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Medgyes Renáta visszatért, ma−
gasról távolra váltott.
Célja a nemzetközi élmezőny

A városi önkor−
mányzat minden−
kit szeretettel vár
2008. március
14−én, pénteken
16.00 órakor az
emlékező ünnep−
ségre, hogy fejet
hajtsunk a forradalom
hőseinek és vértanúinak e−
mléke előtt a VMK előtti té−
ren és a mártírok emlék−
művénél.
Program:
 A költő visszatér −a Fel−
vidéki Rockszínház részle−
teket ad elő legújabb rock−
operájából.
 Ünnepi szónok:
Hrubík Béla, a Csemadok
országos elnöke
A kegyeletes megemléke−
zés az 1848−49−es emlék−
mű ünnepélyes megkoszo−
rúzásával fejeződik be.

2 Időszerű témák / Aktuality
Ankét

Gázárak földrajzi
fekvés szerint?

2008.3.12.

Új bekötőút a termálfürdőhöz

Mi a véleménye arról, hogy a
gázárakat az egyes községek föld−
rajzi fekvése szerint határozzák
meg? Azaz, a déli településeken
többet fizetnek, mint északon...
Csölle Sándor:
Én úgy gondo−
lom, a polgárok
közötti egyenlő−
ség elve azt is
jelenti,
hogy
egységesek le−
gyenek az árak. Sajnos, mi lako−
sok, ennek érdekében nem sokat
tudunk tenni, de hát erre valók a
politikusok. A magyar párt felada−
ta, hogy képviselje a déli országré−
szekben élő emberek érdekeit.
Kosár Ferenc:
Bosszantó do−
lognak tartom,
főleg az olyan
kereseti lehető−
ségek mellett,
mint amilyenek
ma még Szlovákiában vannak. A
fizetések még nem követik a
Nyugatot, sőt ellenkezőleg, attól
tartok, ha így folytatódik, sokan
visszatérnek majd a szénnel való
fűtésre. Már akik tehetik.
Sánta A.: Már
csak azért sem
tetszik ez az el−
képzelés, mert
délen vannak
az energiát ter−
melő erőmű−
vek, és akkor még mi fizessünk
többet. Ha már megkülönbözte−
téseket tesznek, én úgy gondo−
lom, hogy inkább a nyugdíjasok
és a nagycsaládok lennének a−
zok, akiknek kevesebbet kellene
fizetniük a gázért.

Akik gépkocsival szoktak ellá−
togatni a városi Thermál−
parkba, tudják, hogy annak
megközelítése a Bősi útról elég
körülményes, csak nagy ívű ke−
rülővel lehetséges. Miután a két
hónappal ezelőtt élményfürdő−
vel gazdagodott fürdő még több
látogatót vonz, ez a probléma
még inkább égetővé vált.
Az idei városi költségvetés
tételesen is tartalmazza a bekö−
tőút megépítését. A munkála−
tok már elkezdődtek. Zalaba
Zoltán, a városi hivatal építés−
ügyi osztályának szakelőadója
tájékoztatása szerint a 217 mé−
ter hosszúságú út még tavasz−
szal elkészül, és már a nyári
fürdési szezon előtt átadják
rendeltetésének. Ezzel lénye−
gesen tehermentesül a Fürdő
utca gyakran zsúfolt útszaka−
sza is, amelynek a közlekedés
biztonsága szempontjából is
jelentősége van.
A város vezetése bízik ab−

Közbeszerzési pályázat

ban, hogy a fürdő környéki
infrastruktúra fejlesztése is
kedvezően hozzájárul Duna−

szerdahely idegenforgalmi
mérlegének még kedvezőbb
alakulásához.

Stavajú novú príjazdovú cestu k termálnemu kúpalisku
Tí, ktorí chodievali do termálneho kúpaliska autom, vedia,
že prístup do areálu kúpaliska je z Gabčíkovskej cesty možný
len značnou obchádzkou. Termálne kúpalisko rozšírené o zá−
žitkový kúpeľ priláka ešte viac návštevníkov, preto sa stal ten−
to problém ešte akútnejším a mesto sa rozhodlo pre nápravu
tejto situácie.
V tohtoročnom rozpočte sú vyčlenené prostriedky na stav−
bu novej prístupovej cesty. Odborný referent stavebného od−
delenia na mestskom úrade Zoltán Zalaba pre DH povedal,
že 217 metrov dlhá cesta bude odovzdaná do užívania ešte
pred začiatkom letnej kúpeľnej sezóny. Týmto sa do značnej
miery odbremení veľmi
frekventovaná časť Kú−
peľnej ulice.
Vedenie mesta dúfa,
že i rozvoj infraštruktúry
v okolí kúpaliska pri−
speje k ďalšiemu zlep−
šeniu bilancie cestov−
ného ruchu Dunajskej
Stredy.

Tender

Hamarosan kezdődik az építkezés

Onedlho sa začne výstavba novej športovej areny

A sportcsarnok még az idén elkészül

Športovú halu odovzdajú ešte v tomto roku

A legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pozsonyi székhelyű EU−
RO−BUILDING Rt. nyerte meg az új városi sportcsarnok
megépítésére kiírt közbeszerzési pályázatot.
Az erre vonatkozó szerződés aláírására lapzártánk után,
március 10−én került sor. Ezzel elhárult az utolsó akadály is
az előtt, hogy megkezdődjön a különféle labdajátékok űzésé−
re alkalmas új sportaréna megépítése. A pályázat többi részt−
vevői ugyanis a törvényes határidőig nem fellebbeztek a
döntés ellen, így nem áll semmi a szerződés megkötésének
útjában. A város 2008−as költségvetése 47 millió koronát irá−
nyoz elő a sportcsarnok megépítésére a műjégpálya mellett ,
amelynek átadása még az idén várható.

Akciová spoločnosť EURO−BUILDING so sídlom v
Bratislave bude stavať v našom meste novú krytú športovú
halu pri mestskom umelom klzisku.Táto spoločnosť podala
najvýhodnejšiu ponuku v rámci verejného tendra, ktorý bol
publikovaný aj vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Mesto malo podpísať zmluvu s víťazom tendra po našej
uzávierke 10. marca. Tým sa odstránia všetky bariéry a stav−
bári sa môžu pustiť do výstavby novej športovej dominanty
Dunajskej Stredy. Ostatní účastníci sa totiž v zákonnej leho−
te neodvolali, preto stavebné práce sa začnú zrejme už v naj−
bližšom čase. V rozpočte mesta na rok 2008 na výstavbu kry−
tej športovej haly pre rôzne loptové hry vyčlenili 47 miliónov
korún. Podľa plánov halu odovzdajú do užívania ešte tento
rok.
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A tavaly megtakarított pénzeket az idén beruházásokra fordítják

Kiegyensúlyozott a 2008−as költségvetés

Rendes önkormányzati ülé−
sét tartotta február 21−én
Dunaszerdahely város önkor−
mányzata. Az ülés az inter−
pellációkkal kezdődött, me−
lyek során szóba került az
Észak 2−es lakótelep, a
Lőrincz Gyula utca nem fize−
tőinek problémája, a sikabo−
nyi temető közvilágítása és a
Nemesszeg utcán elhelyezett
szeméttározók pozitív hatása,
az ollétejedi kamionforgalom
korlátozása.
Zirig Ferenc képviselő fel−
vetésére szavazta meg a testü−
let azt a határozatot, mely sze−
rint ezután a városban csak a
városháza által megbízott
szervezet helyezhet el plaká−
tokat. A városi hivatal felada−
ta lesz egy erre vonatkozó ál−
talánosan kötelező érvényű
városi rendelet kidolgozása.
Ezután elfogadták a város−
atyák a pénzügyi bizottság el−
nöke, Keszegh Pál által beter−
jesztett, 2008−as évi költség−
vetést. Az ezzel kapcsolatos
vitából kiderült, hogy a tava−
lyi évben megspórolt pénze−
ket a város beruházásokra kí−
vánja fordítani. Független
képviselői javaslat érkezett az

NFG1 ifjúsági klub javára tör−
ténő támogatás odaítélésére.
A beterjesztő Antal Ágota je−
lezte, hogy az NFG1 hivatalo−
san nem igényelt pénzt, de
kérnének. Az NFG1 számára
a pályázó és támogatott szer−

vezetek rovására, pályázat be−
adása nélkül kért a képviselő
asszony támogatást. Köztu−
dott, hogy az említett szerve−
ződés a Csemadok égisze alatt
működik, így ez a képviselők
által megszavazott támogatá−

Parkolás−bérleti díjért
2007. december 1−től a szlovák törvényhozás megszüntet−
te a parkolási díjak helyi adók formájában történő besze−
dését. Az ülésen ezért újra általános érvényű rendeletet
módosítottak a képviselők. A parkolásért fizetett pénz
ezentúl bérleti díjként kerül a városkasszába. Kimond−
ták, hogy a városi rendőrség csak azokra a gépjárművek−
re tehet kerékbilincset, melyek tilosban parkolnak.

sokból kedve szerint juttathat
neki. A szerveződés által igé−
nyelt helyiséggel kapcsolat−
ban Pázmány Péter polgár−
mester jelezte, hogy a kért he−
lyiséget megkaphatja az
NFG1 amennyiben végre, az
egy évvel ezelőtti hírverés u−
tán, működni kezdenek.
A testület tudomásul vette a
főellenőr jelentését és az uniós
pályázatok önrészének tételes
szétírására is rábólintottak. A
telekeladásokat érintő prog−
rampontoknál éles vita bonta−
kozott ki a Kondé püspök ut−
cán fekvő ingatlanra beérke−
zett javaslatról. A vitát a pol−
gármester zárta le azzal, hogy
versenytárgyalásra bocsátotta
a szóban forgó ingatlant.
A Southerm esetében a kép−
viselők visszaállították az ere−
deti állapotot, mely szerint a
város nem válik meg a cégben
a saját üzletrészétől.
Általános érvényű rendelet
módosítására került sor az
utolsó programpontokban is,
melyek ezután különbséget
tesznek a belvárosban és más
városrészekben lévő nyári te−
raszok bérleti díjai között.
−pela−
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4 Zasadnutie mestskej samosprávy

Mestské zastupiteľstvo rozhodolo o tom,
že peniaze ušetrené v minulom roku investujú tento rok do rozvoja mesta

Mesto aj tento rok má vyrovnaný rozpočet
21. februára sa konalo riad−
ne plenárne zasadnutie mest−
skej samosprávy Dunajskej
Stredy. Prvým bodom roko−
vania boli ako zvyčajne inter−
pelácie poslancov.
Týkali sídliska Sever 2, nepla−
tičov na ulici Gyulu Lőrincza,
verejného osvetlenia v malob−
lahovskom cintoríne, ako aj
pozitívneho ohlasu na smetné
kontajnery na Nemesszegskej
ulici, nutnosti obmedzenia ka−
miónovej dopravy v Mlieča−
noch. Samospráva podporila
návrh Ferenca Ziriga, podľa
ktorého v meste môžu umiest−
niť plagáty len organizácie po−
verené mestom. Mestský úrad
má za úlohu vypracovanie prí−
slušného všeobecného záväz−
ného nariadenia.
Po tomto bode programu po−
slanci prijali návrh rozpočtu na
rok 2008, ktorý predkladal Pál
Keszegh, predseda finančného
výboru. Z diskusie programo−
vého bodu vyplynulo, že mesto
chce vlani ušetrené peniaze
v tomto roku investovať na roz−
vojové projekty. Z radov nezá−
vislých poslancov bol vznese−
ný návrh na podporu klubu
NFG1. Predkladateľkou tohto
návrhu bola Ágota Antal, kto−
rá priznala, že NFG1 síce ofici−
álne nepožiadal o podporu
z mestského rozpočtu, ale
predsa by žiadal finančné pro−
striedky. Poslankyňa chcela
peniaze pre NFG1 bez oficiál−
nou cestou podanej žiadosti, te−
da v podstate na úkor ostatných
spoločenských
organizácií
mesta, ktorým bola na základe
oficiálnej žiadosti podpora od−
súhlasená. Toto zoskupenie za−
Mestskí poslanci rozhodli
aj o zmene všeobecne zá−
väzného nariadenia o pre−
nájme letných terás.
Odteraz sa bude diferen−
covať sadzba za nájom
v závislosti od toho, v kto−
rej časti mesta sa terasa
nachádza, v centre, alebo
na menej frekventovanom
mieste.

Parkovanie za nájomné
Nakoľko slovenský parlament rozhodol
s platnosťou od decembra 2007 o výbere
parkovacích poplatkov vo forme miestnych
daní nemôžu vyberať mestá, len súkromné
firmy, Preto mestskí poslanci museli pri−
strešuje Csemadok, teda môže
byť touto organizáciou podpo−
rované. Ohľadne miestnosti,
ktorú organizácia žiadala, pri−
mátor Péter Pázmány pozna−
menal: môžu ju dostať k dispo−
zícii, ak po roku konečne vyvi−
nú aj nejakú aktivitu.
Poslanci zobrali na vedomie
správu hlavného kontrolóra
mesta a odsúhlasili spoluúčasť
mesta na projektoch EÚ.
Ostrá diskusia sa rozprúdila o−
hľadne programového bodu,
ktorý sa týkal predaja nehnu−
teľností na ulici biskupa
Kondého. Rozpravu ukončil
primátor s tým, že na predaj
spomenutej nehnuteľnosti bu−
de vypísaná verejná súťaž.
Ohľadne podniku Souther−
mu, v ktorom má svôj podiel
aj mesto, sa nastolil pôvodný
stav: mesto nepredá svoj ma−
jetkový podiel v spoločnosti.
V poslednom bode progra−
mu sa rozhodlo o tom, že sa
zmení všeobecne záväzné na−
riadenie o prenájme letných
terás. Odteraz sa bude dife−

spôsobiť k tomu aj všeobecne záväzné mest−
ské nariadenie. Poplatky za parkovanie in−
kasuje mesto odteraz vo forme nájomného
za parkovacie miesto. Mestská polícia môže
odteraz nasadiť papuču len na to auto, kto−
ré bolo odparkované na mieste, kde je zaká−
zané parkovať.

rencovať sadzba za nájom
v závislosti od toho, v ktorej
časti mesta sa terasa nachá−

dza, v centre, alebo v menej
frekventovaných
častiach
mesta.

Vybrané kapitoly z rozpočtu na 2008
Výstavba mestskej športovej haly
47.000 000
Po vyhodnotení verejnej súťaže pravdepodobný termín zaháje−
nia stavby marec 2008, termín dokončenia november 2008.
Celkové náklady sa rozpočtujú cca. na 54 mil. Sk, z toho cca.
7 mil. Sk sa vyplatí dodávateľovi až po trojmesačnej skúšob−
nej prevádzke, teda prechádza na budúci rok.
Prestavba sobášnej siene MsU
3.000 000
Rekonštrukcia sobášnej siene je nutná a po rekonštrukcii zís−
ka mestský úrad ďalšie dve nové kancelárie.
Prepojovacia komunikácia Športová−Malodvornícka 6.000 000
Investícia je v štádiu vydávania stavebného povolenia.
Pravdepodobný termín realizácie tretí a štvrtý kvartál 2008.
Prepojovacia komunikácia Thermalpark
6.900 000
Investícia už prebieha. Pravdepodobný termín dokončenia
30.5.2008.
Zastrešenie 1100 litr. kontajnerov − program čistoty 3.300 000
Tento program sa v roku 2007 dobre rozbehol, a chceme po−
stupne zastrešiť kontajnery v celom meste. Termín realizácie
postupne.
Generálna oprava strechy MŠ Nám. SNP
2.000 000
Po predložený konkrétnych projektov v rámci zmeny rozpočtu
sa určia adresne jednotlivé investície.
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A városi költségvetésből támogatott panelprogram 2008−ban is folytatódik

2008−ra már hét lakótömb kért városi támogatást
2008−ban is hárommilió ko−
rona fordítható a panella−
kások külső hőszigetelésé−
nek támogatására a városi
költségvetésből. Erről dön−
töttek a városi képviselőtes−
tület tagjai a legutóbbi ülé−
sükön.
Tehát pontosan annyi a ren−
delkezésre álló pénzkeret, mint
tavaly, s így ebből az összeg−
ből az idén is tíz lakótömb tata−
rozására futja. A vonatkozó
rendelkezés értelmében ugyan−
is egy lakótömbre legfeljebb
háromszázezer koronás egy−
szeri és vissza nem térítendő
támogatás adható, egy lakásra
lebontva a maximális támoga−
tás 10 000 korona.
A program iránt kezdettől
fogva nagy volt az érdeklődés.
Már tavaly májusban jóvá−
hagyták az első kérvényeket.
A lakóközösségek kérvényeit

2007 tavaszán inditotta be
a város vezetése a panella−
kások fokozatos külső hő−
szigetelését támogató pa−
nelprogramot. Ezt Pázmány
Péter polgármester ígérte
meg választási programjá−
ban. Dunaszerdahely 2007−
es költségvetéséből három−
millió koronát különítettek
el erre a célra.

a városházán a rendeletben
megszabott kritériumok alap−
ján bírálták el. Azokat fogad−
ták el és hagyták jóvá, ame−
lyek eleget tettek a megsza−
bott követelményeknek. A
legfontosabb feltétel az volt,
hogy egyetlen lakónak se le−

gyen adó− vagy más jellegű
tartozása a várossal szemben.
Érdekes módon voltak olyan
lakóközösségek, ahol néhá−
nyan tartoztak ugyan a sze−
métdíjjal, de az adósok helyett
a többi lakó befizette a hátra−
lékot, csakhogy pályázhassa−

nak a városilag támogatott
panelprogramból igényelhető
egyszeri és vissza nem térí−
tendő támogatásra.
Az idén is sok a jelentkező
lakóközösség, csak eddig már
hét lakótömb kérelmezte a tá−
mogatást. Ezeket a kérelmeket
folyamatosan bírálják el, és ha
eleget tesznek a feltételeknek,
akkor besorolják őket az idei
panelprogramba.

Mesto dotuje aj v roku 2008 zateplenie fasád obytných domov celkovo 3 miliónmi korún

O nenávratný príspevok požiadalo 7 panelákov
V rámci panelového prog−
ramu, ktoré mestská samo−
správa naštartovala v minu−
lom roku, mesto aj v tomto
roku prispieva zo svojho
rozpočtu 3 mil. korunami na
zateplenie obytných domov.
Rozhodli o tom mestskí po−
slanci na poslednom zasad−
nutí
mestského
zastu−
piteľstva.
Na vonkajšiu rekonštrukciu
jedného domu sa môže pos−
kytnúť z mestských zdrojov
maximálne 300 tis. korunový

nenávratný príspevok. V pre−
počte na jednu domácnosť to
znamená, že jedna rodina mô−
že dostať maximálne desatti−
síckorunový nenávratný prís−
pevok od mesta. Ročne teda
môže by zateplených 10 obyt−
ných domov z týchto zdrojov.
Mestský úrad skontroluje
každú podanú žiadosť. Pod−
mienkou poskytnutia jedno−
rázového príspevku však je,
že nikto z členov spoločenstva
vlastníkov bytov nemôže mať
žiadne pozdlžnosti voči mes−
tu.

Od začiatku roka 2008 už požiadali o nenávratný prí−
spevok nasledovné obytné domy:
1.

OSBD D. Streda, Mlynská 306.,

36 b.j.

2.

OSBD D. Streda, Jilemnického 201.,

36 b.j.

3.

OSBD D. Streda, Boriny 1368,

26 b.j.

4.

OSBD D. Streda,Smetanov háj. 292

28 b.j.

5.

OSBD D. Streda, Gen. Svobodu 1951,

24 b.j.

6.

OSBD D. Streda, Boriny 1361 ,

26 b.j.

7.

OSBD D. Streda, Ružový háj 1372,

40 b.j.
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Könyvtár

ki azt gondolja, hogy
a művelődési köz−
pont épületében mű−
ködő könyvtár csupán egy a
sok vidéki könyvtár közül,
téved. A dunaszerdahelyi−
nek van egy specialitása: na−
gyon jól el van látva szakiro−
dalommal.

A

Péntek délutánonként nagy−
üzem van itt, egymás után ér−
keznek a hétvégére hazatérő
egyetemisták, hogy kikölcsö−
nözzék a tanulmányaikhoz
szükséges könyveket. Pár év−
vel ezelőtt még Pozsonyból is
ide jöttek a diákok, ha a fővá−
rosi könyvtárakban nem talál−
ták a keresett irodalmat. Aztán
jött egy pangásos időszak,
amikor nem volt pénz szak−
könyvekre, de az utóbbi két
évben ismét javult a helyzet.
Tavaly 550 ezer koronáért vá−
sároltak könyveket. Így, hal−
lásra egész szép összegnek tű−
nik, de mint Tóth Lídia, a
könyvtár igazgatója megjegy−
zi, a mai könyvárakhoz viszo−
nyítva ez nem számít olyan
soknak, főleg ha a szakköny−
vek borsos árát nézzük. De en−
nek az összegnek is nagyon
örültek, akárcsak a Jednota
Coop pályázatán nyert 75 ezer
koronának, amelyet az ifjúsági
osztály felújítására fordítottak.
Szemfüles gárdája van a
könyvtárnak, ahol pályázat
van, ott vannak ők is. Így ju−
tottak a Kulturális Minisztéri−
um közvetítésével uniós pénz−
hez számítógépek vásárlására.
Ez a projekt azzal a céllal ké−
szült, hogy minél több ember
számára válhasson hozzáfér−
hetővé a világháló. A könyv−
tárban ez úgy valósul meg,
hogy bárki bejöhet, leülhet a
számítógéphez, és keresgélhet
az interneten. „Akárki bejöhet
az utcáról, és ingyen interne−
tezhet?” – kérdezem hitetlen−
kedve. „Igen, ingyen. A mo−
dern könyvtár egyik feladata,
hogy segítsen az embereknek
megtalálni a hatalmas infor−
mációáradatban azokat az
adatokat, amelyekre épp szük−
ségük van. Ez nem is olyan
könnyű, de ezért vagyunk itt
mi. Szívesen megtanítjuk azo−
kat, akik nem tudnak eliga−
zodni a világhálón, hogy ho−
gyan kell vele bánni. Elég so−
kan élnek ezzel a lehetőség−
gel, és különösen örülünk, ha
nyugdíjasok jönnek” – mond−

Ahová érdemes bemenni

ja az igazgatónő, aki tökélete−
sen tisztában van a XXI. szá−
zadi könyvtár sokrétű küldeté−
sével, és munkatársaival
igyekszik alkalmazkodni az új
igényekhez. Nem ért teljesen
egyet azzal a véleménynyel,
hogy a mai gyerekek nem sze−
retnek olvasni, de hozzáteszi:
a könyvtáraknak meg kell dol−
gozniuk azért, hogy megsze−
rettessék velük az olvasást, és
ezt már az óvodákban el kell
kezdeni. Ki is járnak az óvo−
dákba, „mesélni” a könyvtár−

ról, vagy az ovisok jönnek
hozzájuk, ismerkedni a köny−
vek világával. S mivel az is−
kolások teljesítményét vizsgá−
ló nemzetközi felmérés, a PI−
SA kiderítette, hogy a szlová−
kiai gyerekek szövegértésben
az utolsó helyezettek között
kullognak, versenyeket ren−
deznek, ahol a kisebbek az el−
olvasott mesét lerajzolják, a
nagyobbak fogalmazást írnak
róla, így fejlesztik olvasási va−
gy hallás utáni szövegértésü−
ket.

Szolgáltatásaik közé tartozik
a könyvtárközi kölcsönzés,
külföldről is, de itt meg kell fi−
zetni a postaköltséget, amely e−
lég magas. Van viszont egy na−
gyon fontos szolgáltatás, ame−
ly ingyenes, ráadásul be sem
kell menni a könyvtárba, tele−
fonon is elintézhető: az érdek−
lődők kérésére adatokat keres−
nek ki, kikeresik a diploma−
munka megírásához szükséges
irodalmat, de könyveket is elő
lehet jegyeztetni telefonon.
„A könyvtáraknak különbö−
ző rendezvényeket kínáló kul−
turális és kommunikációs
központtá kellene átalakulni−
uk, ahol az emberek összejön−
nek, és jól érzik magukat. Már
most is rendszeresen vannak
rendezvényeink, főleg a gye−
rekeknek, de a nyugdíjasok−
nak is. Jóval nehezebb meg−
szólítani a középkorúak nem−
zedékét, mert nagyon elfog−
lalt” – mondja Tóth Lídia.
A könyvtárat a nagyszombati
megyei önkormányzat finanszí−
rozza, az alapítólevélben mint
városi és regionális könyvtár
szerepel. De ha azt vesszük, ho−
gy a város lakosai alkotják ol−
vasóinak 90 százalékát, mégis−
csak Dunaszerdahely könyvtára
ez. Ezért talán érdemes lenne
elgondolkodni azon, hogy más
településekhez hasonlóan nem
lehetne−e csökkenteni vagy jel−
képessé tenni a városnak fize−
tett bérleti díjat. Megérdemelné
ez a pótolhatatlan szolgálatot
nyújtó, a város kulturálódását
segítő intézmény.
Vojtek Katalin
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Magyar hívek nyílt levele a Szlovák Püspökkari Konferenciához

Polgári társulások az egyházmegyei felosztás ellen
Karaffa János, a Pázmaneum Polgári Társulás elnöke,
Karaffa Attila, a Pázmaneum Polgári Társulás titkára, Sárai
Attila, a Pázmaneum Polgári Társulás tagja, Elek László, a
Jó Pásztor Alapítvány titkára és Farkas Zsolt, a Jó Pásztor
Alapítvány képviseletében március 4−én sajtótájékoztatóju−
kon ismertették annak a február 26−án megfogalmazott nyílt
levélnek a tartalmát, amelyet pár nappal ezelőtt eljutattak a
Szlovák Püspökkari Konferenciához (SZPK) is. A tiltakozó
levélhez eddig huszonnégy szervezet csatlakozott. A levél
nyilvánosságra hozatalától mintegy ezer támogató aláírás
gyűlt össze, amelyet magyar és szlovák nemzetiségű híveken
kívül azok lelkipásztorai is ellátták kézjegyükkel.
„Mi, a nemzetiségileg ve−
gyes területeken levő plébá−
niák lelkipásztorai, vala−
mint az itt élő magyar nem−
zetiségű hívek ez úton sze−
retnénk kifejezni mély csa−
lódottságunkat az egyház−
megyék átszervezésének ki−
hirdetése után, mégpedig a
következő okokból:
a) Az egyházmegyei át−
szervezésre vonatkozó terv
kidolgozásánál az SZPK nem
volt tekintettel arra, hogy ily−
en megoldással megbomlik
az egy tömbben élő magyar
nemzetiségű hívek természe−
tes egysége az egykori Po−
zsony−nagyszombati Főegy−
házmegye területén. Aggó−
dunk amiatt, hogy az egyház−
megyei átszervezés felgyor−
síthatja a magyar nemzeti ki−
sebbség észrevétlen aszszi−
milációját. (...)

b) Reménykedve vártuk,
hogy a tervezett egyházme−
gyei átszervezés mellett az
SZPK tervezetében kérni fog−
ja a Szentszéket, hogy a ma−

láthatná el a hívek szolgálatát
a nemzetiségileg vegyes terü−
leteken a Tábori Püspökség
mintájára. Hiszen csaknem
400 000 magyar nemzetiségű
személy vallja magát Szlová−
kiában katolikusnak. (...) Sem
az egyházmegyei átszervezés
kihirdetésében, sem pedig az
SZPK nyilatkozatában nem e−
sett szó a magyar katolikus ki−
sebbségről, sem olyan ígéret−
ről, miszerint a közeljövőben
kedvező megoldást keresnek
lelkipásztori ellátásukra, mi−
vel új helyzet állt elő. Úgy
tűnt, mintha Szlovákia nem is
lenne többnemzetiségű or−
Egyházmegyék Szlovákiában

gyar nemzeti kisebbség sorai−
ból nevezzen ki püspököt, va−
gy olyan püspököt, aki megfe−
lelő joghatósággal megbízva

szág. Emiatt is csalódottak va−
gyunk.
c) Sajnos, az egyházmegyei
átszervezés tervezetének ki−

dolgozása előtt nem konzul−
táltak a lelkipásztorkodó pa−
pokkal – mint a püspökök
legközelebbi munkatársaival
–, akik a legjobban ismerik az
egyházmegyék egyes plébá−
niáinak helyzetét. Így történ−
hetett meg, hogy rólunk nél−
külünk döntöttek.
Tudatában vagyunk annak,
hogy az Egyház nem magyar
vagy szlovák..., hanem római
katolikus vagy görög katoli−
kus. (...) De kérdezzük mi, ta−
lán valamiféle vétség lenne,
ha az SZPK tagjai közt lenne
magyar nemzetiségű is, aki
képviselné a 400 000 magyar
nemzetiségű katolikust, akik
szintén a Római Katolikus
Egyházhoz tartoznak Szlová−
kiában?
Ezért újra tisztelettel kérjük
a Főtisztelendő Püspök Atyá−
kat, hogy hallgassák meg a
400 000 magyar nemzetiségű
katolikus kérését, és tolmá−
csolják azt a Szentszék felé!
Mi is az Egyház javát tartjuk
szem előtt Szlovákiában. Ám
minden hívő megelégedésé−
hez tekintettel kell lenni a
nemzeti kisebbségek jogos
kéréseire is. Azután majd ne−
künk is lesz okunk az örömre
és a hálaadásra. Addig azon−
ban nincs!“ – áll többek
között a nyílt levélben.

Obsah otvoreného listu za maďarského biskupa podporujú tisícky veriacich

List je prejavom dôvery maďarských veriacich
Niekoľko tisíc veriacich Ma−
ďarov sa podpísalo pod list
adresovaný Konferencii bis−
kupov Slovenska, v ktorom
žiadajú biskupa maďarskej
národnosti alebo biskupa
hovoriaceho po maďarsky
pre veriacich maďarskej ná−
rodnosti
žijúcich
na
Slovensku. Ako uviedol ka−
tolícky kňaz János Karaffa z
Horných
Túroviec
v
Banskobystrickej diecéze,
ktorý na tlačovej besede za−
stupoval občianske zdru−
ženie Pázmaneum, pod list
sa podpísali aj slovenskí ve−
riaci i slovenskí duchovní.

Text listu zaslali jeho iniciá−
tori na farské úrady a viace−
rým občianskym zdru−
ženiam.
Veriaci žiadajú, aby Konfe−
rencia biskupov Slovenska
poverila jedného z biskupov
pastoráciou veriacich maďar−
skej národnosti. Prípadne,
aby vznikla štruktúra na spô−
sob vojenského ordinariátu,
ktorá by nefungovala podľa
územia, ale osôb. Pripúšťajú
tiež možnosť, že by v každej
diecéze, kde žijú maďarskí
veriaci, bol určený vikár, kto−
rý by bol zodpovedný za ich
pastoráciu. O kompetenciách

takýchto cirkevných hodnos−
tárov sú zástupcovia veria−
cich pripravení rokovať.
Podľa ďalšieho katolíckeho
kňaza Zsolta Farkasa z Ka−
menice nad Hronom, ktorý
zastupuje Nadáciu Dobrého
pastiera, maďarsky hovoriaci
biskup by sa podieľal na pas−
toračných aktivitách, zabez−
pečila by sa výchova budú−
cich kňazov v ich materin−
skom jazyku, či vzdelávanie
katechétov v maďarčine.
Podľa neho maďarskí veriaci
tiež chcú, aby napríklad
stretnutia miništrantov pre−
biehali v maďarčine.

Karaffa tiež zdôraznil, že
nejde o protestný list, ale žia−
dosť. „List je prejavom dôve−
ry maďarských veriacich k
cirkevným predstaveným,“ u−
viedol. Farkas tiež upozornil,
že reorganizácia diecéz sa
pripravovala niekoľko rokov
a preto mohlo byť už pripra−
vené riešenie pre pastoráciu
maďarských
veriacich.
Signatári listu vyčítajú KBS,
že pred vypracovaním návrhu
reorganizácie diecéz nepre−
behla konzultácia s kňazmi v
pastorácii.
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„Menjünk együtt óvodába”
„Menjünk együtt óvodába!” címmel nyilvános bemutatko−
zót tartott március első szombatján a Városi Művelődési
központban a város két magyar nyelvű óvodája. Pillanatké−
pünk a helyszínen készült.
Pázmány Annamária, az
Október utcai magyar óvoda
igazgatónője:

Meglepően sokan jöttek el
az összejövetelre, nem is szá−
mítottunk ekkora részvételre.
Úgy vettük észre, hogy a gye−
rekek és a szülők is jól érezték
magukat. Biztos vagyok ab−
ban, hogy ez az első ilyen jel−
legű rendezvény elérte kitű−
zött célját, azt, hogy felkelt−
sük az érdeklődést az óvodá−
ink iránt. Szeretnénk, ha leg−
alább húsz gyereket beíratná−
nak hozzánk. Már többen je−
lentkeztek, itt, a találkozón is
többen töltötték ki a jelentke−
zési íveket. Megkerestek ben−

nünket olyan szülők is, akik
már beíratták a gyermeküket
óvodába, néhányan közülük
szlovák nyelvűbe. Mi igye−
keztünk nekik bemutatni
mindazt, amit a mi magyar
óvodánk tud nyújtani a gyere−
keknek. Nagyon fontosnak
tartom azt, hogy a szülők sok−
oldalúan tájékozódjanak, fel−
mérjék a terepet, hogy tisztá−
ban legyenek azzal, mit kínál−
nak az egyes óvodák. Több
szülő is jelezte, hogy a közel−
jövőben megkeresnek ben−
nünket. Szeretettel várjuk
óvodánkban a további jelent−
kezőket.
Borbély Diana, az Erzsébet té−
ri magyar óvoda igazgatónője:
Jó ötletnek tartom a kezde−
ményezést, hogy a szülők be−
tekintést nyerhessenek óvodá−
ink életébe, tájékoztatást kap−
janak az általunk kínált lehető−
ségekről. Ezen az összejövete−
len közvetlenebbül és hosz−
szabban el tudtak beszélgetni
a tanítónénikkel, mint az óvo−
dában, ahol pár perc alatt zaj−
lik le a beíratás, és kevesebb
idő jut a beszélgetésre. Remél−
jük, hogy rendezvényünknek
lesz kedvező hozadéka, több
gyermeket íratnak be hozzánk.

érdeklődéssel nézték végig az
óvodások műsorát és a báb−
színház előadását. Titokban
számítottunk ilyen érdeklő−
désre, de kicsit azért aggód−
tunk is. Szerencsére nagyon
szép számban jelentek meg a
szülők. Idén is sok gyerekünk
megy iskolába, helyettük 18
apróságot tudunk fogadni.
Hencze Angelika gyerekpszi−
chológus:

Mi jó érzéssel távozunk, mert
azt tapasztaltuk, hogy a gyere−
kek jól érezték magukat, ki−
használták a játszósarkokat,

Felhívtam a szülők figyel−
mét arra, hogy minden gyerek
másképp érik. Ez nagyon in−
dividuális, ezért oda kell fi−
gyelni arra, mikor érett meg a
kicsi az óvodára. Nem lehet
erőltetni, de halogatni sem az
óvodába lépést. Általában a
hároméves gyerek már képes
beilleszkedni az új környezet−
be és megérett arra, hogy új
tapasztalatokat szerezzen, ne
Nagy érdeklődés kísérte az óvodások műsorát.
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jobban tudnak dönteni, De ha
csak magukra vannak hagyat−
kozva, nem mindig képesek
tudatosítani, milyen negatívu−
mokkal jár az, ha nem anya−
nyelvű óvodába kerül a kicsi.
Belkó Ilona és kisfia Robi

Az Erzsébet téri magyar óvoda óvónői
féljen, és örüljön a közösség−
nek. A szülő számára pedig
fontos az, hogy visszakerüljön
a munkahelyére és hogy a ki−

csivel örüljenek egymásnak.
Mert az a három év, amikor az
anya és gyermeke éjjel−nappal
együtt vannak, bárhogy is

Az Aranykert bábszínház előadásának közönsége

vesszük, kimerítő, főleg az
anyáknak. Ha mindketten más
környezetben vannak, utána
még jobban tudnak örülni
egymásnak.
Jó ötletnek tartom az óvo−
dák nyilvános bemutatkozá−
sát, mert az így szerzett infor−
mációk birtokában a szülők

Nagyon meg vagyok elé−
gedve a magyar óvodával. Azt
vallom, hogy az anyanyelvét
tanulja meg előbb az ember,
csak utána az idegen nyelvet,
így a szlovákot is.

10 Emberi sorsok
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Régi dunaszerdahelyiek emlékeznek

Emberi sorsok
(1. rész)
A régi dunaszerdahe−
lyieket bemutató, múlt év
végén indított soroza−
tunkban ezúttal a 87 éves
Magyarics Ferencet szó−
laltatjuk meg, aki szám−
talan érdekes történetet
tud, és lebilincselően adja
őket elő. Nem csoda, hisz
profi elbeszélő, Életem−
ből címmel kötetben je−
lentette meg visszaemlé−
kezéseit a Kalligram ki−
adó.
Sikabonyban születtem, a−
mely akkor még önálló köz−
ség volt. A szomszédos
Dunaszerdahelyen már rég
bevezették a villanyt, de a mi
falunkban még mindig petró−
leumlámpával világítottak. A
hosszú estéken az emberek
összejártak mesézni, az asz−
szonyok tollat fosztottak, a
férfiak kártyáztak. Én olvasni
szerettem a legjobban. Ami−
kor másodikos voltam, az is−
kolában azt mondták, aki szé−
pen olvas, kap karácsonyra
egy meséskönyvet. A jó olva−
sók közé tartoztam, kaptam is
egy könyvet, Öcsike levelei
volt a címe. Aztán, mint jó ta−
nuló, minden évben kaptam
az iskolában egy könyvet,
aminek nagyon örültem. Az
utca végén lakott egy magá−
nyosan élő, idős ember, ő já−
ratta a Csallóközt, mert már
akkor is létezett ilyen című
lap. Ha elmentem neki az üz−
letbe, akkor kölcsönadta, ho−
gy én is elolvashassam. Ak−
koriban még nem voltak o−
lyan nagy bevásárlások, mint
manapság, fél kiló cukrot, két
deka kávét vásároltak az em−
berek, amit egy gyerekre is rá
lehetett bízni.
A nővérem egy zsidó or−
vosnál, Pewny Rudolfnál
szolgált, a rendelőbe sok új−
ság járt, a kiolvasottakat a nő−
vérem hazahozta. Pewny nem
volt akárki, az apja I. Ferenc
József háziorvosa volt, a

bátyja is orvosnak tanult ki,
az egész Pewny−családban
sok volt az orvos. Az egyik
nővérem négy, a másik meg
vagy kilenc évig szolgált ná−
la. Nőtlen férfi volt, nem tar−
tott egészségügyi nővért, a
nővérem tartotta rendben a
rendelőt és az egész házat. A
legidősebb nővérem hektikás
volt, így mondták régen a tü−
dőbajt.

Mit tudott a gyógysze−
rész?
Szereden volt egy gyógysze−
rész, aki gyógyított is, a szüle−
im elvitték hozzá ezt a beteg
nővéremet. Ő nem úgy vizs−
gálta meg, ahogy az orvosok
szokták, hanem a szemét és a
kezét nézegette, aztán kiírt ne−
ki egy orvosságot. Mint afféle
kíváncsi gyerek, megkóstol−
tam, olyan volt, mint a fekete−
kávé. Azt mondta ez a gyógy−
szerész a nővéremnek, hogy
addig szedje, amíg rosszul
nem lesz tőle. Hogy aztán va−
lóban ez segített−e, nem tu−
dom, de tény, hogy a nővérem
77 éves korában halt meg.
Pewny doktor a nála dolgozó
nővéremtől tudomást szerzett
a szeredi gyógyszerésznél tett
látogatásról, és nem helyesel−
te. „Nem létezik, hogy valaki
valami olyat tudjon, amit mi,
hivatásos orvosok nem tu−
dunk” – mondta, és kérte, mu−
tassák meg neki a gyógysze−
résztől kapott receptet. De
nem mutatták meg neki.

A tragikus sorsú
orvos
A háború alatt Pewnyt elvitték,
mint zsidót, egy ideig egy ta−
nyán disznókat etetett, és ami−
kor összetalálkozott a nővérem−
mel, azt mondta neki: „Nem
baj, Ilon, ha most disznókat ete−
tek, csak legyen vége a háború−
nak, akkor majd megint minden
rendbe jön. Amikor elvitték a
zsidókat, Pewny édesanyja,
mint Ferenc József háziorvosá−
nak az özvegye, felmentést ka−
pott. De a fiai már nem kaptak.

Magyarics Ferenc: Az apám végtelenül becsületes ember
volt, annyira, hogy ha mindenki olyan volna, mint ő, az ös−
szes csendőr, rendőr, bíró, nyomozó elmehetne kapálni.
Az özvegy elment Pozsonyba, a
fia után, hogy átadjon neki az
útra egy csomagot, és állítólag
az őrök ott a szeme előtt agyon−
csapták a fiát. Nem tudom, így
történt−e, én így hallottam.
A másik nővérem egy
Priviczky nevű ügyvédnél szol−
gált, annak a lánya a Színházi
Életet, a Tolnai Világlapját és
az Esti Újságot járatta. Az
utóbbiban olyan érdekes dolgo−
kat hoztak folytatásokban, mint
Rudolf trónörökös öngyilkos−
sága és Ferenc József két sze−
relme. Második osztályos ko−
romtól fogva mindig olvastam.
De csak ilyen kikölcsönzött
dolgokat, mert nekünk pén−
zünk könyveket vásárolni nem
volt. Annak ellenére, hogy
mindig nagyon jól tanultam, ki−
maradtam az iskolából. Hogy
miért? Régen a szegényebb
családok nem törődtek azzal,
hogy tanuljon a gyerek. A szü−
leim egyszerű emberek voltak,
az apámnak az volt a legfonto−
sabb, hogy a tehén jóllakjon.
Az apám végtelenül becsületes

ember volt, annyira, hogy ha
mindenki olyan volna, mint ő,
az összes csendőr, rendőr, bíró,
nyomozó elmehetne kapálni.
Meg is maradt szegény ember−
nek élete végéig. Fuvaros volt,
és amikor az autók kiszorítot−
ták a szekereket, mindig az au−
tókat szidta. Mondogatta, hogy
amikor Pozsonyba vitte az árut,
visszafelé csak befeküdt a ko−
csiba, aludt egy jót, a ló meg
hazahúzta, ismerte már az utat.
Otthon voltam, nem volt se
szakmám, se munkám. Dolgo−
zott Dunaszerdahelyen egy o−
lasz kőfaragó, Lindo Zanini,
beálltam hozzá segédnek. A
két kezén kívül egyebe nem
volt, magyarul sem tudott ren−
desen, de jó ember volt, min−
denét megosztotta velem. Ha
volt pénze, fizetett, ha nem,
nem fizetett. Csupán négy év−
vel volt idősebb nálam, le−
gényemberként jött ide, fiata−
lon, az egész családja itt dol−
gozott, idénymunkások vol−
tak. Ők hazamentek, de ez a
Lindo itt ragadt. Amikor kitört
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a háború, vissza kellett men−
nie Olaszországba. Én akkor
már 19 éves voltam.

nak, hisz alig van lőszerünk.
Amikor közelebb értünk, kide−
rült, hogy a tizenhatosok, a−
zok, akik az ösvényen jöttek.

Tizenhat hónap
a fronton

Oroszok gyűrűjében

A háború alatt a magyar had−
seregben szolgáltam. Tizenhat
hónapig voltam a fronton, meg
is sebesültem, még mindig a
karomon jól lehet látni, hol jött
ki a golyó. Ez Brezno mellett
történt. Olyan közel voltunk
az oroszokhoz, mint itt az utca
túlsó oldala. Szétvertek min−
ket, aztán reggel riadó volt, ki−
mentünk az állásokból, egy−
szer csak jöttek a németek.
Nekünk ki volt építve egy gép−
puskaállásunk, de csak gya−
logsági ásónk volt, szó sem le−
hetett arról, hogy valami fede−
zéket áshassunk. A németek
azt mondták, menjünk oldalra,
biztosítsuk őket, és ők mentek
a helyünkre. Délután áttörték
az oroszok a vonalat, a mieink
futottak lentről, és kiabáltak:
„Gyertek gyorsan, az oroszok
mindjárt bekerítenek!” Volt
egy ösvény, azon megindult
felfelé harminc ember, de mi−
vel az oroszok feljebb voltak,
jól látták őket. Balra volt egy
magaslat, azt mondták, mi
menjünk fel oda, és alkossunk
körkörös védelmet, ha bármer−
ről jön is az ellenség, tudjunk
védekezni. De lőszerünk már
alig volt. Felmentünk, a főhad−
nagy ott állt mellettem, és mu−
tatta, melyik sáv lesz a cél−
pont. Ködös idő volt, nézek le−
felé, és mondom neki, főhad−
nagy úr, jönnek valakik. Jól
van, semmi pánik, mondta, in−
duljunk lefelé, ha oroszok,
megadjuk magunkat, nincs
semmi értelme az ellenállás−

A felküldött harminc ember−
ből hárman értek oda, a többit
lelőtték az oroszok. Tanakod−
tunk, mit tegyünk. Az oroszok
teljesen bekerítettek bennün−
ket. Egyedül azon az ösvé−
nyen mehettünk volna vissza,
amerre a tizenhatosok jöttek.
Ez azt jelenti, hogy el kellett
futni az orosz vonal előtt, tel−
jesen sík terepen. Ezt válasz−
tottam. De ott csak úgy lehe−
tett menni, hogy fölugrott az
ember, futott pár lépést, aztán
megint lehasalt, föl, le, föl, le.
Az oroszok világító lövedéke−
ket lövöldöztek, olyan sűrűn,
mint az eső, sokan ott marad−
tak közülünk, nekem sikerült
leérnem. Összeverődtünk hár−
man vagy négyen, mentünk a
legközelebbi faluba, amelyet
Mýtonak hívtak. Egy ház előtt
katona állt, kérdezte, honnan
jövünk. Mondom, visszavo−
nulunk. Ki a parancsnok?
Csak nekem volt rangjelzé−
sem, így engem utasított, ho−
gy menjek le a századoshoz a
pincébe. Ott a százados ne−
kem támadt: kinek a parancsá−
ra vonultak maguk vissza? A
főhadnagy úr parancsára,
mondtam. Az én parancsom
meg az, üvöltötte, hogy visz−
sza, azt a magaslatot nem le−
het feladni! Mondtam neki,
hogy se élelmünk, se lősze−
rünk. Kapnak élelmet, lőszert,
és vissza, ez a parancs, végez−
tem, felelte. Kint összetalál−
koztam a főhadnagyunkkal.
Tudakolta, hol jártam, mire

elmondtam neki, milyen pa−
rancsot kaptam. Megkért, ho−
gy menjek vele vissza a száza−
doshoz.
Lementünk, ő jelentkezett,
mire a százados megkérdezte
tőle: „Szóval a maga paran−
csára vonultak vissza?”
„Igen” – válaszolta. „Az én
parancsom pedig az, hogy vis−
sza!” „Százados úr, nem vi−
szem öngyilkosságba a le−

génységemet – mondta a fő−
hadnagy –, harminc embert
küldtek a magaslatra, három
ért fel, a többi mind ott ma−
radt.” A százados hozzám for−
dult: „Maga menjen ki!” Per−
sze nem akarta, hogy tanúja
legyek a vitának. Végül nem
kellett visszamennünk. −vk−
(A visszaemlékezést lapunk
következő számában foly−
tatjuk.)

Szerkesztőségünk örömmel veszi mindazok jelentke−
zését, akik arcukat, nevüket is vállalva szívesen meg−
osztanák érdekes emlékeiket a Dunaszerdahelyi Hír−
nök olvasóival.

Mi történt valójában Pewny doktorral?
A Magyarics Ferenc által említett
Pewny Rudolf, aki évekig orvosként mű−
ködött Dunaszerdahelyen, és akinek az
édesapja állítólag I. Ferenc József házi−
orvosa volt, a második világháború
éveiben osztozott a hazai zsidók többsé−
gének tragikus sorsában. Egy ideig a li−
getfalui (mai Petržalka) lágerben volt,
ahol a sáncásók közé sorolták. Onnan
1945. márciusának utolsó napjaiban
gyalog, erőltetett menetben hajtották őt
és társait Ausztria felé. Az országúton a
lemaradozókat a keretlegények agyon−

lőtték. A Hainburgtól 2 kilométerre, a
Wolfstahl és Berg felé vezető országút
mellett elhantolt áldozatokat 1945. júli−
usában exhumálták, és a náluk talált
igazolványok alapján megállapították
kilétüket.
Az egyik halottat a bőrtárcájában lé−
vő igazolvány és a Budapesten 1944.
október 23−án kiállított svájci kollektív
útlevél alapján Dr. Pewny Rudolf (Re−
zső) 50 éves komáromi születésű duna−
szerdahelyi lakosként azonosították.
Mellette egy tábori kulacsot, egy pok−

rócot és egy bőrből készült zekét talál−
tak, kabátja zsebében pedig a Pester
Lloyd 1944. október 18−i számát. A
rendkívül lesoványodott testen semmi−
lyen külsérelmi nyomot nem fedeztek
fel. A közös gödörbe temetett tíz férfi
közül ő volt az egyetlen, akivel nem go−
lyó végzett, hanem – az orvos szakér−
tők megállapítása szerint — a szíve
mondta fel a szolgálatot. (További in−
formációk http://www. nachkriegs− jus−
tiz.at/service/archiv/engerau_2004a.p
hp)
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A 35 éve elhunyt
Szabó Gyula festőművész tárlata
március 25−ig látható a városi galériában

Világégés a Vermes villában
A harmincöt éve 65−éves korá−
ban elhunyt Szabó Gyula fes−
tőművész életműve nagyon
gazdag, több ezer festményt,
rajzot és grafikát ölel fel, sőt
írásokat és költeményeket is.
A Kortárs Magyar Galériában
február 29−én megnyílt tárla−
ton a festőművésznek 40 olyan
alkotása látható, amelyeket a
második világháború éveiben
1938 és 1946 között alkotott.

Alkotói pályájának ez az
időszaka a nyilvánosság előtt
kevésbé ismert, pedig rendkí−
vül megrázó és szuggesztív
művek születtek ebben a peri−
ódusban. Szabó képeiről is le−
rí, hogy a saját bőrén tapasz−
talta meg, mi is az a művész−
nyomor. Jól szemlélteti ezt az
egyik kiállított festményének
címe: „Ami anyámnak kony−
ha, az nekem műterem”. Bő−

A dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galériában március 25−ig
látható alkotások zömmel a művész hagyatékából valók, ame−
lyet özvegye, Szabóné Haltenberger Kinga gondoz. Több ké−
pet dunaszerdahelyi magángyűjtők bocsátottak a galéria ren−
delkezésére a tárlat idejére. Szabó Gyula Világégés című ki−
állítását Kubicska Kucsera Klára művészettörténész méltatta.
A tárlat március 25−ig tekinthető meg a Vermes villában.
ven kijutott neki a nyomorú−
ságos életből, hiszen egy hét−
gyermekes családban nőtt fel.

Előtérben a művész özvegye, Szabóné Haltenberger Kinga, Pázmány Péter polgármester és
Kubicska Kucsera Klára művészettörténész

1942−ben a Balatonnál tartóz−
kodott és ez az időszak döntő
hatással volt akvarellfestésze−
tére. Különös érzékenységgel
reagált a háborús fenyegetés−
re, gyilkolásra és annak értel−
metlenségére. Bár 1944−ig
Ipolyságon élt, megrázó képei
mégis az egész emberiség
problémáiról szóltak. A hábo−
rús évek rendkívül fontosak
művészetében. Lelki társait és
példaképeit ezekben az évek−
ben a kortárs magyar festők
között találta meg. A nagyok
közül Derkovits, Csontváry
és Szőnyi állt a figyelme kö−
zéppontjában, A mostani du−
naszerdahelyi tárlat cime, a
Világégés is a háborús évekre
utal. A Vermes villában mind
a négy kiállitási csarnokban
látható képein megelevened−
nek a vérzivataros évek, me−
lyek szörnyűségeit saját bőrén
is megtapasztalta, amikor egy
légitámadás következtében
idegbénulást szenvedett.
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Medgyes Reni visszatért: két év kemény munka van mögötte,
elsődleges célja a nemzetközi élmezőny

Magasról távolra váltott

Fotó: DSTV
Medgyes Renáta kétségkí−
vül Szlovákia legnagyobb
női atlétatehetsége volt a 90−
es években. Kisiskolás kora
óta az atlétapályán csepere−
dett fel, az ugró− és futószá−
mok mellett kosárlabdában
is megállta a helyét. Sőt, ki−
válóan futballozott (ami ta−
lán nem is csoda, hiszen a fi−
atalon elhunyt, felejthetet−
len labdarúgó, Medgyes
Jóska lányáról van szó), a
Slovan női focicsapatába is
hívták játszani.
De Reni hű marad az atléti−
kához, amit 15 évvel ezelőtt
kezdett el űzni. Még az akko−
ri Hviezdoslav utcai sportis−
kola köré szervezett DAC at−
létikai klubban Méhes Matyi
társaságában, Nagy Csilla,
Balla Zsuzsa, később Po−
gány Misi edzői irányításá−

val. Nemcsak a magasugrás−
ban hengerelt, hanem a másik
két ugrószámban és rövid tá−
vú futószámokban is jeleske−
dett. Sokoldalúságát a rangos
cseh ÚSK klubban eltöltött
vendégszereplésekor is bizo−
nyította, ahol rendszerint 4−5
számban is indították.
A csúcs persze a magasug−
rás volt. A léc fölött korosztá−
lyában a világ legjobbjai kö−
zött tartották számon és nagy
jövőt jósoltak neki, de ahogy
az 1999−es bydgoszczi serdü−
lő VB−n a magasugrásban ny−
ert ezüstérem mellett hármas−
ugrásban szerzett 5. hely is
jelzi, de a távolugrás sem volt
neki idegen.
Az ezredforduló után azon−
ban megtört a szárnyalás.
Reni megtorpant a fejlődés−
ben, a magasugró eredményei

Névjegy: Medgyes Renáta. Született: 1983. 1. 28. Versenyszám:
távolugrás, hármasugrás. Klubja: Duna−
szerdahelyi Atlétikai Sportklub. Edzője:
Vladimír Bezdíček. Legnagyobb sikerei:
junior VB 6. hely magasugrásban − 186 cm−
vel (Ljubljana, Szlovénia, 1999), junior VB
13. hely magasugrásban (Anency, Francia−
ország, 1998), serdülő VB ezüstérmes, hár−
masugrásban 5. hely (Bydgoszcz, Lengyel−
ország, 1999), junior VB magasugrásban 7.
hely (Riga, Litvánia, 1999), junior VB ma−
gasugrásban 5. hely (Kingston, Jamaica,
2002). A 2000−es genti (Belgium) felnőtt
EB legfiatalabb részvevője. Legjobb eredménye magasugrásban:
188 cm (Besztercebánya), 14 évesen a világon elsőként ugrotta át a
185 centit! Szlovákia−bajnokságon magasugrásban, távolugrásban
és 60 méteres futásban 23 aranyérmet, 12 ezüstérmet, 5 bronzérmet
nyert. A Dunaszerdahelyi járás legjobb sportolója: 1998, 1999,
2000, 2001. Szlovákiában az év atlétanője 1999−ben.

nem javultak úgy, ahogy azt
szerette volna. Magánéle−
tében komoly párkapcsolatra
lépett, s a nagy atlétaremény−
ség lassan−lassan elmarado−
zott a sportpályáról. Négy év−
vel ezelőtt megszülte a kis
Renikét. Akkor, sokak bána−
tára, úgy tűnt, hogy Medgyes
Renáta az atlétika számára el−
veszett. Ő azonban – sokunk
örömére – másképp gondolta.
Két évvel ezelőtt édesanyja,
valamint társa, Tamás biztatá−
sa és segítő támogatása mel−
lett a visszatérés mellett dön−
tött. A régi dicsőséget hozó
magasugrást feledve a távol−
ugrás mellett tette le a garast.
Vladimír Bezdíček atlétikai
vezetőedző irányítása alatt két
év kemény munka van mögöt−
te. Alakja ismét a régi, s az
utóbbi hónapokban az ered−
mények is egyre javulnak. Az
erőnléti edzéseket itthon vég−
zi az Aréna edzőtermében, a
technikát és a nekifutást heti
több alkalommal Pozsonyban
gyakorolja. Néhány fedett−
pályás viadalon szép sikert ért
el az év elején. Bécsben nem−
zetközi versenyt nyert, majd
Szlovákia országos bajnoksá−
gán ezüstérmes lett, mindösz−
sze 3 centiméterrel maradva
le a győztestől. Nemrégiben
elkezdte a nyári versenyekre
való felkészülést, most van a
legnehezebb fázisban. Márci−
us végétől a spanyolországi
Benidornban edzőtáborozik.
A visszatérés nemcsak kitartó,
kemény munkával jár, hanem
bizony pénzbe is kerül, Reni
maga járja a szponzorokat,
hogy támogatásukat kérje.
Örülne, ha többen tudnák se−
gíteni őt az újabb sikerekhez
vezető úton.
Még nem tett le a pekingi
olimpiára való kijutásról, aho−
va 665 centiméterrel kvalifi−
kálhatja magát. Azt mondja,
ha most nem sikerülne, a kö−
vetkező olimpián bizonyosan
ott lesz. Addig még több nem−
zetközi viadalon, Európa− és
világbajnokságon bizonyít−
hatja: Medgyes Renátával is−
mét számolni kell.
−kgy−

Indul
a bajnokság

A DAC tavaszi II. ligás
bajnoki meccseinek
menetrendje
16. forduló, március 16.
(15.00): Slovan B−DAC
17. forduló, március 22.
(15.00): DAC−Nové Mesto
nad Váhom
18. forduló, március 30.
(15.00): Nitra B−DAC
19. forduló, április 4.
(15.30): DAC−Nemšová
20. forduló, április 12.
(15,30): Moravany nad
Váhom−DAC
21. forduló, április 19.
(16,00): DAC−SFM Senec
22. forduló, április 27,
(16,00): Trnava B−DAC
23. forduló, április 30,
(16,00): DAC−Vrbové
24. forduló, május 3.,
(10,30): ŠKP Dúbravka−
DAC
25. forduló, május 10.
(16,30): Vráble−DAC
26. forduló, május 17.
(17,00): DAC−Pezinok
27. forduló, május 24.
(10,30): Artmedia B−DAC
28. forduló, május 28.
(17,00): DAC−Rača
29. forduló, május 31.
(17,00):Topoľčany−DAC
30. forduló, június 7.
(17.00): DAC−Púchov

Előkészületi meccsek
Legutóbbi számunk meg−
jelenése óta a DAC 5 elő−
készületi mérkőzést ját−
szott. ezek eredményei:
2008. február 20. Integrál−
DAC Győr − FK DAC
1904 1:2 (0:0)  2008.
február 23. DAC − Suduva
2:2 (0:1)  2008. február
26. DAC 1904 − MŠK Žili−
na B 2:2 (1:1)  2008. feb−
ruár 28. Párkány − DAC
0:6 (0:2)  2008. március
01. DAC 1904 − PSČ
Pezinok 2:3 (1:0)
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Nem babra megy a játék!

Február 27−i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Mit dicsérnek leginkább
a Class Café vendégei? A helyes válasz: a füstmentességet.
A helyes választ beküldők közül három olvasónk sorsolással
500–500 koronás vásárlási utalványt nyert, amelyekért a Class
Caféban (a régi London kávéház) fogyaszthatnak, és ott vehe−
tők át a személyi igazolvány felmutatása ellenében.
Nyerteseink: Vass Wiedermann Beáta (Múzeum utca
231/6), Pasztorek Angelika (Malom utca 307/7), Anda Jozef
(Fenyves 1363/29). Nyerteseinknek gratulálunk.
Új kérdésünk: Mi volt az első film, melyet a napokban ma−
gyarul is vetítettek a MAX−ban?
A helyes választ beküldők közül hárman 2–2 VIP−mozijegy−
hez jutnak, amellyel a saját maguk által választott filmet tekint−
hetik meg a MAX−ban.
Válaszaikat legkésőbb március 19−ig küldjék be szerkesztősé−
günk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján, de lehet e−
mailben is a press@dunstreda.sk címre.

Nejde o babku!

Výhercovia čitateľskej súťaže z 27. februára
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili nasle−
dovnú otázku: Čo si najviac pochvaľujú hostia CLASS CAFÉ?
Správna odpoveď: že je nefajčiarska kaviareň.
Z tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vylosovali troch
výhercov, vyhrávajú poukážky v hodnote po 500−500 SK, vy−
užiteľné v Class Cafe (bývalá Kaviareň London).
Vyhrávajú: Beáta Vass Wiedermann (Múzejná 231/6),
Angelika Pasztorek (Mlynská 307/7), Jozef Anda (Boriny
1363/29) Výhercovia si poukážky môžu prevziať priamo v ka−
viarni po legitimizovaní sa s OP.
Nová otázka: Ktorý film premietali aj v maďarčine v
CineMAXe v týchto dňoch? Z čitateľov, ktorí nám pošlú správ−
nu odpoveď, vylosujeme troch výhercov – získajú po 2−2 voľné
vstupenky do kina MAX − film aj dátum si môžu volne vybrať.
Odpovede zašlite najneskôr do 19. marca na adresu redakcie,
alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu, prípadne pošlite
e−mailom: press@dunstreda.sk.

Reklám / reklama
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Ha lesz elegendő néző, lesznek magyarul
szinkronizált és feliratozott filmek is a MAX−ban

Minden a mozilátogatók
számától függ
Dunaszerdahelyen tavaly október husza−
dikától kezdődtek meg a filmvetítések az
újonnan átadott MAX bevásárlóköz−
pontban. Nagy volt az előzetes várako−
zás, mert a beruházás épitőinek ígéretei
arról szóltak, hogy a közönség magyar
filmeket is láthat, vagy legalábbis ma−
Az Utóirat: Szeretlek volt
gyar szinkronnal, illetve feliratozással.
A MAX tulajdonosától a Cinemax DS az első film, melyet magya−
bérli a mozihelyiségeket, a mozit is ez a tár− rulis vetítettek a MAX−ban
saság működteti. A mozi vezetője, Makki
Zsanett szerint három dologtól függ az, hogy milyen egy filmvetítés né−
zettsége. Nagyrészt attól, milyen gyorsan tudnak elhozni egy filmet
Dunaszerdahelyre, mennyire menő az illető film, és milyen sztárok vo−
nulnak fel a filmvásznon. De a nyolcvan százalékban magyarok lakta
Dunaszerdahelyen legalább ennyire fontos az is, hogy milyen nyelven
vetítik a filmet, Ez szerzői jogok kérdése is, tehát főleg pénzkérdés. A
többi MAX−centrumban nincs igény magyar vetítésekre, ezért ezt kifeje−
zetten csak az itteni mozinak biztosítanák, ami pénzigényes dolog. Váro−
sunkban viszont a közönség elvárja, hogy magyar filmeket is vetítsenek.
Makki Zsanett elmondta, a magyar nézők becsalogatására újdonsággal
szolgálnak. Március hatodikától két héten át próbaképpen magyar szink−
ronnal ellátott filmvetítésre került sor. Az Utóirat: szeretlek című ameri−
kai romantikus film került vászonra Hillary Swank főszereplésével. A fil−
met két verzióban vetítik: az egyiket
2007 októberétől három vetí− magyar szinkronnal, a másikat ere−
tőteremben egész nap folytak deti angol nyelven cseh feliratozás−
a vetítések, de a nézőszám sal. A magyar verzió vetítésének
nem váltotta be a filmszínház időpontja: 18.30 és 20.50. Hogy mi−
üzemeltetőinek reményeit. lyen sikerrel, erről csak később szá−
Az első hétvégén még elége− molhatunk be, hiszen erre a lapzár−
dettek voltak a látogatottság− tánk napján került sor. A mozi üze−
gal, mert az egész Csallóköz− meltetői remélik, hogy megfelelő ér−
ből kíváncsiak voltak az új deklődés mellett szponzorok segítsé−
mozira. A MAX − ban meg− gével rendszeresíteni tudják a ma−
nyílt új moziban a heti néző− gyar vetítéseket. Sőt, a magyar fil−
szám eddig mindössze 500− mek hetének megszervezése is az el−
700 között mozgott.
képzeléseik között szerepel.

Ak bude dostatočný záujem, v MAX−e budú aj filmy s maďarskými titulkami a dabingom

Všetko záleží od počtu návštevníkov
V Dunajskej Strede sa 20. ok−
tóbra 2007 začalo s premie−
taním filmov v troch kino−
sálach novootvoreného nákup−
ného centra MAX. Investori
sľubovali návštevníkom i ma−
ďarské filmy, alebo aspoň fil−
my s maďarským dabingom,
prípadne titulkami. Preto
návstevníci kina čakávalo to,
čo sa sľubovalo, ale boli skla−
maní.
Kino má v prenájme od maji−
teľov MAX−u spoločnosť Cine−
max DS, ktorá kino aj prevádz−
kuje a vonkoncom sa nevzdala
týchto predsavzatí. Podľa ve−
dúcej kina, Žanety Makkiovej
návštevnosť je závislá od troch
faktorov: ako rýchlo dokážu pri−
niesť film do Dunajskej Stredy,

akým šlágrom je daný film, resp.
aké hviezdy sa na plátne objavia.
Ale v Dunajskej Strede, kde sú
Maďari vo väčšine, je aspoň ta−
kýmto dôležitým faktorom aj ja−
zyk, v ktorom sa film premieta.
Ale aj to je otázka autorských

práv, teda závislá od financií. V
ostatných centrách MAX−u nie je
záujem o filmy v maďarčine, pre−
to by túto záležitosť zabezpečo−
vali len pre dunajskostredské ki−
no, čo je finančne náročné. V na−
šom meste však obyvateľstvo o−
čakáva filmy v maďarčine.
Na prilákanie maďarských di−
vákov pripravili v týchto dňoch
novinku. Od 6. marca skúšobne
počas dvoch týždňov budú pre−
mietať filmy s maďarským dabin−
gom. Na program sa dostane a−
merický romantický film P.S.:
Milujem Ťa! v hlavnej roli s
Hillary Swank. Film premietajú
v dvoch verziách, jeden bude s
maďarským dabingom, druhý
bude v pôvodnej angličtine s čes−
kými titulkami. O tom, ako oby−
vateľstvo zareaguje na túto ponu−

Od októbra 2007 sa v troch
kinosálach premieta celý
deň, ale návštevnosť je za−
tiaľ hlboko pod očakávaním
prevádzkovateľov
kina.
Spokojnosť s návštevnosťou
bola len prvý týždeň, keď sa
z celého Žitného ostrova
prišli pozrieť na nové kino.
V novom MAX−e si predsta−
venia kina premietané slo−
venským dabingom pozrie
len 500–700 divákov týžden−
ne.
ku, môžeme informovať len ne−
skôr, veď prvé premietanie sa ko−
ná v deň našej uzávierky.
Uvažujú aj o ďalších plánoch, o−
krem iného aj o usporiadaní týž−
dňa maďarských filmov v kine
MAX.
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A VMK programjából

Novorodenci/Születések

 március 13. – 19.00 ó.: a JÓKAI SZÍNHÁZ – KOMÁROM be−
mutatja: Egy lócsiszár virágvasárnapja
 március 14. – 9.00 ó.: Föltámadott a tenger / a filmdráma vetítése
a moziban / Az ünnepi rendezvény programját lapunk címol−
dalán közöjük.
 március 16. − 15.00 ó.: CSALÁDI VASÁRNAP − HÚS−
VÉTVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ
 március 18.−14.00 ó.: KI MIT TUD? − válogató
tehetségkutató verseny a Kondé Miklós Polgári Társulás és a VMK
közös rendezésében
 március 28.−10.00 ó.: VÁROSI TANÍTÓNAP
 március 29.− 9.00 ó.: CSALLÓKÖZI EZOTERIKUS FESZ−
TIVÁL / ŽITNOOSTROVSKÝ EZOTERICKÝ FESTIVAL
 március 29−30., 11.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás
mérkőzése
 március 31 − április 04.: I. CSALLÓKÖZI KÖNYVBÖRZE / I.
ŽITNOOSTROVSKÁ BURZA KNÍH

Tajcnárová Viktória
Bertóková Tamara
Bódišová Kristína
Gocký David
Nagyová Lilien
Fekete András
Nagy Viktor
Szabó Réka
Novorodencom prajeme
dobré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
Pantleon Otto (1962)
Bertók Ján (1942)
Varga Milan (1971)
Lichtblau Tibor (1950)
Nagyvendégi František (1937)
Krajcsovics Jozef (1925)
Juríček Peter (1963)
Szenczi Ján (1942)
Bodó Jozef (1944)
Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!
ZOSOBÁŠILI SA /
HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Kardos Igor
– Dömeová Mónika
Veľa šťastia a lásky
v spoločnom živote!
Sok szerencsét és
boldogságot a közös úton!

OZNÁMENIE
Západoslovenská energetika,
a.s., Regionálna správa sietí
Juh oznamuje obyvateľom
dotknutých ulíc mesta Du−
najská Streda, že z dôvodu
vykonávania prác na zariade−
niach rozvodu elektrickej e−
nergie, budú bez dodávky e−
lektrickej energie
v dňoch 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10
apríla 2008 od 8,00 hod. do
15,00 hod.: Športová ulica −
rodinné domy. Bude odpo−
jené len vzdušné vedenie.

A DSZTV műsora: Híradó *
Magazin − Új Hírek és Magazin
minden csütörtökön 18.00−kor.
Folyamatos ismétlés, kivéve a
technikai szüneteket.
Relácie DSTV: Správy
*
Magazín − Nové Správy a
Magazín každý štvrtok o 18.00.
Nepretržité opakovanie, výnim−
kou technickej prestávky.

KIÁLLÍTÁS

Prvá žitnoostrovská burza kníh
Máte knihy, ktoré už nepotrebujete
alebo by ste chceli rozšíriť svoju
zbierku kníh?
Ak áno, doneste svoje prečítané alebo
úplne nové knihy do knižnice alebo na
Mestský úrad v termíne od 25.2.2008
do 4.4.2008 a my ich za Vás predáme
za Vami určenú cenu na burze kníh,
ktorá sa uskutoční v dňoch 31.3.2008
až 4.4.2008 od 9:00 do 18:00 v
Kultúrnom dome!
Chcete svoje knihy vymeniť?
Dňa 31.3.2008 od 15:00 do 18:00 bu−
dete môcť svoje knihy aj s ostatnými záujemcami vymeniť!
Kontakty: Ing. Adriana Pőczová − 0905/851 946, Žitnoostrovská
knižnica − 031/ 552 25 82
Organizátori: Mestský úrad DS, MsKS, Žitnoostrovná knižnica
TTSK
5% z predajnej ceny bude darované knižnici!

Első Csallóközi Könyvbörze
Vannak felesleges könyvei vagy szeretné kibővíteni könyvtárát?
Ha igen, hozza el felesleges könyveit, amelyeket el szeretne adni, va−
gy ajándékozni a városi könyvtárba vagy a Városházára 2008, febru−
ár 25. és április 4. közötti időszakban és mi Ön helyett eladjuk őket
az 1. Csallóközi Könyvbörzén, amelyre március 31. és április 4.
9:00 és 18:00 óra közott kerül sor a Városi Művelődési Központ föld−
szintjén.
Ha el szeretné cserélni könyveit, ezt 2008, márc.31−én 15:00 és
18:00 között megteheti a VMK földszintjén.
Elérhetőségek és további információk: Pőcz Adrianna: − 0905/851
946, Csallóközi Könyvtár − 031/ 552 25 82
Szervezők: Dunaszer−
dahely önkormány−
zata, VMK, Csallóközi
Könyvtár
*Az eladott könyve−
kből összegyűlt bevé−
tel 5%−át a Csallóközi
Könyvtár támogatásá−
ra fordítják a szer−
vezők.
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KORTÁRS MAGYAR
GALÉRIA
VILÁGÉGÉS – Szabó Gyula
festményeit az 1938−1946 éve−
kből bemutató kiállítás meg−
tekinthető a Vermes villában
március 25−ig hétköznaponként
10 és 17 óra között.

Szabadidőközpont
Erzsébet tér 1203/7, Tel.: 552 25 74

Márciusi programajánlatunkból
Március 12.− Poznaj slovenskú reč − já−
rási fordulója − 4. évfolyam részére
(9,00)  Március 13. − Poznaj slo−
venskú reč − járási fordulója − 8. évfo−
lyam részére (9,00)  Európa az iskolá−
ban – irodalmi verseny járási fordulója
(10,00)  Március 14. − Tehet−
ségfelkészítő rajzosok részére (16,00)
 Kémia Olimpia járási fordulója − kat.
Dz (9,00)  Március 15. − Sporttevé−
kenység
a
dunaszerdahelyi
Gyermekotthon részére (9,00) 
Március 18. − Meseorsó (Rozprávkové
vretienko) járási fordulója (9,00) 
Fogyatékos fiatalok készségfejlesztése
(14,00)  Március 19. − Fizika Olim−
pia járási fordulója − kat. E, F, Hely:
Perfects (9,00)  Március 2. − Spor−
toljunk együtt!, Hely: Sikabony (9,00)
 Március 27. − Kerámiai tevékenység
(14,00)  Március 28. − Tehetség−
felkészítő rajzosok részére (16,00)

HIRDETÉS
 Eladó hidraulikus 14 soros
vetőgép. Ár megegyezés szerint.
Tel:0918/ 636−977.
 Pincért keresek étterembe.
Tel.: 0903/753 423.
 Prijmem čašníka/čašníčku.
Tel.: 0903/753 423.

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK  A városi hivatal lapja  Megjelenik
kéthetente  Főszerkesztő: P. Vonyik Erzsébet  Szerkesztő: Oriskó Nor−
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Képriport / Előzetes

Búcsú a téltől – Rozlúčka so zimou

A Dunaszerdahelyi Hírnök
következő számából
Z nadchádzajúceho čísla

Jég k a r n e v á l

sportcsarnokunk
lesz / Pribudne no−
Új
vá športová hala

Karneval na ľade
Február végén bezár−
ta kapuit a városi
műjégpálya. Mivel
nem fedett
sportlétesítményről
van szó, a jég korcso−
lyázásra alkalmas mi−
nőségét enyhe időjá−
rás esetén nem lehet
biztosítani. Még ka−
puzárás előtt egy ked−
ves, vidám esemény
játszódott le a műjég−
pályán: jelmezbál, a−
zaz jégkarnevál, ame−
lynek önfeledt pilla−
natait fotóink is illu−
sztrálják.
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Emberi sorsok

