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Igényelhető
a PRO DS kártya

Žiadajte vydanie
PRO DS karty

Május elsejétől már igényelhe−
tő a Dunaszerdahelyen állandó
lakhellyel rendelkező városbe−
liek számára a különböző ked−
vezményekre feljogosító PRO
DS kártya. A kártyát azok az
állandó lakosok válthatják ki,
akik hiánytalanul fizetik a vá−
rosi adókat és díjakat, továbbá
a várossal szemben semmine−
mű tartozásuk nincs.
A kártya a városháza föld−
szintjén, a 109− es irodában igé−
nyelhető. Az érdeklődők itt
kapják meg az igényléshez
szükséges nyomtatványokat is.
Bővebb információ Tonka Éva
szakelőadónál, tel: 590 39 49.

Od začiatku mája už občania
nášho mesta môžu podať žia−
dosť o vydanie PRO DS karty,
ktorá poskytne jej majiteľom
rôzne zľavy a výhody. Nárok
na vydanie tejto karty majú o−
byvatelia mesta s trvalým po−
bytom, ak nemajú žiadne po−
zdĺžnosti voči mestu na da−
niach a poplatkoch.
Formuláre, ktoré treba vy−
plniť záujemcom, obdržíte na
mestskom úrade v kancelárii
č. 109 na prízemí. Podrob−
nejšie informácie podáva re−
ferentka Eva Tonka v tej istej
kancelárii, alebo na tele−
fónnom čísle : 590 39 49.

A PRO DS − kártya első oldala. A kártya másik oldalán feltün−
tetik a kártya nyilvántartási számát, a kártya tulajdonosának, il−
letve házastársának és a vele egy háztartásban élő kiskorú gyer−
mekeknek a nevét, a címet és a kártya érvényességi idejét. A kár−
tya nem ruházható át és csak a személyazonossági igazol−
vánnyal együtt érvényes.

Gödöllő küldöttsége Dunaszerdahelyre látogatott
Új címen a
városi rendőrség
A városi rendőrség a volt járá−
si hivatal épületéből elköltö−
zött a közeli Perfects székház−
ba ( a volt pártház). A városi
rendőrség az Erzsébet tér
1203. sz. alatt található az
épület földszintjén a udvar−
részben, amit tábla is jelez. A
következő telefonszámokon
érhető el: 159, 551−51−91,
0918−607−370.

Mestská polícia
na novej adrese
Mestská polícia sa odsťa−
hovala z budovy bývalého o−
kresného úradu a nachádza sa
odteraz v budove Perfectsu
(bývalá stranícka budova) na
adrese Alžbetínske námestie
1203. na prízemí v zadnej
časti budovy. Telefónne spo−
jenie: 159, 551−51−91, 0918−
607−370.

Járdafelújítás!
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy megkezdődik a járdafe−
lújítás a Béke utca Vajansky
utca felőli részén, az Euro−
center épülete mellett. A mun−
kálatok idejére a városi hivatal
építésügyi és közlekedésügyi
osztálya kéri az ott lakók me−
gértését és türelmét.

A négy testvérváros focitornát indít útjára
Pázmány Péter polgármester
meghívására május 19−én gö−
döllői küldöttség látogatott
Dunaszerdahelyre. Városunk
magyarországi testvérvárosá−
nak 26−tagú küldöttségét
Gémesi György, Gödöllő
polgármestere vezette.
A két testvérváros küldöttsé−
gének baráti légkörű találkozó−
jára a városi termálfürdőben
került sor. Megállapodás szü−
letett arról, hogy tovább bővítik
és rendszeresítik a sportkap−
csolatokat. Szeptembertől útjá−
ra indítanak egy négyes labda−
rúgótornát, amelyen a négy
testvérváros, Dunaszerdahely,
Gödöllő, Székelyudvarhely és
Zenta csapatai vesznek részt.
Az első focitorna házigazdája

Gödöllő városa lesz, majd
évente váltakozva rendezik
meg az egyes testvérvárosok−
ban a négyes tornát.
A foci a mostani látogatás
idején sem maradt el: barátsá−

gos futballmérkőzést vívott
egymással a DAC öregfiúk
csapata és a gödöllői legény−
ség. A győzelmet a gödöllőiek
szerezték meg: 5:3 arányban
győztek.
–pve−

Gödöllő

Delegácia Gödöllő v Dunajskej Strede

Futbalový turnaj družobných miest
Na pozvanie primátora mesta Pétera Pázmánya 19. mája navští−
vila Dunajskú Stredu 26 členná delegácia družobného mesta
Gödöllő, ktorú viedol primátor György Gémesi. Priateľské stret−
nutie delegácie nášho mesta s hosťami z družobného mesta z
Maďarska sa konalo v priestoroch mestského termálneho kúpalis−
ka. Na neformálnych rokovaniach došlo k dohode o tom, že v sep−
tembri poprvýkrát zorganizujú futbalový turnaj štyroch družob−
ných miest, a to Dunajskej Stredy, Gödöllő, Székelyudvarhely és
Zenty. Tento turnaj od jesene bude pravidelne zorganizovaný kaž−
dý rok striedavo v jednom zo štyroch miest. Hostiteľom prvého
turnaja v septembri bude mesto Gödöllő. Futbal však ani tentokrát
nechýbal z programu, zorganizovali totiž priateľský zápas medzi
mužstvom hostí z Gödöllő a domácimi seniormi DAC−u. Zápas
sa skončil víťazstvom hostí v pomere 5:3.

Obnova
chodníka!
Informujeme občanov, že
sa začne rekonštrukcia
chodníka na Mierovej uli−
ci na úseku pri ulici
Vajanského pri budove
Eurocentra. Oddelenie vý−
stavby a dopravy na mest−
skom úrade žiada obyva−
teľov predmetnej lokality
o trpezlivosť a porozume−
nie počas rekonštrukčných
prác.
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Forgalom−korlátozás az Ádor, a Štúr és a Tábor utcákban közmű− és útburkolat−felújítás miatt

Július végéig lezárul a vízvezetékcsövek cseréje
A városi hivatal építésügyi szakosztálya felhívja az Ádor, a
Štúr és a Tábor utcában lakók figyelmét, hogy ezekben az
utcákban folyamatban van az utcai vízvezetékcsövek cseré−
je, ami együtt jár az útburkolat felbontásával. Aki a közel−
jövőben az említett utcákban vízbekötést, vagy ilyen jelle−
gű módosítást szándékozik kérvényezni, mielőbb konzul−
tálja meg a városi hivatal illetékes szakosztályával, hogy az
útburkolat felbontásával egyidejűleg ezekre a munkálatok−
ra is sort lehetessen keríteni. A későbbiekben az új útbur−
kolat megbontását a hivatal öt évig nem engedélyezi.
közlekedésügyi osztályának
szakelőadója. Mindhárom ut−
cában fokozatosan először az
új vízvezetékcsöveket fektetik
le, majd az egyes épületekhez
és lakóházakhoz bekötik az új
Mint márciusban előre−
jeleztük, városunk három
utcájában a nyár végéig sor
kerül a vízvezeték−csövek
cseréjére, ami együtt jár az
útburkolat felbontásával.
Az Ádor, a Štúr és a Tábor
utcákat érinti ez a beruhá−
zás, amelyet a város a Nyu−
gat−szlovákiai vízművekkel
közösen hajt végre.
Mint az ott lakók is tapasz−
talhatják, az Ádor utcában
már zajlik a közműcsere és
ennek megfelelően az utcában

átmenetileg bizonyos forga−
lomkorlátozó intézkedéseket
is bevezettek. Ezek ugyan ké−
nyelmetlenséggel járnak, de
az útfelújítás az ott lakók ér−
dekeit szolgálja, ezért szívlel−
jék meg a korlátozó intézke−
déseket. A vízvezetékcsövek
kicserélése után sor kerül az
útburkolat teljes felújítására
is. „Ezek a munkálatok a vá−
rosi hivatallal egyeztetett me−
netrendnek megfelelően július
31−ig befejeződnek“ – tájé−
koztatta lapunkat Zalaba Zol−
tán, a városi hivatal építés− és

csatlakozókat, végül pedig az
úttestet új aszfaltburkolattal
vonják be. A munkálatok a Š−
túr utca Pozsonyi út felőli ré−
szén kezdődtek meg, majd
a másik fele lesz soron.

A Štúr−utca. A vízvezetékcsövek cseréjére július végéig itt is sor kerül

Dopravné obmedzenia v Ádorskej, Táborovej a v Štúrovej ulici

Do konca júla výmena vodovodného potrubia
Ako sme už v marci avizovali, do konca leta budú v troch uliciach nášho mesta
vymieňať vodovodné potrubia. V dôsledku týchto rekonštrukčných prác sú zave−
dené dočasné dopravné obmedzenia v Ádorskej, Štúrovej a Táborovej ulici.
V Ádorovej a v Táborovej ulici práce už prebiehajú v plnom prúde. Zavedené
dopravné obmedzenia isteže znepríjemňujú život obyvateľov danej lokality, ale
rekonštrukcia sa koná v ich prospech. Po kompletnej výmene vodovodného po−
trubia vozovka dostane nový asfaltový povrch. „Rekonštrukčné práce v súlade
s harmonogramom prác budú dokončené do konca júla,“ –informoval DH
Zoltán Zalaba, odborný referent oddelenia výstavby a dopravy MsÚ.
Rekonštrukcia vodovodného potrubia a následne povrchu vozovky sa onedlho
začnú aj v Štúrovej ulici. Po umiestnení hlavného potrubia sa namontujú aj prí−
pojky k jednotlivým rodinným domom a iným objektom.. Túto investíciu mesto
realizuje v spolupráci zo západoslovenskými vodárňami v spomínaných troch u−
liciach.
Oddelenie výstavby a dopravy mestského úradu upozorňuje obyvateľov u−
líc Ádorová, Štúrová a Táborová na to, že prebiehajúca výmena vodo−
vodného potrubia je sprevádzaná aj rozkopávkami v daných uliciach.
Preto obyvatelia danej lokality, ak mienia v dohľadnej budúcnosti podať
žiadosť na zmeny vo vodovodných prípojkách, tak tieto plány nech kon−
zultujú s príslušným odborom MsÚ, aby sa potrebné práce mohli už sú−
časne pri tejto rozkopávke realizovať. MsÚ po dobu nasledujúcich piatich
rokov nepovolí rozkopávku v danej lokalite.
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4 Környezetvédelem

Június kilencedikéig tart a petíciós akció: az érdeklődők a Vámbéry− téren csatlakozhat−
nak az Egyházkarcsa mellé tervezett osztrák akkumulátorgyár megépítése elleni akcióhoz

A csallóközi malmok ne ólmot őröljenek, hanem búzát!
A veszélyes és rákkeltő anya−
gokat is nagy mennyiségben
felhasználó Banner Baterien
ausztriai cég csallóközi megte−
lepedése ellen május 30−tól pe−
tíciós akciót indított az egyház−
karcsai székhelyű Kukkónia
Polgári Társulás. Duna−
szerdahely város vezetése is tá−
mogatja ezt a kezdeményezést,
hiszen városunk tőszomszéd−
ságában épülne meg a felfutá−
sa után évente hatmillió akku−
mulátort gyártó linzi székhe−
lyű cég csallóközi üzeme,
amelynek az építése már most
nyáron elkezdődne.
A petíciós íveket Dunaszer−
dahelyen a Bartók Béla sétá−
nyon, a Csehszlovák Kereske−
delmi Banknál írhatják alá a−
zok, akiknek szívügye környe−
zetünk megóvása és ellenzik
az ólom és kénsav felhaszná−
lásán alapuló akkumulátor−
gyártást a csallóközi ivóvíz−
kincs tőszomszédságában,
nyilatkozta lapunknak Hor−
váth Ákos, a társulás vezető−
je. Az aláírásokat a tervek
szerint jövő szombatig gyűjtik
a társulás tagjai, de érdeklő−
dés esetén ezt a határidőt ki−
tolják. A Kukkónia társulás
petíciós akcióját támogatja a
környezetvédők nemzetközi
szervezetének, a Greenpeace−
nek a szlovákiai irodája is.
Az üggyel a szlovák kör−
nyezetvédelmi minisztérium
szintén foglalkozik. Váro−
sunk polgármestere, Pázmány
Péter május elején levélben
kérte Jaroslav Izáktól, hogy
A csallóközi ivóvízkészle−
teket is veszélyeztetheti az
a Egyházkarcsa mellett
tervezett akkumulátor−
gyár, melyet egy osztrák
cég építene fel a 63−as fő−
út mellett. A tervek sze−
rint az ausztriai Linzben
működő Banner Baterien
cég tulajdonosai építenék
fel az akkumulátorgyárat
Egyházkarcsa kataszteré−
ben.

készíttessen környezeti hatás−
tanulmányt az Egyházkarcsa
mellé tervezett akkumulátor−
gyár várható környezeti hatá−
sairól, és vizsgálja felül, hogy
az ólmot is felhasználó cég
üzemelése megfelel−e az eu−
rópai uniós előírásoknak. Lé−
tezik ugyanis egy olyan jog−
szabály, amely az ólom fel−
használását a gyártási folya−

matban csak rendkívüli ese−
tekben engedélyezi. A kör−
nyezetvédelmi tárca már je−
lezte, hogy foglalkoznak a
polgármester beadványával,
és átnézik az ez ügyben eddig
kiadott engedélyeket és állás−
foglalásokat. A véleményezés
miatt megszólított állami és
szakhivatalok többsége eddig
nem emelt kifogást a linzi

székhelyű osztrák cég terve−
zett másfélmilliárd koronás
beruházása ellen.
A környezetvédelmi tárca
korábbi vezetése érthetetlen
módon nem tartotta fontosnak
környezeti hatásvizsgálat el−
végzését. Pedig a duna−
szerdahelyi körzeti környezet−
védelmi hivatal is komoly ag−
gályokat fogalmazott meg
szakvéleményében a várható
környezeti hatásokat illetően.
Főleg amiatt, hogy itt találha−
tó Közép−Európa legfonto−
sabb ivóvízkészlete. Sőt, újab−
ban a dunaszerdahelyi Köz−
egészségügyi Intézetben is ne−
gatív szakvélemény készült.
A beruházás ügye tehát ko−
rántsem tekinthető előre lefu−
tottnak. Sokat nyomhat a lat−
ban a lakossági tiltakozás és a
végső szót ez ügyben majd a
környezetvédelmi szakható−
ság mondja ki, remélhetőleg
úgy, hogy figyelembe vesz
minden pro és kontra véle−
ményt.
−p. vonyik−

PETÍCIÓ az egyházkarcsai BANNER BATERIEN AKKUMULÁTORGYÁR megépítése ellen

Nem akarunk ólmot a Csallóköz szívébe!
Mentsük meg legnagyobb kincsünket, az ivóvizet!
Dönts te is a tiszta és egészséges életkörnyezet mellett!
Tények a beruházásról:
– Évi 3 000 000 akkumulátor gyártása,
később 6 000 000 darabé, ami több
mint 23 800 db autóakkumulátort jelent
naponta, ha évente 252 a munkanapok
száma.
– Évente 49 millió kg ólom feldolgozása.
– Évente 12 millió kg 98%−os kénsav fel−
dolgozása.
– Beépített terület: cca. 20 000 m2

–
–
–
–
–
–
–

Az üzem megépítése mellett szóló érvek:
– Munkahelyteremtés, kb.150
– A gyártás automatizált.
– Építkezési cégeknek új lehetőség.

–
–

Az üzem megépítése ellen szóló érvek:
– A Csallóközben található Közép−Európa

legnagyobb ivóvízkészlete – miért ép−
pen ide?
Vízvédelmi területen tilos ilyen jellegű
gyár építése.
Mezőgazdasági termékek mérgezése.
Levegőszennyezés.
Talaj− és talajvízszennyezés.
Mezőgazdasági földterület elvesztése.
Az akkumulátorgyár mellett Jednota
élelmiszer − nagyraktár fog működni.
A feldolgozás után veszélyes hulladé−
kok keletkeznek.
Rizikós munkahely, ahol kötelező az al−
kalmazottak rendszeres orvosi ellenőr−
zése.
Határokon áthatoló katasztrófa bekövet−
kezésének lehetősége.

E tényeket is mérlegelve döntsön saját belátása szerint,
hogy csatlakozik−e a petícióhoz!!!
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Gyarapodik városunk zöldövezete, új park létesül a keleti lakótelepen

Külön út a gyalogosok és a kerékpárosok részére

Fák, virágok, fények...

Nemcsak üzletekkel, szóra−
koztatóközpontokkal, családi
házakkal, hanem párhuzamo−
san zöldövezetekkel is gazda−
godik városunk jelenleg legdi−
namikusabban fejlődő része, a
Galántai út melletti Keleti la−
kótelep. A szeptemberre elké−
szülő MAX−központ és az
épülő családi házak övezete

mellett a garázssor szomszéd−
ságában, a városfejlesztési
tervvel összhangban pihenő−
park is létesül. Azt a területet
hozzák rendbe a garázssor
mögött egészen a Hyper−
nováig, amely jelenleg sűrű
bokrokkal és gazzal van benő−
ve, sőt, szemétkupacok is ék−
telenkednek itt.

A leendő park összterülete 9
200 m2 lesz, melynek legna−
gyobb részét – 6800 m2−t, ami
körülbelül egy futballpálya te−
rületének felel meg – zöld
gyepszőnyeg képezi majd,
ahová fákat is ültetnek. A cél
az, hogy a parkban „jól meg−
férjenek” egymás mellett a
gyalogosok, kerékpárosok és

a gyermekek is, Úgy szóra−
kozhassanak, pihenhessenek,
hogy közben egymást ne za−
varják. Amíg a szülők, nagy−
szülők sétálnak, vagy a pado−
kon pihennek, beszélgetnek,
olvasnak, csemetéik a füves
területen futkározhatnak, lab−
dázhatnak. A gyerekek kikap−
csolódási és szórakozási lehe−
tőségeit bővítik az itt felállí−
tásra kerülő játszóalkalmatos−
ságok.
A kerékpárosok és a gyalo−
gosok részére külön út, illetve
járda épül, ezek aszfaltfelülete
650, illetve 800 m2 lesz. A két
utat virágágyások választják
el egymástól. Mindkét út mel−
lé szemetesládákat és padokat
is elhelyeznek. A park megvi−
lágítását és közbiztonságát 19
lámpatest szolgáltatja.
A parképítés dokumentáci−
ója már készen áll, amelyet
az itt bemutatott látványter−
vek is kiegészítenek. Az épít−
kezés kivitelezésére a városi
hivatal közbeszerzési pályá−
zatot hirdet. Ezután a néhány
hónapos építkezési munkála−
tot követően városunk polgá−
rai már jövőre birtokba vehe−
tik Dunaszerdahely új park−
ját. (on)

Rozširuje sa mestská zeleň o nový park na sídlisku Východ  Osobitná cesta pre chodcov a cyklistov

Stromy, kvety, svetlá...
Okrem obchodov, zábavných
centier, rodinných domov pri−
budne v novej, najdynamic−
kejšie sa rozvíjajúcej mestskej
časti, na sídlisku Východ pri
Galantskej ceste paralelne aj
nový park. Pri zábavnom cen−
tre Max a rodinných domoch,
v susedstve garáží až po ob−
chodný dom Hypernova sa v
súlade s plánom rozvoja mes−
ta postaví nový park oddychu.
V súčasnosti je toto územie
zarastené burinou a hustým
krovím, ba sa tu objavili aj ko−
py odpadu.
Celková rozloha parku bude
9 200 m2, z toho 6800 m2
/rozloha veľkosti asi jedného
futbalového ihriska/ bude
trávnik, ktorý bude lemovaný
stromoradím. Cieľom je, aby

bol park vhodný pre chodcov,
cyklistov aj detí. Aby sa všet−
ci mohli zabávať a oddychovať
súčasne, rodičia a starí rodičia
prechádzať, od−
dychovať na la−
vičkách, rozprá−
vať sa alebo čítať,
ich ratolesti be−
hať, hrať loptové
hry na trávniku,
alebo hojdať.
Pre cyklistov a
chodcov sa vy−
buduje osobitná
cesta, veľkosť as−
faltovej plochy
bude 650, resp.
800 m2, cesty bu−
dú oddelené kve−
tinovým záho−
nom. Popri ces−

tách a chodníku budú lavičky
a odpadkové koše. Park bude
osvetlený 19 lampami. Plány
na výstavbu parku sú už ho−

tové. Na ich realizáciu mest−
ský úrad vypíše tender. Potom
už len niekoľko mesiacov, a
obyvatelia Dunajskej Stredy
sa môžu pochváliť novým par−
číkom.
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Petičná akcia trvá do 9. júna  Záujemcovia môžu petičné hárky proti plánovanej
výstavbe závodu na výrobu akumulátorov podpísať na Vámbéryho námestí

Nech mlyny na Žitnom ostrove
nemelú olovo, ale obilie!
Občianske združenie Kukkonia z Kostolných Kračan za−
hájilo petičnú akciu proti plánovanej výstavbe závodu na
výrobu autobatérií rakúskej firmy Banner Baterien na
Žitnom ostrove. Ich aktivitu podporuje aj vedenie mesta
Dunajská Streda, veď plánovaná firma s ročnou kapacitou
6 mil. ks akumulátorov by sa mala postaviť v susedstve
nášho mesta. S jeho výstavbou by mali začať už v lete.
Pre tých, ktorým na ochra−
ne prírody záleží, a odmieta−
jú výrobu založenú na olove
a kyseline sírovej pri najväč−
šej zásobárni pitnej vody v
regióne, môžu petíciu podpí−
sať na Korze Bélu Bartóka
pred budovou Českosloven−
skej obchodnej banky – pove−
dal pre DH predseda občian−
skeho združenia, Ákos
Horváth. Podpisy zbierajú
do soboty, ale v prípade záuj−
mu sa termín zberu podpisov
môže i predĺžiť. Petičnej ak−
ciu Kukkónie podporuje aj
slovenská sekcia Greenpeace.
Záležitosť výstavby závodu
na výrobu akumulátorov už
prešetruje aj ministerstvo ži−
votného prostredia. Stalo sa
tak po tom, čo primátor
Dunajskej Stredy, Péter
Pázmány požiadal ministra
Jaroslava Izáka, aby dal pri−
praviť dopadovú štúdiu vý−
stavby závodu na výrobu a−
kumulátorov na životné pro−
stredie a dal prešetriť, či pre−
vádzkovanie firmy spracová−
vajúcej olovo zodpovedá eu−
rópskym normám. Existuje
totiž zákonná norma, ktorá
povoľuje použitie olova vo
výrobe len vo výnimočných
prípadoch. Ministerstvo ži−
votného prostredia už potvr−
dilo, že sa podaním primátora
zaoberajú, a preveria povole−
nia a stanoviská, ktoré sa vo
veci doposiaľ vydali. Väčšina
štátnych a odborných inštitú−
cií poverených pripomienko−
vaním investície zatiaľ ne−
vzniesli námietku voči pol−
druhamiliardovej investícii
firmy z Linzu.
Predchádzajúce vedenie

ministerstva životného pro−
stredia z nepochopiteľných
dôvodov nepovažovalo za

dôležité vypracovanie dopa−
dovej štúdie. A to i napriek
tomu, že obvodný úrad pre
životné prostredie vznieslo
v odbornej správe vážne o−
bavy. Hlavne z toho dôvodu,
že sa tu nachádza najväčšia
zásobáreň
pitnej
vody
v
Strednej
Európe.
Zamietavé stanovisko k vý−
stavbe výrobni akumuláto−

rov dal aj regionálny ústav
verejného zdravia.
Vo veci sa ešte definitívne
nerozhodlo. Mnoho záleží od
stanoviska obyvateľstva, ale
konečné slovo bude mať od−
borný orgán životného pro−
stredia. Dúfajme, že ten pri
rozhodovaní zoberie do úva−
hy všetky názory a stanovis−
ká pre aj proti.

PETÍCIA proti výstavbe závodu pre výrobu AKUMULÁTOROV,
BANNER BATERIEN v obci Kostolné Kračany.

Nechceme olovo v srdci Žitného ostrova!
Zachráňme náš najcennejší poklad – pitnú vodu!
Rozhodni sa pre čisté a zdravé životné prostredie!
Fakty o investícii:

–

Výroba 3 000 000 ks akumulátorov
ročne, neskôr 6 000 000 ks, čo pred−
stavuje viac než 23 800 ks akumulá−
torov denne ak má rok 252 pracov−
ných dní.
– Spracovanie 49 miliónov kg olova
ročne (mletie, tavenie, sušenie).
– Spracovanie 12 miliónov kg 98%−nej
kyseliny sírovej ročne.
– Zastavaná plocha: cca 20 000 m2

–

–

–
–

–

Argumenty za:
–

Vytvorenie nových pracovných miest
a pozícií pre takmer 150 pracovníkov
(celý proces výroby je automatizova−
ný).
– Nová príležitosť pre stavebné firmy a
závody.
–

Proti:
–

–

–
–
–

Žitný ostrov je najväčšou zásobár−
ňou podzemných vôd – prečo práve
sem?
Na vodohospodársky chránenom ú−
zemí je neprípustná výstavba takého
závodu.
Znehodnotenie poľnohospodárskych
plodín a produktov.
Znečistenie ovzdušia.
Znečistenie pôd a podzemných vôd.

Stavba zaberá kvalitnú poľnohospo−
dársku pôdu.
V tesnej blízkosti podniku na výrobu
akumulátorov sa stavia sklad s po−
travinárskym tovarom obchodného
reťazca Jednota.
Nebezpečný odpad, ktorý zostane
po spracovaní.
Pracovisko so zvýšeným rizikom, pri
ktorom je nevyhnutné vykonávať
pravidelné zdravotné prehliadky pra−
covníkov.
Riziko havárie závodu s cezhranič−
ným dopadom
Príslušná smernica Európskej ú−
nie nepripúšta existenciu podob−
nej prevádzky v bízkosti zdrojov
pitnej vody

Ohrozenia:
Pri výrobnom procese sa časť olova
a kyseliny sírovej dostane aj do ovzdu−
šia (vzduch, ktorý dýchame) a vo forme
odpadu časť olova preniká aj do pod−
zemných vôd a do pôdy. Do poľnohos−
podárskych plodín, pestovaných na
kontaminovaných pôdach, preniká o−
lovo. Po konzumácii takýchto agropro−
duktov sa olovo dostáva aj do nášho or−
ganizmu, a zvyšuje riziko vzniku nádo−
rových chorôb, ktoré sú na Žitnom os−
trove už aj v súčasnosti najrozšírenej−
ším ochorením.
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Nyerjen Wellness−hetet a dunaszerdahelyi Thermalparkban!

Segítsen nevet adni az új élményfürdőnek!
A dunaszerdahelyi Thermal−
park versenyt hirdet a városi
termálfürdőben épülő és nyá−
ron átadásra kerülő új él−
ményfürdő−komplexum elne−
vezésére. A verseny meghir−
detőinek elvárása az, hogy
frappáns, kifejező és a város,
illetve a régió múltjához lehe−
tőleg kötődő nevet találjanak
az új idegenforgalmi és turisz−
tikai látványosságnak, vagyis
a termálfürdő épülő wellness−
részlegének.
A versenyben minden nagy−
korú személy részt vehet, aki
nem alkalmazottja a termál−
fürdőt irányító társaságnak, és
nem is lehet közeli hozzátar−
tozója a nyereményjáték szer−
vezőinek. Az érdeklődők űrla−
pon adhatják le javaslataikat,
elektronikusan a www. ther−
malpark.sk honlapon található
e−mail címre, vagy akár pos−
tai úton, illetve személyesen a
Kúpeľno−rekreačný areál, Rt.,
Bősi út, 929 01, Dunaszer−
dahely címre. A pályázat sza−
bályzata, valamint az űrlapok
a www.thermalpark.sk honla−
pon tölthetőek le. Akinek nem
áll rendelkezésére internetes
hozzáférés, azok is hozzájut−
hatnak az űrlapokhoz a ter−
málfürdőben, valamint a váro−
si hivatal portáján. Javaslatai−
kat június végéig küldhetik
be.
A beérkezett javaslatok érté−
keléséről, tehát arról, hogy mi
lesz az új létesítmény elneve−

Cigimentes Szekszárd?
A közterületen való dohányzás
megtiltásáról határozott köz−
gyűlésén Szekszárd képviselő−
testülete. A „Csikkmentes
Szekszárdért“ jelmondat jegyé−
ben az önkormányzati rendele−
tet két fordulóban kívánja meg−
alkotni a közgyűlés és novem−
ber elsejével lépne hatályba. A
példaként szolgáló dombóvári
rendelet tiltja a dohányzást a ját−
szótereken, oktatási, egészség−
ügyi, szociális, kulturális intéz−
ményeket övező területeken, va−
lamint a közintézmények és kü−
lönböző felekezeti egyházi intéz−
mények környékén.
És Dunaszerdahely? Kedves
Olvasóink! Önök vajon hogy fo−
gadnák, ha Dunaszerdahely
önkormányzata is követné Dom−
bóvár és Szekszárd példáját, és
jelentősen korlátozná a do−
hányzás lehetőségét városunk−
ban. Véleményüknek szívesen
helyt adunk lapunk hasábjain.

Szekszárd bez cigariet.
zése, július elején tájékoztat a
fürdő vezetősége. Ekkor kerül
sor a sorsolásra, amelyen min−
denki részt vesz, aki a pályáza−
ti kiírásnak minden szempont−
ból megfelelő névjavaslatot
küldött be. Érdemes résztvenni
a „névadóban”, hiszen értékes
díjak várnak gazdára:
FŐDÍJ: Wellness hét (7 éj−
szaka) a wellness−komp−
lexumban 2 személy részére,
amely tartalmazza a szál−
lást, az étkezést és az egész
napos belépőket, leszámítva
a masszázst.
MÁSODIK DÍJ: Wellness

hétvége (2 éjszaka) 2 sze−
mély részére a wellness−
komplexumban, amely tar−
talmazza a szállást, az étke−
zést és az egész napos belé−
pőket, leszámítva a masz−
százst.
HARMADIK DÍJ: Kétna−
pos belépő 2 személy részére
a wellness−komplexumba, a
szálláson, az étkezésen és a
masszázson kívül. A sorsolás
pontos időpontjáról és hely−
színéről tájékoztatjuk olvasó−
inkat, illetve a termálfürdő
honlapján is megtalálható
majd ez az információ.

Mestské zastupiteľstvo maďar−
ského mesta Szekszárd rozhodlo
o zákaze fajčenia na verejnom
priestranstve. Zákonná norma by
mala vstúpiť do platnosti od prvé−
ho novembra. Nariadenie by
zakazovalo fajčenie na detských i−
hriskách, ďalej v blízkosti výchov−
ných, zdravotných, sociálnych a
kultúrnych inštitúcií, ako aj úra−
dov a cirkevných zariadení.
A Dunajská Streda? Vážení
čitatelia! Vy by ste ako prijali,
keby mestské zastupiteľstvo v
Dunajskej Strede dospelo k
podobnému kroku? Vaše odpo−
vede radi zverejníme na strán−
kach DH.

Vyhrajte týždenný wellnesový pobyt v dunajskostredskom Thermalparku

Pomôžte pomenovať nový zážitkový kúpeľ!
Dunajskostredský Thermal−
park vyhlasuje súťaž na po−
menovanie nového wellness−
komplexu v termálnom kúpa−
lisku. Organizátori súťaže pre
novú turistickú atrakciu oča−
kávajú výstižný názov, ktorý
je podľa možnosti spätý aj s
históriou mesta, alebo regió−
nu.
Do súťaže sa môžu zapojiť
plnoleté osoby, ktoré nie sú
zamestnancami vyhlasovateľa
súťaže, alebo blízkymi osoba−
mi zamestnancov vyhlaso−
vateľa súťaže.

Záujemcovia sa prihlasujú
do súťaže na registračnom for−
mulári, ktorý poštou alebo
mailom zašlú na adresu vyhla−
sovateľa: Kúpeľno−rekreačný
areál a.s., Gabčíkovská cesta,
929 01 Dunajská Streda, alebo
na elektronickú adresu spo−
ločnosti:
info@ther−
malpark.sk. Štatút súťaže, ako
aj registračný formulár sa dá
stiahnuť na nasledovnej webo−
vej stránke: www.thermal−
park.sk, resp. je dostupný aj
na mestskom úrade, alebo
v termálnom kúpalisku.

O výsledkoch súťaže bude
vedenie kúpaliska informovať
začiatkom júla. Vtedy sa us−
kutoční v sídle vypisovateľa
súťaže aj žrebovanie. Do žre−
bovania bude zaradený každý,
ak splnil všetky podmienky
súťaže. Oplatí sa zapojiť do sú−
ťaže, lebo výhry sú lákavé:
Hlavná cena: Wellness
týždeň (7 nocí) v kúpeľno−re−
kreačnom areáli pre dve oso−
by, vrátane ubytovania, stra−
vovania a celodenných vstu−
peniek, okrem masáže.
Druhá cena: Wellness ví−

kend (2 noci) pre dve osoby
vo wellness−komplexe, vrá−
tane ubytovania, stravovania,
okrem masáže.
Tretia cena: Dvojdňová
vstupenka pre dve osoby do
wellness−komplexu, okrem u−
bytovania, stravovania a ma−
sáže.
O presnom termíne a mieste
žrebovania budeme informo−
vať prostredníctvom Dunaj−
skostredského hlásnika, resp.
informácia bude dostupná aj
na webovskej stránke spoloč−
nosti.
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Mimoriadnu cenu šéfa Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša
získala 5−ročná Natália Vojvodíková z Rakovej s kresbou Pod dáždnikom

Na výstavu si porota vybrala 270 prác, z ktorých 40 zís−
kalo ocenenie. Z Dunajskej Stredy boli ocenené: Fanni
Fekete a Márk Németh (MŠ na Alžbetínskom námestí) a
Tünde Fekete (MŠ na Komenského ulici). Výstava potrvá
do 25. júla.

Medzinárodná súťaž a výstava kresieb škôlkárov Žitnoostrovské pastelky

Defilé pestrofarebnosti a bohatej detskej fantázie
Z najkrajších kresieb detskej výtvarnej súťaže Žitnoostrov−
ské pastelky 2006−2007 slávnostne otvorili vernisáž vo vý−
stavnej sieni Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede.
Do ôsmeho ročníka výtvarnej tvorivosti škôlkárov sa zapo−
jil rekordný počet súťažiacich detí. Materské školy a zá−
kladné umelecké školy do súťaže zaslali celkovo 1761 det−
ských kresieb od 1623 mladých autorov, uviedol tajomník
súťaže LADISLAV RÁCZ.
Prítomných privítala Jana
Svetlovská, riaditeľka Žitno−
ostrovského
osvetového
strediska, ďalej ich pozdravil
podpredseda Trnavského sa−
mosprávneho kraja Ľudovít
Daučo a v mene nášho mes−
ta viceprimátor Fridrich
Nagy.
Pracovníkov Žitnoostrov−
ského osvetového strediska,
ktorí každoročne organizujú
súťaž a sprievodnú výstavu,

teší, že tohoročné kresby mla−
dých autorov pochádzajú z 91
miest
a
obcí
celého
Slovenska. Zo zahraničia sa
do výtvarnej tvorivosti detí
tradične zapájajú škôlkári z
maďarského Győru a Békéš−
skej Čaby, z českého Olo−
mouca a zo slovenskej škôlky
z Viedne. Na vernisáži det−
skej výtvarnej tvorivosti je
vystavených 270 diel, ktoré si
porota na čele s výtvarníkom

Bohumírom Bachratým vy−
brala zo súťažných prác. Z vy−
stavených prác štyridsať kre−
sieb ocenili diplomami a malí
autori dostali aj hodnotné
hračky. Medzi ocenenými au−
tormi sa nachádzali aj trojroč−
né deti, ale aj najstarší mali
maximálne 7 rokov. Najviac
cien aj tento rok získali škôl−
kári z Dolného Kubína a Kež−
marku − z Dunajskej Stredy so
odnesú po päť diplomov, do
Senice putujú štyri ocenenia,
domáci škôlkári z Dunajskej
Stredy získali 3 ocenenia, po−
dobne deti z Galanty, barde−
jovským deťom ušli dve diplo−
my, takisto aj škôlkárom z
Rakovej. Po jednom ocenení
obdržali deti materskej školy
z Békešskej Čaby, z Košíc,

z Myjavy, z Nitry, z Rožňavy,
zo Skalitého, zo Svidníka,
z Šaštína, z Topoľčian, Tvrdo−
šína, z Veľkého Medera a z
Viedne.
Mimoriadnu cenu šéfa
Trnavského samosprávneho
kraja Tibora Mikuša získala
5−ročná Natália Vojvodíková
z Rakovej s kresbou Pod
dáždnikom, ktorá zobrazuje
veselú rodinu pod dáždni−
kom vo farbách dúhy.
Výstava detských kresieb v
Žitnoostrovskom múzeu je
prístupná verejnosti do kon−
ca leta. Zámerom organizáto−
rov súťaže a vernisáže bolo
predstaviť verejnosti úžasnú
fantáziu, farebný svet a bo−
hatú obrázkovú reč detí v ra−
nom veku.
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Csallóközi Színes Ceruzák: a legszebb rajzok a nyár végéig láthatók a múzeumban

A gyermeki fantázia és a sokszínűség seregszemléje
A Csallóközi Múzeum kiállítótermében május 19−én immár
nyolcadik alkalommal nyílt meg az óvodások képzőművé−
szeti versenyébe beküldött rajzok kiállítása. A Csallóközi
Színes Ceruzák verseny idei díjkiosztóján megjelenteket
Jana Svetlovská, a Csallóközi Népművelési Központ igazga−
tónője, továbbá a Nagyszombati Megyei Önkormányzat al−
elnöke, Ľudovít Daučo és a városi önkormányzat nevében
Nagy Frigyes alpolgármester üdvözölte.
negyven alko−
Rekordszámú pálya−
tást díjazott a
munkából válogatha−
szakmai zsüri.
tott a
Bohumír
A munkák na−
Bachratý képzőmű−
gyon ötlete−
vész vezette szakmai
sek, sokszínű−
zsűri, hiszen csaknem
ek és ha vala−
1800 gyerekrajzot kel−
kinek rossz
lett átnéznie ahhoz,
hogy kiválassza a ki− RÁCZ LÁSZLÓ festő− napja van, e−
állításon látható leg− művész nagy örömmel zek az élénk
szebb 270 óvodásraj− szervezte az óvodások s z í n e k b e n
pompázó óvo−
zot. Ezek közül negy− rajzversenyét.
dásrajzok biz−
ven kis alkotó rajzait
díjazták. Mivel a rajzverseny tosan jókedvre derítik. A Csal−
legfiatalabb résztvevője mind− lóközi Színes Ceruzák óvodás
össze 3 éves, de a legidősebb rajzversen legjobb alkotásai
láthatók
sem több hat évesnél, a nyerte− a nyár végéig
sek játékbabákat, autókat vagy a dunaszerdahelyi Csallóközi
labdákat kaptak ajándékba. Múzeumban.
Előfordult, hogy a díj nagyobb
volt, mint a jutalmazott kis raj−
zoló. Az óvodások rajzverse−
nye az idén is nemzetközi jelle−
get öltött, hiszen a hazai gyere−
keken kívül magyarországi,
csehországi és bécsi gyerekek
is küldtek rajzokat. Szlovákiá−
ból 91 város és község óvodái
kapcsolódtak be a rajzverseny−
be. A legtöbb díjat az al−
sókubíni és a késmárki óvodá−
sok szerezték, ötöt−ötöt, de
a győri és a szenyici gyerekek
is négy díjjal térhettek haza.
A dunaszerdahelyi és a galántai
óvodások is három díjat tehet−
tek a tarsolyukba. Kassa,
Myjava, Nyitra, Rozsnyó,
Svidnik, Sasvár Bártfa, Tapol−
csány, Olmüc, Békéscsaba,
Bécs, Nagymegyer− csak né−
hány város és falu a sok közül,
ahonnan szintén érkeztek gye−
rekek a díjátadó ünnepségre.
A gyerekrajzversenyt az i−
dén is a Csallóközi Népműve−
lési Intézet szervezte a városi
hivatal és a Csallóközi Múze−
um bevonásával. Az óvodák és
a művészeti iskolák tavaly de−
cember közepéig küldhették be
a rajzokat egész Szlovákiából.
A kiállított gyerekrajzok közül

A legjobb 40 alkotás

FEKETE FANNI − VIDÁM ÓVODÁSOK

FEKETE TÜNDE − A MI UTCÁNK

A kiállított 270 rajz
közül a zsűri negy−
ven alkotást díja−
zott.
Dunaszer−
dahelyről Fekete
Fanni és Németh
Márk (Erzsébet té−
ri óvoda), Fekete
Tünde (Komenský
utca óvoda) rajzát.
A kiállítás július
25−éig tekinthető
meg.

NÉMETH MÁRK.
INDIÁN
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A XXXII. Duna Menti Tavasz programja
2007. június 5., kedd
8.00: Térzene a VMK előtt előtti
téren
8.30: Fesztiválnyitó, a város kul−
csának átadása
9.00: Színjátszó versenyműsor:
Vágó Ádám, a Tompa Mihály Vers−
és Prózamondó Verseny díjazottja
Télbúcsúztató (népi szerkesztett
játék) előadja a Nagytárkányi Ma−
gyar Tannyelvű Alapiskola Nyitni−
kék Színjátszó Csoportja, rendezte
Bajzák Katalin
Lyman Frank Baum: Óz, a nagy va−
rázsló (mesejáték) előadja a Nyárasdi
Magyar Tannyelvű Alapiskola Teker−
gők Színjátszó Csoportja, rendezte
Nagy Irén és Magyar Gaál Lívia
11.00: Színjátszó versenymű−
sor: Gömöri lakodalmas (népi
szerkesztett játék Borziné Bódi Irén
gyűjtése alapján) előadja a Losonci
Kármán József Magyar Tannyelvű
Alapiskola Pitypang Csoportja, ren−
dezte Bolyós Mónika és Kertész Nóra
Tüsszentés (népmese feldolgo−
zás) előadja a Bélyi Magyar Tan−
nyelvű Alapiskola Gyöngyöcske
utánpótlás csoportja, rendezte
Szakszon Anna
Itt járt Mátyás király (mesejáték)
előadja az Érsekújvári Czuczor Ger−
gely Alapiskola Nevenincs Színjátszó
Csoportja, rendezte Mátyás Anna
2007. június 6., szerda
9.00: Színjátszó versenyműsor:
Fazekas József: Lúdas Matyi (szín−
padi játék, Németh Ervin feldolgo−
zása) előadja a Tornaljai Kazinczy
Ferenc Magyar Tannyelvű Nyelvű
Alapiskola Kincskeresők Színjátszó
Csoportja, rendezte Mészáros Pi−
roska és Okos Zsuzsanna
„Ha anya nincsen otthon”, va−
gyis a hét kecskegida története
(Grimm meséje alapján készítette
Cibula Péter) előadja a Kassai Ma−
gyar Közösségi Ház Kis Bóbita

Színjátszó Csoportja, rendezte Kris−
tóf Mónika
Móra Ferenc: Kevély Kereki
(mese) előadja a Nagytárkányi Ma−
gyar Tannyelvű Alapiskola Ispiláng
Színjátszó Csoportja, rendezte Baj−
zák Katalin
11.00: Színjátszó versenymű−
sor: A kis gömböc (magyar népme−
se) előadja a Hetényi Tarczy Lajos

2007. június 7., csütörtök
9.00: Bábos versenyműsor: Be−
nedek Elek: A gyémántkrajcár
(bábmese) előadja a Sárói Magy.
Tanny. Alapiskola Csemeték Báb−
csoportja, rendezte Bandáné Fűri
Katalin
Madarak
szépségversenye
(bábjáték) előadja a Somorjai Cor−
vin Mátyás Magyar Tannyelvű Alap−

Naponta 14.00 órától 17.00 óráig
szakmai értékelések a csoportve−
zetők, és szakmai foglalkozások
Várady Kornélia vezetésével a
szeminárium részvevői részére.
A versenyelőadások a VMK
színháztermében zajlanak. A
bábos és színjátszó versenymű−
sorokra a belépőjegyek ára 25,−
korona. A DMT versenyelőadá−
saira belépők rendelhetők a
Dunaszerdahelyi Városi Művelő−
dési Központban Csörgei Tün−
dénél (telefon: 031/ 590 08 13,
vagy 031/ 590 08 01).
A műsorváltozás jogát a ren−
dezőség fenntartja!
Alapiskola Gólyafiókák Színjátszó
Csoportja, rendezte Tarr Nóra és
Kotiers Éva
Hans Christian Andersen: A hó−
királynő (mesejáték) előadja a Ko−
máromi Városi Művelődési Központ
és a Selye János Gimnázium
Kisgimisz Színjátszó Csoportja,
rendezte Csengel Mónika
A púpos kalandjai (perzsa nép−
mese) előadja a Hetényi Tarczy La−
jos Alapiskola Tarczy Lajcsi Színját−
szó Csoportja, rendezte Kotiers Éva
Hol volt, hol nem… (színpadi já−
ték, Petkó Jenő ötletét színpadra ír−
ta Jarábik Gabriella és a gyerekek)
előadja a Dunaszerdahelyi VMK és
Csemadok Vámbéry Ármin Alap−
szervezete Fókusz Gyermekszínpa−
da, rendezte Jarábik Gabriella

iskola Futrinka Bábcsoportja, ren−
dezte Csémy Erika
Csupaszív királyfi (népmese)
előadja a Dunaszerdahely iVámbéry
Ármin Magyar Tannyelvű Alapisko−
la Virgoncok Bábcsoportja, rendez−
te Csiffári Renáta
11.00: Bábos versenyműsor: Az
öreg halász és a nagyravágyó fele−
sége (bábjáték Grimm meséje alap−
ján) előadja az Érsekújvári Czuczor
Gergely Magyar Tannyelvű Alapis−
kola Pinokkió Bábcsoportja, rendez−
te Juhász Zsuzsa és Krošlák Olga
Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj
(bábjáték, népmese alapján feldol−
gozta a csoport) előadja a Galántai
Kodály Zoltán Gimnázium Manócs−
ka Bábcsoportja, rendezte Mészá−
ros Andrea

Lúdas Matyi (népmese) előadja
a Felsővámosi MT AI Tikiriki Báb−
csoportja, rendezte Rebro Ágota
2007. június 8., péntek
9.00: Bábos versenyműsor:
Himmler Zsófia: Csupaszív királyfi
(bábjáték) előadja a Pozsonyeperjesi
MT AI és a Községi Hivatal Ugri−Bugri
Bábcsoportja, rendezte Ágh Erzsébet
A kiskakas gyémánt félkrajcár−
ja (magyar népmese, Arany László
gyűjtése) előadja a Diószegi Petőfi
Sándor MT AI Diócska Bábcsoport−
ja, rendezte Bréda Szilvia és
Hlavatý Csilla
A szegényember és a róka
(bábjáték) előadja a Feledi Szom−
bathy Viktor AI Meseláda Bábcso−
portja, rendezte Borsos Beáta, Ma−
kó Kovács Erika, Molnár Ágnes
11.00: Bábos versenyműsor: A
szorgalmas és a lusta lány (bábos
mese) előadja a Gömörfalvai MT AI
Harkácsi Pimpó Bábcsoportja, rend.:
Dolinsky Irén és Vezérné Gonda Klára
A király virágoskertje (Karcsai
népmesék) előadja a Dunaszer−
dahelyi VMK Gézengúzok Bábcso−
portja, rendezte Makki Márta és
Csörgei Tünde
13.00: Gyermekrajzkiállítás dí−
jazottjainak értékelése
2007. június 9., szombat
8.30: Gyerünk hidat csinálni!
(szerkesztett népi játék) előadja a
Felsővámosi Óvoda Szirmocska
Csoportja, rendezte: Papp Renáta
és Póda Laura
Šiška Dávid, a Tompa M. Vers−
és Prózamondó Verseny díjazottja
9.00: Szlovák vendégcsoport fel−
lépése: Praotec a jeho dietky
(Divadlo u Zuzy Múzy pri ZUŠ Tra−
laškola, Nyitra)
10.00: Eredményhirdetés, díjki−
osztás, a fesztivál zárása, a város
kulcsának visszaadása.

Délutáni műsorok a szereplő gyerekeknek
NAPONTA DÉLUTÁN KÉT ÓRÁTÓL
HAT ÓRÁIG A VMK MELLETTI ME−
SEVÁROSBAN ÉS KÖRNYÉKÉN, a−
hol nyitva tart az antikvárium, ke−
rámiát lehet vásárolni, kézműves
foglalkozásokon lehet részt venni.
Foroghatsz a Szarvasos és a Kosa−
ras körhintában, és csúszkálhatsz
a Micimackó légvárcsúszdában.
Szerdán és csütörtökön köztünk
lesz az Lufi Bohóc Társulat, Hege−
dűs Csaba vezetésével. Ők lufit fúj−
nak és arcot festenek. S mindezt a
Mesevárosban találod meg. Rá−
adásul a következő programokat,
műsorokat nézheted meg:
2007. júnus 5., kedd
14.30: Takács Krisztina, Mé−
száros Ágnes és Szabó Erika (a
Tompa Mihály Vers− és Prózamon−

dó Verseny országos győztesei)
énekelt verseket adnak elő
15.30: Bárdos Ágnes Tánc−lánc
című műsora
16.30: Csallóközi és a Tőkési
néptánccsoportok fellépése
17.00: Baranta – hagyományos
magyar harcművészeti bemutató
20.00: Esti műsor a szálláshe−
lyen (diszkó)
2007. június 6., szerda
14.30: Szól a zene a Manóház−
ban, Balla Igor műsora
15.30: Kempó – japán harcmű−
vészeti bemutató
16.30: Turka a táncoló kecske,
avagy Zsuzsi néni kecskéje (a Le−
vendulaszínház előadása, Szabó
Zsuzsa)
17.00: Arcok Együttes koncertje

19.30: Diszkó a szálláshelyen
(az étteremben)
20.00: Fogadás a csoportok ve−
zetőinek, a szeminaristáknak a
szálláshelyen
2007. június 7., csütörtök
14.30: Moderntáncosok fellépése
15.30: Mátyás király igazsága,
mesejáték, írta és rendezte Gágyor
Péter
Előadja a Szevasz Színház, sze−
replők: Tóth Rita, Kiss Szilvia, Gál
Tamás
16.30: Baranta – hagyományos
magyar harcművészeti bemutató
17.00: Gyeplős Zenekar kon−
certje
19.30: Diszkó a szálláshelyen
(az étteremben)
20.00: Fogadás a csoportok ve−

zetőinek, a szeminaristáknak a
szálláshelyen
2007. június 8., péntek
14.30: Kicsi Hang Együttes
koncertje
15.30: Baranta – hagyományos
magyar harcművészeti bemutató
16.30: Pipimpimpáré, arany−
ág, verset teremnek a fák...
(Barak László)
A szlovákiai magyar gyermek−
költészet gyöngyszemei. A színpa−
don az érsekújvári Csemadok Asz
Verszuhatag Irodalmi Köre vala−
mint a Cimborák, közreműködik
Zsapka Attila
17.30: Industria Duó (Ilka Adri−
án, Grassl Ferdinánd) énekelt ver−
seket ad elő
19.30: Diszkó a szálláshelyen.

Mozaik / Mozaika 11

2007.6.6.
V SKRATKE
Na Ádorskej a Štúrovej ulici
boli odstránené dolné konáre
stromov, nakoľko sťažovali pre−
biehajúce alebo plánované sta−
vebné práce, ktoré súvisia s vý−
menou vodovodného potrubia.
Na detskom ihrisku na
Jesenského ulici neznámi vanda−
li poškodili detské hojdačky. Zde−
molované hojdačky dal medzi−
časom mestský úrad opraviť.
Mestská polícia venuje kontrole
detského parku zvýšenú pozor−
nosť. Vandali sa zrejme často zdr−
žujú v blízkom bufete, resp. môžu
to byť záškoláci. Podľa plánov sa
detské ihrisko podobne ako park
presvetlí, čím sa stane aj bezpeč−
ným.
Odkedy trhovisko na Ružovej
ulici zrekonštruovali, na noc ho
zamykajú. Napriek tomu mnoho
psíčkárov navštevuje tento pries−
tor so svojimi štvornohými milá−
čikmi. Trhovisko bude chránené
a kontrolované aj kamerami.
Štyri autá zmizli tento rok
z parkoviska pri termálnom kú−
palisku. Aj tento priestor bude v
budúcnosti chránený a kont−
rolovaný kamerovým systémom.
Milovníci rockovej opery sa o−
päť môžu tešiť na zaujímavé pred−
stavenie. V rámci Dunajsko−
stredského leta vystúpi v našom
meste rocková scéna Felvidéki
Rockszínpad s operou Dievča o−
deté do slnka.
Aj tento rok usporiadali filhar−
monici z Győru výchovný koncert
pre deti základných škôl v našom
meste. Hudobníci pod taktovkou
dirigenta Ádáma Medveczkyho
pripravili osobitný program z prí−
ležitosti 125. výročia narodenia
40. výročia úmrtia hudobného
skladateľa Zoltána Kodálya.
Program predniesli na koncerte
v Galante, následne aj v MsKS v
Dunajskej Strede.
Spevácky súbor Tiszta forrás
(Čistý prameň) reprezentoval Du−
najská Stredu na Zdravovýchov−
ných vedeckých dňoch v Győri.
Slávnostnú zdravicu predniesol
viceprimátor Fridrich Nagy.
Ústrednou témou akcie bol zdra−
vý životný štýl a prevencia cho−
rôb.
ZÁPIS
Základná umelecká škola
oznamuje záujemcom, že
v dňoch 6. a 7. júna medzi 13−
17 hodinou sa koná zápis.
Adresa: Smetanov háj 283/6,

A zenei napok margójára

Mindenki kapott valamit
Május 11−én egy hangulatos kamarakoncerttel véget értek
a Dunaszerdahelyi Zenei Napok. Az immár tizenhatodik al−
kalommal megrendezett fesztivál ötletgazdája és szervező−
je Lipcsey Ildikó, a helyi zeneiskola igazgatója. Vele készült
az alábbi beszélgetés.

 Miben különbözött az i−
dei rendezvény az előzőektől?
– A színvonalában. Binder
Károly dzsessz−zongorista,
Szokolay Balázs zongoramű−
vész és a Budapest Saxophon
Quartet tagjai élvonalbeli, vi−
lágjáró muzsikusok, produk−
ciójuk ennek megfelelő volt.
Talán a legnagyobb sikert a
Saxophon Quartet aratta, óri−
ási tapsot kapott, győzte adni
a ráadásokat. Binder preparált
zongorára írt saját szerzemé−
nyei is nagyon tetszettek a kö−
zönségnek, Szokolay tünemé−
nyes játéka nemkülönben. Kü−
lönös hangulatával a debrece−
ni Talamba ütős együttes sza−
badtéri előadása is élményt je−
lentett. De a többi produkció
is színvonalas volt, és lesz mit
csinálnunk, hogy a jövőben
tartani tudjuk ezt a nívót.
 Volt népes hallgatóság?
– Legtöbbször telt ház volt,
és nagyon forró hangulat. Az
előadók azt mondták, érzik
a pozitív kisugárzást, Binder
Károly szavával élve a szere−
tetet, amely a közönség sorai−
ból feléjük árad, és rendkívül
inspirálóan hat. Még nem volt
olyan vendégünk, aki ne
mondta volna, hogy máskor is
szívesen eljön Dunaszer−
dahelyre. Azért, mert érzi, ho−
gy kapott valamit a közönség−
OSEMDESIAT PEDAGÓGOV pre−
vzalo diplom po absolvovaní bez−
platného vzdelávacieho kurzu
v Akadémii vzdelávania. Kurz
angličtiny a počítačových zruč−
ností bol financovaný zo zdrojov
Európskej únie, projekt spoločne
podali AV v Dunajskej Strede
a v Senici. V oboch mestách sa
mohlo na kurzy prihlásiť 40−40
pedagógov. Nakoľko v Senici bol
menší záujem o počítačový kurz,
viac záujemcov sa mohlo prihlásiť
z Dunajskej Stredy. Dana
Habánová, riaditeľka AV v Dunaj−
skej Strede prehlásila, že podobné
bezplatné kurzy chcú usporadúvať
aj v budúcnosti. Záujemcovia sa
môžu hlásiť z celého okresu.

RÖVIDEN
Az Ádor és a Stúr utcában le−
botolták a fák lecsüngő ágait, mi−
vel akadályozták az ott folyó, illet−
ve esedékes közműcserével ösz−
szefüggő munkálatokat.
A Jesenský utcai gyerekjátszó−
téren az utóbbi időben vandálok
rongáltak meg 8 hintát, csak négy−
ben nem tettek kárt. A működés−
képtelen hintákat időközben a vá−
rosi hivatal megjavíttatta. A városi
rendőrség fokozottan szemmel
tartja a gyerekparkot. A randalíro−
zók feltételezések szerint a közeli
büfé törzsvendégei, illetve iskola−
kerülő fiatalok lehettek. A tervek
szerint a szomszédos parkhoz ha−
sonlóan ezt a játszóteret is meg−
nyitják és átláthatóvá, s ezzel biz−
tonságossá teszik.
A Rózsa utcai piacot mióta fel−
újították, estére bezárják, mégis
sok ebgazda kutyasétáltatóhely−
nek használja. A piacot ezentúl tér−
figyelő kamera védi majd egyebek
között a randalírozóktól is.

től, viszonzásul azért, amit a−
dott. Ez oda−vissza működik.
 Milyen forrásokból fe−
dezték a költségeket?
– A várostól százezer koro−
nát kaptunk, harmincezerrel
többet, mint tavaly, a Binder−
koncert honoráriumát pedig
a Magyar Kulturális Intézet
állta. Maguk a művészek rend−
kívül nagyvonalúan jóval ala−
csonyabb árat szabtak a szoká−
sosnál, missziónak tekintve it−
teni szereplésüket. Még így is
túlléptük a keretet, a tartalék−
pénzünkhöz kellett nyúlnunk.
Bár még semmilyen értesítést
nem kaptunk, nagyon szeret−
nénk remélni, hogy a Kulturá−
lis Minisztérium nem feledke−
zik meg rólunk.
vk
NYOLCVAN PEDAGÓGUS vehette
át az ünnepélyes diplomakiosztón
az oklevelet, miután elvégezték a
Művelődési Akadémia ingyenes
szakmai továbbképző tanfolyamát.
A kurzust európai uniós pénzforrás−
okból finanszírozták. A pályázatot
közösen nyújtotta be az oktatási mi−
nisztériumba a Művelődési Akadé−
mia dunaszerdahelyi és senyici ki−
rendeltsége. Indult angol nyelvtan−
folyam és a jelentkezők számítás−
technikai ismereteiket is gyarapít−
hatták. Dunaszerdahelyen és Sze−
nyicen is 40−40 pedagógus jelent−
kezhetett. Habán Dana, a duna−
szerdahelyi kirendeltség igazgató−
nője szerint az akadémia a jövőben
is szervez hasonló ingyenes szak−
mai továbbképzéseket. Várják az ér−
deklődők jelentkezését.

Az idén négy autó tűnt el a vá−
rosi termálfürdő parkolójából, de−
rült ki a rendőrségi statisztikák−
ból. Ezért a Thermalpark előtti au−
tóparkolóban is térfigyelő kame−
rák elhelyezésével számolnak.
A Dunaszerdahelyi Nyár kere−
tében augusztus 20−án a Felvidéki
Rockszínpad előadja a Napba öl−
töztetett lány című rockoperát.
A győri filharmonikusok az i−
dén is tartottak nevelő hangver−
senyt a városi magyar alapiskolák
diákjainak. Május 23−án előzőleg
Galántán lépett fel a világ sok hi−
res pódiumát megjárt 40−tagú
eyüttes, majd a Városi Művelődé−
si Központban adott hangszerbe−
mutatóval egybekötött koncertet a
város diákjainak. Kodály Zoltán
zeneszerző születésének 125. és
halálának 40. évfordulója alkal−
mából a győri társulat egy kifeje−
zetten erre a jubileumra összeállí−
tott műsorral lépett fel Medveczky
Ádám karmester vezetésével.
A Tiszta forrás városi énekkar
képviselte városunkat május 11−
én a Győri Egészségnevelési Tu−
dományos Napon a győri város−
házán. Az ünnepi köszöntőt Nagy
Frigyes alpolgármester mondta. A
rendezvény központi témája az
egészséges életmód és a betegsé−
gek megelőzése volt.
BEÍRATKOZÁS
A Városi Művészeti Alapis−
kolába június 6−án és 7−én
13−17 óra között írathatják be
gyerekeit az érdeklődő szülők.
(Smetana liget 283/6).
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Fényképek Duna−
szerdahelyről 2007
Dunaszerdahely város önkor−
mányzata 2007−ben ismét fény−
képpályázatot hirdet. Az immár
harmadik évfolyam meghirdetésé−
vel a város vezetése azt tartotta
szem előtt, hogy a városi fénykép−
archívum újabb színvonalas fény−
képanyaggal gyarapodjon . A vá−
rosi önkormányzatnak eltökélt
szándéka, hogy az elkövetkező
nemzedékeknek gazdag fénykép−
anyaggal dokumentálja a város fo−
lyamatos fejlődését és arculatának
változásait, az itt élő emberek élet−
minőségének szüntelen javulását .
A pályázat idei, harmadik évfo−
lyamára 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 zsű−
ri a válogatásnál csak olyan pálya−
munkákat vesz figyelembe, ame−
lyek a város életét, épületeit, kör−
nyezetét örökítik meg, vagy egy−
értelműen és beazonosithatóan
Dunaszerdahelyhez kötődnek. A
zsűri kizárólag olyan pályamun−
kákat vesz figyelembe, amelyek
eddig sehol sem voltak publi−
kálva! A polgármester díja kizáró−
lag az első két kategóriába tartozó
képek alkotójának ítélhető oda.
A hagyományos módon ké−
szült fényképfelvételek mellett
várjuk az elvontabb, új technikai
eljárással készült fotókat is.
***
A pályázatra beküldött alkotáso−
kat szakmai zsűri bírálja el. A be−
érkezett munkákból a két leg−
rangosabb művet díjazzák. A
polgármester különdíja 10 000
Sk, a zsűri fődíja 5 000 Sk. A si−
keres pályázónak a kiállításra kerü−
lő fotók után anyagköltség címén
darabonként 200 koronát megtérí−
tenek. (Ezt az összeget a kiállítás
megnyitóján kapja kézhez a pályá−
zó/ A fotókhoz kérjük csatolni a ne−
gatívot, vagy a fényképet lemezen.)
A pályamunkák 2007. október
közepéig adhatók le a Vermes
villában székelő Kortárs Magyar
Galériában személyesen, vagy
postázhatók az alábbi címre:
Kortárs Magyar Galéria, Szabó
Gyula utca 304/2, 92901
Dunajská Streda. (Nyitva tartás
keddtől szombatig 10−tól 17 órá−
ig) Részletesebb tájékoztatás a
031 / 5529384−es számon.
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Lipcsey György: Reméljük, az idei fotópályázat
is olyan sikeres lesz, mint az előző kettő

Most fotózzunk!
Az idei év elején is meghirdet−
te fotópályázatát a városi ön−
kormányzat.
LIPCSEY
GYÖRGY, az immár har−
madszor megrendezésre ke−
rülő verseny egyik fő szerve−
zője abban reménykedik, ho−
gy az idei legalább olyan sike−
res lesz, mint az előző kettő.
Mint lapunknak elmondta: o−
lyan felvételeket várnak, ame−
lyek Dunaszerdahely hétköz−
napjait és ünnepeit, a városla−
kók életét és magát a várost je−
lenítik meg. „Az épületeket, ut−
cákat, tereket, parkokat, szob−
rokat, műemlékeket és azok
részleteit rögzítő, jó minőségű
fényképek kordokumentumok is
egyben, melyek alapján a jövő
nemzedékek képet alkothatnak
maguknak napjainkról és váro−
sunk arculatának változásairól
” – hangsúlyozta.
A két előző versenyre beér−
kezett fotók között szép szám−
mal akadtak természetképek és
számítógép segítségével ké−
szült absztrakt kompozíciók.
Kérdésünkre, hogy ezeket is
elfogadja−e a zsűri, Lipcsey
György határozott nemmel vá−
laszolt: „Minden versenynek
megvannak a pontosan meg−
határozott feltételei, amelyek
bizonyos célt követnek. Ennek

a miénknek a célja a város
megjelenítése. Tény, hogy a
pályázatunkra beküldött, más
témájú fényképek között voltak
nagyon jók is, amelyek techni−
kailag, a kompozíció szem−
pontjából és egyéb kritériumo−
kat tekintve a kívánt színvona−
lat képviselték, csak éppen a fő
kívánalomnak nem tettek ele−
get: mást ábrázoltak, mint a−
mit a pályázat meghirdetett.

Fotó: Soós László
(a tavalyi pályázat győztes képe)

Tretí ročník mestskej fotografickej súťaže

Už teraz foťte!
Mestská samospráva aj ten−
to rok vyhlásila fotografickú
súťaž, v poradí už tretíkrát.
GYÖRGY LIPCSEY, jeden
z hlavných organizátorov je
optimistický, a očakáva, že
tretí ročník súťaže bude as−
poň taký úspešný, ako pred−
chádzajúce ročníky.
Pre Dunajskostredský hlásnik
povedal: že očakávajú sa také
zábery, ktoré zachytávajú
všedné a sviatočné dni Dunaj−
skej Stredy a jej obyvateľov.
„Očakávame kvalitné zábery
jednotlivých budov, ulíc, ná−
mestí, parkov, sôch, umelec−

Azt hiszem, hogy ezeknek a ki−
tűnő felvételeknek a készítői
a megadott témán belül is fog−
nak tudni megfelelő motívumo−
kat találni, csak keresni kell” –
adott bizakodásának hangot
Lipcsey György.
Ehhez már csak annyit ten−
nénk hozzá, hogy érdemes
gyakran járni fényképezőgép−
pel a várost, nehogy épp akkor
ne legyen velünk, amikor fel−
villan előttünk életünk legjobb
fotójának lehetősége. S hogy
ne szalasszuk el, no meg hogy
válogatni is legyen miből, már
most kezdjünk fotózni, és ne
csak közvetlenül a leadási ha−
táridő előtt.
(vojtek)

kých diel alebo ich detailov,
na základe ktorých si budúce
generácie môžu vytvoriť kom−
paktný a verný obraz o našom
meste, o nás“ – zdôrazňoval.
Do predchádzajúcich roč−
níkov sa mnoho nadšencov
prihlásilo žánrovými fotogra−
fiami z prírody a abstraktnými
kompozíciami. Lipcsey odpo−
vedal rozhodným nie na otáz−
ku, či odborná porota príjme
do tohtoročnej súťaže i takéto
zábery. „Každá súťaž má
presne stanovené pravidlá,
ktoré sledujú určitý cieľ.
Cieľom našej súťaže je zobra−

zenie nášho mesta. Je pravda,
že medzi zaslanými dielami
boli aj veľmi kvalitné, ktoré po
technickej alebo kompozičnej
stránke zodpovedali požado−
vaným kritériám, len sa minu−
li
základného
cieľa.
Zobrazovali niečo iné, nie to,
čo sme v súťaži deklarovali.
Verím, že autori týchto, mimo−
chodom výborných fotografí
sa dokážu presadiť aj vo vy−
medzenej téme“ – povedal.
K tomu môžeme dodať už
len jedno: oplatí sa chodiť po
meste s fotoaparátom v ruke.
Veď nikdy nevedno, kedy sa
pred nami zablysne motív naj−
lepšej fotografie. Fotografujte
už teraz, nenechávajte námety
na čas tesne pred uzávierkou
fotosúťaže.
(vojtek)
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Nemzetközi ifjúsági futballtornát rendeztek

Medgyes József emlékére
A felejthetetlen Medgyes Jó−
zsef, többszörös csehszlovák
korosztályos válogatott, a
Spartak Trnava és a DAC egy−
kori kiválósága korai halálá−
nak 10. évfordulóján rendezett
dunaszerdahlyli nemzetközi if−
júsági (1993−as születésűek)
kispályás labdarúgó emléktor−
nát a Győri ETO együttese
nyerte. Szép sikert ért el a
DAC 93´ gárdája, amely jobb
gólaránnyal második lett.
A végső sorrend: 1. ETO Győr
9, 2. DAC, 3. Spartak Trnava, 4.
SFM Szenc 6–6, 5. FC Komárom
0 pont. A DAC eredményei:
DAC–Szenc 0:2, DAC−Győr 1:4,

DAC−Komárom 7:1, DAC–Trna−
va 2:1. A torna legjobb játékosa
az elhunyt 14 éves fia, a DAC na−
gy reménysége, Medgyes Sinan
lett. A legjobb kapus Uhlík Denis
(Trnava), a gólkirály 8 találattal
Nagy Ákos lett (Győr).
A nemzetközi ifjúsági labda−
rúgótorna nagyszerű kísérőren−
dezvénye volt a Medgyes József
emlékéhez méltó „öregfiúk“
mérkőzés is a DAC futballpályá−
ján, ahol Jóska a DAC legsikere−
sebb időszakában annyi örömet
szerzett a szurkolóknak.
DAC
„öregfiúk–Spartak
Trnava „öregfiúk“ 5:3 (2:0).
Mindkét együttesben pályára lé−
pett néhány egykori válogatott,
Medgyes Jóska csapattársai, ké−
sőbbi DAC−játékosok és azok, a−
kik annak idején dicsőségre vit−

ték a két klubot. Simon Gyuszi
az I. félidőben a DAC, a máso−
dikban a Spartak színeiben ját−
szott, kétszer is a hálóba talált.
Az első félidőben Klempa és
Pinte kezdték el a gólgyártást. A
második félidőben Medgyes Jó−
zsi idősebbik fia, Dodi volt két−
szer eredményes, majd a mérkő−
zés hajrájában Stojka Jani állí−
totta be a végeredményt. Mind−
annyian megmutatták, hogy bár
gyorsaságuk már nem a régi, de
labdakezelésük, helyzetfelisme−
résük még ma is brilliáns.
DAC: Veselý – Hodúr, Liba,
Szaban, Kapko – Varga,
Klempa, Simon, Medgyes –
Pinte, Stojka. Cserék: Fišan –
Lieskovský, Pintér A., Lépes,
Blahušiak, Kašpar.
(DSTV)

1. liga:
Hogyan tovább
DAC?
Az 1. labdarúgóliga alsó−
házában folyó küzdelem u−
tolsó előtti fordulójában
(Podbrezová – DAC 0:0)
eldőlt, hogy függetlenül a
záróforduló eredményétől
a dunaszerdahelyi futball−
csapat a hetedik, azaz utol−
só előtti helyen végzett
a 2006/07−es futballidény−
ben. A dunaszerdahelyiek
csak a Turčianske Teplicét
előzték meg.
A DAC jövőjéről lapzár−
tánk idején még folytak a
tárgyalások.

Kárpát−medencei
fociselejtezők

Öt csapatunk
továbbjutott

Spomienka na

Jozefa
Medgyesa
Víťazom spomienkového fut−
balového turnaja mládeže
(roč. 1993) na počesť Jozefa
Medgyesa, niekdajšieho hrá−
ča Spartaka Trnava, DAC a
viacnásobného českosloven−
ského reprezentanta v mlá−
dežníckych kategóriách, kto−
rý zomrel pred desiatimi rok−
mi na zákernú chorobu, sa
stalo družstvo ETO Győr.
Vynikajúcou sprievodnou
akciou medzinárodného mlá−
dežníckeho turnaja bol zápas
seniorov DAC a Trnavy.
Stretnutie na futbalovom ih−
risku DAC, kde Jožko Med−
gyes svojou hrou dokázal pri−
praviť veľa radosti fanúšikom,
bolo hodné jeho pamiatke.
DAC seniori–Spartak Tr−
nava seniori 5:3 (2:0) Na o−
boch stranách nastúpili aj via−
cerí reprezentanti, bývalí spo−
luhráči J. Medgyesa a aj ďalší
hráči, ktorí preslávili oba klu−
by.

A Medgyes József pályafutását bemutató tabló előtt a család,
balról jobbra: fia Sinan, lánya Reni, özvegye Renáta, fia Józsi
és Renike, az unoka.
Medgyes József 1961. 9. 9−én született Komáromban, ahol az ifjú−
sági csapatokban futballozott. Tehetségére a Spartak Trnava figyelt
fel, és leszerződtette a felnőtt csapatba. Katonaként 1 évet a Cheb
színeiben szerepelt, majd 1985−en a DAC−hoz igazolt, ahol legszebb
éveit töltötte. 1987−ben csehszlovák kupát nyert a DAC−cal. A szur−
kolók soha nem felejtik el, amikor az I. ligában a prágai Sparta elle−
ni hazai meccsen 1:3−as állásnál becserélték és két nagyszerű góllal
kiegyenlített 3:3−ra.
A DAC−ból külföldre távozott, egy évet töltött a Wismut Aue−nél a
német 2. ligában, másfél évet pedig a török Altay Izmir színeiben.
Hazatérve a 2. ligás Bősön játszott, pályafutását a Bacsfa játékos−
edzőjeként fejezte be. A 18 éves csehszlovák válogatottban 26 mér−
kőzésen 8 gólt szerzett, a 21 éves válogatottban 20 mérkőzésen 2
gólt lőtt. A német ligában 27 mérkőzésen 11 gól a mérlege, a török
ligában 38 találkozón játszott. Szerepelt az Interkupában, a Kupa−
győztesek Kupájában és az UEFA−kupában.
A súlyos betegség megakadályozta további céljai elérésében. Há−
rom gyermeke a nyomdokaiban halad: Renáta többszörös váloga−
tott távolugró és magasugró, világbajnoki ezüstérmes. Fia, József
kiskorától a DAC játékosa, a testnevelési főiskola hallgatója. A legfi−
atalabb, a 14 éves Sinan kiemelkedő tehetség, szintén DAC−nevelt,
ő csak halványan emlékszik édesapjára. A sors kegyetlen volt a 10
évvel ezelőtt, fiatalon elhunyt Medgyes Józsefhez, aki imádta a csa−
ládját, a futballt és pedagógusi hivatását. Az idő gyorsan száll, s az
utókor ezen a szomorú évfordulón tisztelettel hajt fejet a kiváló em−
ber, családapa, sportoló és pedagógus emlékének.

Javában zajlanak a Kárpát−
medencei Összmagyar Nemzeti
Diákbajnokság idei évfolyamá−
nak labdarúgó−selejtezői. A
versenysorozatba városunk
több iskolája is bekapcsolódott.
Az alapiskolások dunaszerda−
helyi selejtezőcsoportjából gond
nélkül jutott tovább a Kodály
Zoltán Alapiskola. A középisko−
lásoknál dunaszerdahelyi iskolák
mérkőztek meg egymással. Az
első és a második helyezettek ju−
tottak be a következő fordulóba,
amelyet az alapiskolásoknál júni−
us 4−én, a középiskolásoknál pe−
dig június 6−án bonyolítanak le.
Alapiskolák − Kodály Zoltán
AI−Bős 1:1, Kodály Zoltán AI −
Eötvös utcai AI (Komárom) 6:0.
Továbbjutott: Kodály Zoltán
AI, Komárom.
Középiskolák − Vámbéry Ár−
min Gimnázium − Mezőgazdasá−
gi és Élelmiszeripari Középisko−
la 3:2, Vámbéry Gimnázium −
Egyesített Középiskola 2:0, Me−
zőgazdasági
Középiskola−
Egyesített Középiskola 2:2. To−
vábbjutók.: Vámbéry Ármin
Gimnázium, Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Középiskola.
Sportgimnázium−Kereskedelmi
Magánakadémia 3:3, Sportgim−
názium − Magyar Tannyelvű
Egyesített Középiskola 5:2, Ke−
reskedelmi Magánakadémia−
Magyar Tannyelvű Egyesített
Középiskola 5:3. Továbbjutók:
Sportgimnázium, Kereskedel−
mi Magánakadémia. (pll)

14 Olvasói verseny / Čitateľská súťaž

Reklám / reklama

2007.6.6.

Nem babra megy a játék!

Új gyógyszertár és orvosi rendelők a Nagyabonyi úton  Hangula−
tos sétány létesül és két szociális lakás is lesz rászorulóknak

Május 23−i versenyünk megfejtői

Amikor a vállalkozó szellem jótékonykodással párosul

Legutóbbi feladványunk így hangzott: Az Andrea Shop me−
lyik nagy nemzetközi elektrotechnikai csoport tagja?
A helyes válasz: Euronics.
A helyes választ beküldők között három szerencsés nyertest
sorsoltunk ki, akik egy− egy elektrotechnikai cikket nyertek.
Nyerteseink:
Philips hajszárító: Kamenár Magdolna (SzNF tér 185/5)
Philips hajvágó: Csóka István (Újfalu 2217/3)
Philips hajvasaló: Bajnok Irén (SzNF tér 191)
A díjakat az Andrea Shop ajánlotta fel a szerencsés nyerte−
seknek. Nyerteseinknek gratulálunk!
Nyereményeiket személyazonosságuk igazolása után az
Andrea Shopban vehetik át (Vámbery Ármin tér 53/9).
Új kérdésünk: Milyen komplexum épül a Nagyabonyi ú−
ton, mi fogja összekötni a Szabó Gyula utcával és mi létesül
az átjáró másik végén álló házban?
A helyes választ beküldők között a Korzó Gyógyszertár há−
rom, egyenként 500 korona értékű ajándékcsomagját sorsoljuk
ki.
Válaszaikat legkésőbb június 11−ig küldjék be szerkesz−
tőségünk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján.

Érdekes küldetésű komplexum épül a Nagyabonyi út és a Szabó Gyula utca
között. Bizonyára olvasóink közül is sokan felfigyeltek az egyik Nagyabonyi
úti családi ház átépítési munkálataira.
A ház földszintjén egy új gyógyszertár épül, az emeleti részben váróterem−
mel, szociális helyiségekkel ellátott orvosi szakrendelőket alakítanak ki. A belső
udvar felőli részben további két orvosi rendelő létesülhet, a ház alatti nagy pin−
cehelyiség pedig kiszolgáló térséggel, szociális helyiségekkel ellátott szolgálta−
tási egység működtetésére lesz al−
kalmas. Ám ezzel a történet ko−
A jótékonykodás, az adakozás, a rá−
rántsem ér véget. A Nagyabonyi úti
szorulók megsegítése a legneme−
új komplexumot ugyanis a sikabo−
sebb emberi tulajdonságok egyike.
nyi oldali Szabó Gyula utcával egy
Városunk társadalmi, kulturális és
hangulatos, gondosan megterve−
egyházi életében számos szép példá−
zett pihenőparkszerű átjáró fogja
ja van a különféle rendezvények, ne−
összekötni, kisebb gyermekjátszó−
mes kezdeményezések cégi vagy ma−
térrel, ivókúttal, pihenőpadokkal.
gánjellegű szponzori támogatásának.
Akár egy új városi miniatűr sétány.
Méltán ezek közé sorolható az ismert
A túlsó, sikabonyi végén álló ré−
Korzó Gyógyszertár legutóbbi adako−
gebbi családi ház ugyancsak felújí−
zása is, amikor elkészíttette a katoli−
tásra kerül. Ebben két rászoruló
kus templomban található kripta új
család lakhatását biztosító, stan−
kőfedelét.
dard színvonalú lakások létesül−
nek, valamint az utca felől egy üz−
letnek alkalmas rész. A védett átjáró reggeltől este 19 óráig áll majd nyitva a
nyilvánosság előtt.
A komplexum kivitelezése folyamatban van, a sikabonyi oldalon már lakik
egy család a házban, a Nagyabonyi úti épület a tervek szerint augusztus végére
készül el.
De mi köze lehet az üzleti beruházásnak a jótékonykodáshoz, a rászorulók
megsegítéséhez? Ez esetben nagyon sok. A beruházó Piccolo Trade cég (az is−
mert Korzó Gyógyszertár tulajdonosa) fiatal, agilis ügyvezető−igazgatója, Mol−
nár Tamás és felesége ugyanis azzal a nemes szándékkal indították el az új vál−
lalkozást, hogy az új gyógyszertár jövedelmének egy részéből finanszírozzák
majd az átjáró sétány fenntartását és a két szociális lakás ingyenes és bérmen−
tes használatát a rászoruló családoknak.
−kgy−

Nejde o babku!

Výhercovia čitateľskej súťaže z 23. mája
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili na−
sledovnú otázku: Do ktorej veľkej medzinárodnej elektro−
technickej skupiny patrí Andrea Shop?
Správna odpoveď: Euronics.
Z čitateľov, ktorí nám poslali správnu odpoved, sme vyloso−
vali troch šťastlivcov, ktorí vyhrajú výrobky značky Philips,
ktoré venuje výhercom Andrea Shop.
Fén:Magdolna Kamenár (nám SNP 185/5)
Strihač: István Csóka (Nová Ves 2217/3)
Žehlička na vlasy: Irén Bajnok (nám SNP 191)
Výhercom blahoželáme.
Výhry si môžu prevziať − s preukazom totožnosti − v predajni
Andrea Shop (Námestie Á. Vámbéryho 53/9)
Nová otázka znie:
Aký komplex budujú na Veľkoblahovskej ceste, čo ho bu−
de spájať s ulicou Gy. Szabóa a čo sa vytvorí v dome na dru−
hom konci prechodu?
Medzi čitateľmi, ktorí pošlú správnu odpoveď, vylosujeme tri
darčekové balíčky Lekárne na Korze v hodnote po 500 Sk.
Odpovede zašlite najneskôr do 11. júna na adresu redakcie, a−
lebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu.

A Nagyabonyi
úti új
egészségügyi
központ
látványterve

Pohľad na štúdiu budovy nového zdravotníckeho
centra na Veľkoblahovskej ceste.

Nová lekáreň, lekárske ambulancie, príjemné korzo a sociálne byty: Keď sa podnikavosť spája s charitou
Medzi Veľkoblahovskou cestou a uli−
cou Gy. Szabóa sa stavia neobvyké
komplexum. Zrejme aj veľa našich
čitateľov si všimlo intenzívne sta−
vebné práce na jednej z rodinných
domov na Veľkoblahovskej ceste.
Na prízemí domu sa vybuduje nová
lekáreň, na poschodí sa vytvoria
priestory pre lekárske ambulancie so
sociálnymi miestnosťami a čakárňa−
mi. Vo dvore sa vybudujú ďalšie am−
bulancie. V suteréne budú priestory
na účely rôznych služieb.
Nový komplex na Veľkoblahovskej
ceste bude navyše spojený z malobla−
hovskej strany s ulicou Gy. Szabóa.

Bude tu príjemné korzo s menším
detským ihriskom, pitnou fontánou,
parčíkom a ľavicami. Na druhom kon−
ci, teda na strane ulice Gy. Szabóa sa
nachádza starší rodinný dom, ktorý
taktiež prejde rozsiahlou rekonštruk−
ciou a následne sa tu vytvoria dva
štandardné byty pre sociálne odkáza−
né rodiny, v prednej časti domu zase
priestory vhodné na menšiu predajňu,
či butik. Chránené korzo bude otvore−
né pred verejnosťou denne do 19−tej
hodiny.
Komplex, o ktorom píšeme, je vo
výstavbe. Na ulici Gy. Szabóa už jed−
na rodina obýva sociálny byt, budovu

na Veľkoblahovskej ceste plánujú o−
dovzdať koncom augusta.
Čo má však spoločné komerčná,
podnikateľská aktivita s charitou a s
pomocou odkázaným? V našom prí−
pade mnoho. Mladí a ambiciózny ko−
nateľ investora zdravotníckeho kom−
plexu, spoločnosti Piccolo Trade (tak−

tiež majiteľa Lekárne na Korze) Tomáš
Molnár s manželkou totiž majú šľa−
chetný cieľ: z časti výnosu novej le−
kárne budú financovať výdavky na ú−
držbu a prevádzku korza−prechodu,
ďalej bezplatné užívanie dvoch bytov
pre odkázané rodiny.

Charita, dobročinnosť, pomoc odkázaným patrí medzi najšľachetnejšie
ľudské vlastnosti. V spoločenskom, kultúrnom a cirkevnom živote nášho
mesta nájdeme mnoho príkladov sponzoringu rôznych podujatí a aktivít zo
strany firiem ako aj súkromných podnikateľov. Právom môžeme zaradiť
medzi ne aj dobročinnný akt známej Lekárne na Korze, keď financovala
vyhotovenie nového kamenného príklopu kripty v katolíckom kostole.
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Programok 15

Programy

Krónika

A VMK programjából

Csallóközi Múzeum

Novorodenci/Születések

 június 5. − június 9.: XXXII. Duna Menti Tavasz (rész−
letes program a 10. oldalon)
 június 6. − 13.00 ó.: XXXIX. Dni posudkového lekárstva,
Sociálna poisťovňa − Dunajská Streda
 június 15. − 18.00 ó.: Egyszer egy királyfi (mesejáték) az
Ágacska gyermek néptáncegyüttes, az Ardea verséneklő együt−
tes és a Pántlika zenekar műsora
 június 16. − 18.00 ó.: Kívánságkosár. A Duna Televízió
nyilvános tévéfelvétele
 június 19. − 17.00 ó.: BESZÉLJÜNK RÓLA! Daganatos
betegségek a harmadik évezredben III., előadó: MUDr. Csóka
Tibor, klinikai onkológus
 június 20. − 27.: Tündérkert Művészeti Fesztivál
 június 21. − 17.00 ó.: Rodičovská akadémia − vystúpenie
žiakov Základnej školy − Smetanov háj
 június 26. − 17.00 ó.: A VMK bábcsoportjainak évzáró elő−
adása: GÉZENGÚZOK BÁBCSOPORT: A király virágoskert−
je / KIS GÉZENGÚZOK BÁBCSOPORT: A tyúkocska, a ka−
kas és az egérke. Rendező: Csörgei Tünde.

 2007. július 25−ig tekinthető
meg a Csallóközi Múzeum kiál−
lítási termeiben a VIII. Csalló−
közi Színes Ceruzák nemzetkö−
zi rajzverseny díjazott munkái−
ból rendezett kiállítás.
 2007. június 15−én kezdődik
A rendőrség gyermekszemmel
című kiállítás, amely a járási
rajzversenyen sikeresen szere−
pelt munkákból készült. A ver−
senyben a dunaszerdahelyi járás
alapiskoláinak és középiskolái−
nak tanulói vettek részt. A kiál−
lítás július 25−ig tekinthető meg.
 2007. június 24−én (vasárnap)
14.00 órától a Sárga kastély (a
Csallóközi Múzeum székhelye)
udvarán kezdődik a Hagyomá−
nyok Napja. Ebből az alkalom−
ból a kézműves foglalkozások
mellett fellép: az Ágacska nép−
tánccsoport (Dunaszerdahely),
az Aranyszamár bábegyüttes
(Budapest), a Fókusz diákszín−
pad (Dunaszerdahely), a Pántlika
zenekar és további vigadalom
várja az érdeklődőket. A ren−
dezvény
főszervezője
a
NA´CONXYPAN Polgári Tár−
sulás Dunaszerdahelyről.

Bölcs Virág Mónika
Kiss Zsófia
Szalay Tamás
Koprda Andrej
Novorodencom prajeme dob−
ré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
Nemes Ladislav (1939)
Fekete Michal (1924)
Szakállová Margita ( 1932)
Richter Imrich ( 1933)
Tóthová Alžbeta (1939)
Horváth Norbert (1975)
Gajdošík Dionýz (1944)
Valkánová Rozália ( 1923)
Olláriová Vilma ( 1915)
Mészárosová Margita ( 1919)
Galántai Ladislav ( 1957)
Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!
ZOSOBÁŠILI SA /
HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Viola László − Heller Kinga
Tóth Peter − Kraslanová Ivana
Strigač Martin − Čechová Petra
Kvarda Kristian −
Borovská Silvia
Rigó Konrád − Marsal Edit
Németh Roland −
Bacigálová Soňa
Hozák Marek−Vargová Kristína
Veľa šťastia a lásky
v spoločnom živote! /
Sok szerencsét és
boldogságot a közös úton!

Hirdetés − Inzercia
 Eladó felújított háromszobás
lakás a város központjában. Ár
megegyezés szerint. Tájékoz−
tatás 9−től este 6−ig a 0905 418
816−os telefonszámon.
 A Nagyabonyi út 10 szám alatt
újonnan épülő egészségügyi
komplexumban kiadó 5 orvosi
rendelőnek alkalmas 10 helyi−
ség. Továbbá kiadó az épület a−
lagsorában szolgáltatási egység−
nek is megfelelő 4 helyiség,
összesen 70 m2. Tel.: 0903/ 223
076.
 Dáme do prenájmu v zdra−
votníckom centre (vo výstavbe
na Veľkoblahovskej ceste č. 10)
desať miestností, vhodných na
zriadenie 5 lekárskych ambu−
lancií. Ďalej dáme do prenájmu v
pivničných priestoroch budovy 4
miestnosti (spolu 70 m2) na úče−
ly rôznych služieb. Tel.:
0903/223 076.

V prípade násilia volajte na linku
033 − 647 31 31
Pomoc obetiam násilia poskytuje od 4. apríla 2007 regio−
nálne stredisko v Modre, ktoré vybudovala Slovenská nadácia
Silvie Gašparovičovej − Vzdelanie a zdravie pre všetkých v spo−
lupráci so spoločnosťou Philip Morris Slovakia s.r.o.. Súčasťou
strediska je telefonická linka pomoci, krízové a vzdelávacie cen−
trum.
Linka pomoci (033) 647 31 31 je k dispozícii klientom 24
hodín. Slúži ako prvý kontakt pre tých, ktorí hľadajú podporu, po−
moc a starostlivosť, ktorí sa stali obeťou domáceho násilia, na−
padnutia, šikanovania a iného násilia. Odborníci poskytnú volajú−
cim psychickú podporu, praktické rady a informácie, ktoré im u−
možnia zorientovať sa v situácii a nájsť prijateľné riešenie.
Krízové centrum je miesto, kde obeť mimo dosahu násilníka
a s pomocou kvalifikovanej pracovníčky môže zhodnotiť svoju
situáciu a hľadať čo najvhodnejšie riešenie. V krízovom centre
môže nájsť ubytovanie 15 osôb v samostatných izbách.
Vzdelávacie centrum bude zabezpečovať sociálno−komuni−
kačné a v prípade potreby aj rekvalifikačné tréningy obetiam ná−
silia a tiež odborné vzdelávanie pre pracovníkov aktívnych v tej−
to oblasti.

A FERENCES VILÁGI REND helyi közössége 2007−ben
is folytatni kívánja a nehéz helyzetben lévő családok meg−
segítésére irányuló két éve kezdett akciót. A közösség tagjai
egész évben, folyamatosan fogadják a jószándékú emberek
adományait, amely lehet bútor, ruhanemű, tartós élelmiszer
vagy akár pénzadomány is.
A Ferences Világi Rend tagjai minden pénteken 17,30−
tól 20,00− ig ügyeletet tartanak a Vásártéren lévő Városi
Nyugdíjasklub épületében berendezett FERENCES SZE−
RETETSZOLGÁLAT helyiségében. Ebben az időpontban
várjuk a rászoruló családok jelentkezését is. Elérhetőségünk:
0904/644 950
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Centrum voľného času
Korzo Bélu Bartóka
1191/16, Tel: 552 25 74
6.6 − Majstrovstvá okresu v
atletike 3.−4. roč. ZŠ (ZŠ Á.
Vámbéryho s VJM), 9,00 hod.
− Keramické aktivity, 14,00
hod.
7.6. − Deň zdravia v spolu−
práci s Centrumom hygieny a
zdravia DS (8,00 hod.)
8.6. − Majstrovstvá okresu vo
futbale žiakov 1.−2. roč. ZŠ (ZŠ
s VJM Holice na/O.), 9,00 hod.
11.6. − Výtvarné aktivity,
14,00 hod.
12–13–14.6. − Keramické ak−
tivity, 14,00 hod.
16.6. − Rodinný športový deň
(Futbalové
ihrisko
Malé
Blahovo), 9,00 hod.
17.6. − Medzinárodný fut−
balový
festival
mládeže
(Futbalové
ihrisko
Malé
Blahovo) − 9,00 hod.
18–19–20.6. − Výtvarné akti−
vity, 14,00 hod.
22−24.6. − Medzinárodný fut−
balový festival mládeže
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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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Erato járt az Art Ma Galériában

Költemények – fában, kőben, anyagban
Az Art Ma Galériának több,
ciklikusan ismétlődő rendez−
vénye van. Egyikük, a két−
évenként jelentkező Erato má−
jus végén fejeződött be. Kere−
tében már harmadik alkalom−
mal kerültek bemutatásra ha−
zai és külföldi képzőművészek
olyan alkotásai, amelyeket − ha
már a festészetnek, szobrá−
szatnak külön ilyen múzsája
nincs − Erato, a szerelmi költé−
szet múzsája ihletett. Ezek is
költemények − anyagban, vá−

szonban, fában, kőben elbe−
szélve. Kimeríthetetlen az
örök téma: a szerelem, az ifjú−
ság, a szépség. És hogy milyen
sokféleképpen
közelíthető
meg, azt épp az Art Ma kiállí−
tása mutatta: filozófikusan,
mint Michal Botík, távolság−
tartóan, mint letisztult fotó−
kompozícióin Izák−Molnár Tí−
mea, izzó szenvedélyességgel,
mint Almási Róbert vagy épp
humorral, mint Milan Stano.
(vojtek)

Az ART Ma soros kiállítása, amely június 10−e és 18−a kö−
zött látható majd, Hana Aliza Löwy Omer képeit mutatja be.
Az izraeli festőművésznő gyökerei dunaszerdahelyiek, a csa−
ládja a háborús megpróbáltatások után költözött Izraelbe.

Almási Robert

A Dunaszerdahelyi Hírnök
június 20−i számából
Z nadchádzajúceho čísla

XXXII. Duna Menti

Tavasz / XXXII. Po−
dunajská jar
ART−MA Galéria, Bacsák utca 10,
Tel.: 031/552 7871

Botík Michal

mozaik
Gyermeknapi
Mozaika z MDD

Erato v Art Ma Galérii

Poézia − v podobe dreva, kameňa a hliny
Galéria Art Ma je miestom
cyklicky sa opakujúcich výs−
tav. Jednou z takýchto pravi−
delných umeleckých podujatí
je aj Eráto.
Dunajskostredskej verej−
nosti majiteľ galérie, laureát
Munkácsyho ceny, sochár
György Lipcsey už po tretí−
krát prezentoval v jej pries−
toroch na Bacsákovej ulici vý−
tvarné diela domácich a za−
hraničných umelcov, ktoré
vznikli z inšpirácie Eráta,
múzy ľúbostnej poézie. Aj tie−
to diela sú poetické, sú však
Izsák−Molnár Tímea

Stano Milan

me filozoficky, Tímea Izák−
Molnár vo svojej vykryšta−
lizovanej fotokompozícii od−
merane, Róbert Almási váš−
nivo, Milan Stano humo−
risticky. (vojtek)

anyanyel−
Óvodában
ven
zobrazené inými umeleckými
spôsobmi − pomocou hliny,
maliarskych farieb a kameňa.
Téma je nevyčerpateľná: lás−
ka, mladosť,
krása.
O
tom,
koľ−
kými spô−
sobmi sa dá
zobraziť,
svedčila aj
výstava v
Galérii Art
Ma: Michal
Botik pristu−
poval k té−

Na nasledujúcej výstave v
Galérii Art Ma od 10 do 18
júna budú prezentované
diela výtvarnej umelkyne
Hany Aliza Löwy Omer,
ktorá žije v Izraeli. Jej pred−
kovia však pochádzajú z
Dunajskej Stredy. Do tejto
krajiny sa presťahovali po
vojne.

Tűzoltóverseny
Hasiči súťažili

