké procedúry vykonávajú v Pedikúre
EVA?
Z čitateľov, ktorí pošlú správne odpovede, vyžrebujeme troch,
ktorým bude jedna zvolená procedúra ponúknutá a vykonaná
zadarmo.
Odpovede zašlite najneskôr do 6. februára na adresu redakcie,
alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu.
FELHÍVÁS – A FEMIT polgári társulás (FEMIT 929 01
Dunjská Streda Ružový háj 937/47, tel. 00421 31 5500424. mob.
0915 727 613) gyűjtést szervez egy súlyosan beteg gyermek gyó−
gyíttatására. A 12 éves dunaszerdahelyi kisfiú, FÉL ÁDÁM
duschenne féle izomsorvadásban szenved, ami pillanatnyilag ha−
zánkban nem gyógyítható. Kijevben végeznek őssejtbeültetést,
ami segít a gyógyulásban. A család kérésére felvettük a kijevi kli−
nikával a kapcsolatot, és már kaptunk is 2007. februárjának ele−
jére időpontot. Ennek érdekében 2006. december 4−én társulá−
sunk szervezett egy jótékonysági napot: FIATALOK A FIATA−
LOKÉRT – SEGÍTSÜNK, HOGY SEGÍTHESSÜNK elnevezés−
sel. A kezelés költsége mintegy 230 000 korona, és még nem
sikerült összegyűjteni az összeget, ezért felhívásssal fordulunk
minden segítőkész és jószándékú emberhez, hogy adományaikat
a következő számlaszámra tegyék meg:
2237518253/0200.
Segítségüket köszönjük!

Szeretné jobban érezni magát? Segít az ÉVA pedikűr

Méregtelenítő kezelés, talpmasszázs
Harmadik éve várja szépülni vágyó vendégeit a duna−
szerdahelyi kórház földszintjén, az elsősegély mellett üzemelő
Éva pedikűr. Bár a szépségszalon egy kis ideig betegség miatt
zárva volt, februártól újra üzemel.
Az ide látogatók száraz− és vizes pedikűr−, klasszikus− és ja−
pán manikűrkezelésen, reflex talpmasszázson, az idei évtől pe−
dig még különleges Detox SPA méregtelenítő kezelésen is átes−
hetnek. Ez a modern méregtelenítő módszer segít a szervezet
sejtjeinek megszabadulni a toxikus anyagoktól. Ezáltal javulnak
az egyes szerveink funkciói, egészségesebbek leszünk, szerve−
zetünk visszanyeri régi vitalitását. A kezelés hatására az ízüle−
tek is újjáélednek, a test mozgékonyabbá válik.
Nyitva tartás: Hétfő−péntek: 8,00 – 16,00
További információ, valamint időpont−egyeztetés a 0905/
932 180−as telefonszámon kérhető.
(and)

Očistná kúra, masáž chodidla
V budove dunajskostredskej nemocnice, v susedstve stanice
prvej pomoci je už tretí rok v prevádzke PEDIKÚRA EVA. Aj
keď salón bol pre chorobu krátkodobo uzavretý, od februára je
opäť v prevádzke.
Návštevníkom ponúka suchú a vlhkú pedikúru, klasickú
a japonskú manikúru, reflexnú masáž chodidiel, a ako novinku
v tomto roku očistnú kúru Detox SPA. Táto moderná metóda
napomáha bunkám organizmu očistiť sa od toxických látok,
v dôsledku čoho sa zlepšuje funkcia jednotlivých orgánov,
organizmus sa opäť stáva vitálnym.
Otváracia doba: Pondelok − piatok 8,00–16,00 hod.
Bližšie informácie poskytnú na nasledovnom telefónnom
čísle: 0905/932−180.
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Programy

Krónika

A VMK programjából

VERMES VILLA

Novorodenci/Születések

 Február 3. – 10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. li−
gás mérkőzése
 Február 4. – 10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. li−
gás mérkőzése
 Február 11. – 15.00 ó.: CSALÁDI VASÁRNAP − FAR−
SANGI JÁTSZÓHÁZ
 Február 13.: XVI. Tompa Mihály Országos Vers− és Pró−
zamondó Verseny körzeti fordulója a Csemadok Területi Vá−
lasztmányának szervezésében vers− és prózamondás, I − II − III
kategóriák
 Február 14.: XVI. Tompa Mihály Országos Vers− és Pró−
zamondó Verseny körzeti fordulója
 Február 15.: XVI. Tompa Mihály Országos Vers− és Pró−
zamondó Verseny körzeti fordulója
 Február 15. – 19.00: a SZEVASZ SZÍNHÁZ −
DUNASZERDAHELY bemutatja EGRESSY ZOLTÁN: SÓS−
KA SÜLT KRUMPLIVAL vígjátékát. Rendező: Gágyor Péter.
 Február 17. – 11.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. li−
gás mérkőzése
 Február 17–18. – 11.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat
I. ligás mérkőzése
 Február 26.: XVI. Tompa Mihály Országos Vers− és Pró−
zamondó Verseny járási fordulója a Csemadok Területi Vá−
lasztmányának szervezésében

A Kortárs Magyar Galériában
a mosonmagyaróvári Art
Flexum Művészeti Társaság
kiállítása február 24−ig te−
kinthető meg. Nyitvatartás:
keddtől szombatig, 10−től 17
óráig.

Sárközi Boris
Szamaránszká Petra
Lakatosová Jessika
Novorodencom prajeme
dobré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
Sárkány Ján (1926)
Pasztorík Gašpar (1927)
Divinec Štefan (1918)
Rácz Štefan (1925)
Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!
ZOSOBÁŠILI SA /
HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Rigó Ulrich –
Rostovičová Katarína
Banyák Tomáš –
Bertóková Katarína

Centrum voľného času − Szabadidőközpont
Veľa šťastia a lásky v
spoločnom živote! / Sok
szerencsét és boldogságot
a közös úton!

PERFECTS
NYELVSTÚDIÓ
Válassza a legjobbat és
tanuljon velünk 2007−ben is!
– Angol, német, francia, olasz
és szlovák nyelvtanfolyamok
kezdőknek, mérsékelten hala−
dóknak és haladóknak.
– Általános vagy individuális
oktatás.
– Csoportok felnőttek és gye−
rekek részére.
– Érettségi−, felvételi vizsga és
államvizsga−előkészítő 2007.
február 5−től 2007. június 30−ig
– 3.490 Sk/ 5 hónap (80 óra,
heti 2x2 óra a délutáni órákban)
– Nyelvvizsga és oklevél az el−
ért szintnek megfelelően a tanfo−
lyam árában.
– Vállalatok részére igény sze−
rint kihelyezett tanfolyamok!
Beiratkozás: 2007. január 2−tól
a
nyelvstúdió
irodájában:
Perfects Rt., Erzsébet tér 1203,
Dunaszerdahely, I. em. 120,
vagy tel.: 031/ 552 23 89,
0910/963 930

Inzerát
 Garázs kiadó a Zöldfa
soron, a videókölcsönző
mellett. Tel: 0905 538 633
 Predám 3 izbový byt v
Dunajskej Strede na ul.
J.Lőrincza 2135/9, čias−
točne zrekonštruovaný,
podlahová plocha 64m2.
Cena 1015000Sk. tel:
0905261713
email: tom.slov@post.sk

Városi
műjégpálya

Korzo Bélu Bartóka 1191/16, 929 01 Dunajská Streda
 1.2.: Keramické aktivity (ZŠ A. Józsefa, Trhová Hradská –
9,00 hod.)
 3.2.: Športujúca rodina, 9,00 hod.
 5.2.: Keramické aktivity (MŠ Rybný trh– 9,45 hod.)
Regionálne kolo v stolnom tenise, 9,00 hod.
 6.2.: Výtvarné aktivity, 14,00 hod.
 8.2.: Keramické aktivity (ZŠ A. Józsefa s VJM Trhová
Hradská – 9,00 hod.)
Okresné kolo Geografickej olympiády – kat. E, F, G, H, I
(Perfects, 8,00 hod.)
 9.2.: Veselé fašiangy (ZPMP, 13,00 hod.)
 Mestská futbalová liga pre 7.−9. roč. ZŠ (ZŠ Z. Kodálya,
15,00 hod.)
 10.2.: Športový deň pre členov záujmových útvarov,
9,00 hod.
 12.2.: Keramické aktivity (MŠ Rybný trh, 9,45 hod.)
 13.2.: Keramické aktivity, 14,00 hod.
Okresné kolo Biologickej olympiády – kat. C, 9,00 hod.
 15.2.: Keramické aktivity (Stacionar, 9,45 hod.)
Fašiangové masky – rukodelné aktivity (MŠ Rybný trh,
9,30 hod.)
 16.2.: Mestská futbalová liga pre žiakov 3.−4. roč. ZŠ (ZŠ
Z. Kodálya, 15,00 hod.)
 17.2.: Športové dopoludnie (9,00 hod.)
 19.2.: Keramické aktivity (MŠ Rybný trh, 9,45 hod.)
 20.2.: Keramické a výtvarné aktivity (14,00 hod.)
 22.2.: Mestská futbalová liga pre žiakov 1.−2. roč. ZŠ (ZŠ
Z. Kodálya, 14,00 hod.)
 26.2.: Keramické aktivity (MŠ Rybný trh, 9,45 hod.)
 27.2.: Keramické a výtvarné aktivity (14,00 hod.)
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Nyitvatartási idő:
hétfő – csütörtök: 10–18.
péntek – szombat: 10–20.
vasárnap: 10–18.
Bérleti díjak:(1 óra):
1500 Sk − Hétfő − vasárnap
1100 Sk − Szombat − vasárnap
(reggel 8 ó. előtt)
Belépődíj:
6 éves korig: 30 Sk
15 éves korig: 45 Sk
15 év felett: 70 Sk
Iskolai csoportoknak: 30 Sk
A belépődíjak magukba
foglalják a kabin árát is.

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK  A városi hivatal lapja  Megjelenik két−
hetente  Főszerkesztő: P. Vonyik Erzsébet  Szerkesztők: Andrássy László
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3946  e−mail: press@dunstreda.sk  Internet: www.dunstreda.sk  Nyomdai elő−
készítés: Bici−Data  Nyomda: Valeur Kft., Dunaszerdahely  Lapterjesztés: Vá−
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Képriport/ Előzetes

Januárban két idegenforgalmi kiállításon is képviseltette magát
Dunaszerdahely városa

Region Tour, Slovakia Tour
Január 11–14−én került sor Közép−Európa
legnagyobb, vásárral egybekötött nemzet−
közi idegenforgalmi kiállítására a morvaor−
szági Brünnben. A Region Tour elnevezésű
rendezvényen szinte az összes európai or−
szág jelentősebb városa képviseltette magát.
Az ezt követő héten Pozsonyban, az Incheba
kiállítócsarnokban került megrendezésre a
régiók turisztikai lehetőségeinek nemzetkö−
zi szakmai vására Slovakia Tour néven.
Városunk és a termálfürdő küldöttsége
mindkét rendezvényen részt vett, hogy a kiál−
lítási standokon idegenforgalmi szempontból
népszerűsítsék Dunaszerdahelyt, és szűkebb
pátriánkat, a Csallóközt. Természetesen az
egyik legfőbb feladat Dunaszerdahely turiszti−
kailag legattraktívabb intézményének, a Ther−
malparknak a bemutatása volt. A duna−
szerdahelyi kiállítók ezzel kapcsolatban több
mint húszezer darab propagációs anyagot osz−

tottak szét a szakvásáron résztvevő, nagyszá−
mú utazási irodának és az érdeklődőknek.
A brünni rendezvényen Dunaszerdahely
meghívására két testvérvárosunk, a vajdasági
Szabadka és a székelyföldi Székelyudvarhely
is képviseltette magát. Az ezekből a városok−
ból érkező delegációk szintén a duna−
szerdahelyi standon állították ki a városukat
népszerűsítő propagációs anyagokat. Mint azt
Fekete Ernő, a városi hivatal vállalkozási osz−
tálya−, egyben a dunaszerdahelyi delegáció ve−
zetője lapunknak elmondta, mindkét helyszí−
nen nagy volt az érdeklődés városunk iránt: „A
szakemberek és a közönség számára nemcsak
a reklámanyagaink voltak kelendőek, de sze−
rettek volna információt szerezni a régiónkban
lévő idegenforgalmi, főként a szállás−, illetve
fürdőzési lehetőségekről is. Természetesen
minden kérdésükre igyekeztünk kielégítő vá−
laszt adni.“
( and)

A Dunaszerdahelyi Hírnök
február 14−i számából
Z nadchádzajúceho čísla

Folytatjuk a szak−

bizottsági elnökök be−
mutatását / Predsta−
vujeme predsedov odbor−
ných komisií

Riport az iskolai be−

íratkozásokról / Re−
portáž o zápisoch do zák−
ladných škôl

Dunaszerdahely új

honlapja /
Nová webová stránka DS

V januári sa Dunajská Streda predstavila na dvoch veľtrhoch cestovného ruchu

Úspešná prezentácia na Region Tour a Slovakia Tour
V dňoch 11–14 januára sa uskutočnil brnenský
veľtrh cestovného ruchu, najväčší svojho druhu
v strednej Európe. Na výstave Region Tour sa
každé väčšie mesto prezentovalo. Následne sa
v bratislavskej Inchebe uskutočnila regionálna
výstava Slovakia tour.
Naše mesto ako aj zástupcovia termálneho
kúpaliska sa oboch akcií zúčastnili, aby
prilákali čo najviac návštevníkov do Dunajskej
Stredy a okolia. Samozrejme, jednou z
najdôležitejších úloh bola prezentácia

Thermalparku. Dunajskostredčania rozdali v
stánku viac ako dvadsaťtisíc prospektov
cestovným kanceláriám i súkromným osobám.
V Brne boli v našom stánku prítomní aj
zástupcovia družobných miest. Ako Ernest Fe−
kete, vedúci odboru podnikania MsÚ a vedúci
delegácie pre DH povedal, o informácie o
našom meste a regióne a propagačný materiál
bol obrovský záujem. Mnohí sa zaujímali
hlavne o možnosti ubytovanie, kúpania,
aktívneho oddychu.

Aranykert bábcso−

port: Téli mesék –
gyermekelőadás a kultúr−
házban

