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Röviden

V skratke

A kis méretű plakátok kira−
gasztásának feltételeit szabályo−
zó új rendeletet készít elő a vá−
rosi hivatal vezetője. A készülő
rendelet szigorú szankciókat
tartalmaz majd a benne foglalt
előírások megszegői ellen.

Podmienky vylepovanie
plagátov malých rozmerov
upraví nové všeobecne záväz−
né mestské nariadenie, ktoré
pripravuje vedúca mestského
úradu. Chystané nariadenie
bude obsahovať aj prísne
sankcie voči porušovateľom
tohto nariadenia.
V meste sa začalo s odstra−
ňovaním výtlkov na cestných
komunikáciách. Po zime sa
budú odstraňovať jamy pos−
tupne na území celého mesta,
paralelne sa bude konať veľké
jarné upratovanie na verej−
ných priestranstvách a v par−
koch.
Zjednosmerní sa premáv−
ka na ulici Attilu Józsefa. Sta−
ne sa tak na podnet riadi−
teľstva Základnej školy na
Jilemnického ulici. S návr−
hom súhlasí aj dopravná polí−
cia. Zmenu dopravy si vyžia−
dala mimoriadne hustá dop−
rava v ranných hodinách. Do
ulice Attilu Józsefa bude
vjazd z Lanárskej ulice.
Ukradli detskú kĺzačku z
mestského parku voľného ča−
su. Prípad sa stal nedávno.
Páchateľ spôsobil týmto či−
nom takmer desaťtisíc koruno−
vú škodu mestu.
Mimoriadne veľa návštev−
níkov navštívilo v Galérii sú−
časného maďarského umenia
vernisáž z diel Gyulu Szabóa,
ktorá trvala do veľkonočných
sviatkov. Nebolo takmer dňa,
aby si výstavu neprezrela nie−
ktorá z tried základnej školy
na Školskej ulici, ktorá bola
pomenovaná po maliarovi,
ktorý zomrel pred 35. rokmi.
Aj Adrien Szekeres, zná−
ma maďarská speváčka vystú−
pi na dunajskostredskom ma−
jálese, ktorý sa koná 26. ap−
ríla.
Pred Palácom Duna sa po−
číta s umiestnením automatu
na vydávanie parkovacích
lístkov.
Na Štúrovej ulici bola
prednedávnom umiestnená in−
formačná dopravná tabuľa,
ktorá zakazuje parkovanie po
celej dĺžke ulice, až na platené
parkovisko.
Na odstránenie buriny pri
koľajniciach mestský úrad vy−
zval písomne vedenie Slo−
venských železníc.

A város több helyén eltávolí−
tották már a tél után az utakon
éktelenkedő kátyúkat. A tél u−
tán szokásos kátyútalanítás a
következő hetekben is folytató−
dik, párhuzamosan sor kerül a
közterületek és zöldövezetek
megtisztítására is.
Egyirányúsítják a József At−
tila utcát a Jilemnický utcai
alapiskola igazgatóságának ké−
résére. Az intézkedéssel a köz−
lekedés−rendészet illetékesei is
egyetértenek, amit a rendkívül
nagy reggeli forgalom tesz in−
dokolttá. A József Attila utcába
a Lengyár utca felől lehet majd
behajtani.
Ellopták a játszótérről a
csúszdát a városi szabadidő−
parkban. Az eset a közelmúlt−
ban történt, az ismeretlen elkö−
vető a városnak ezzel mintegy
tízezer koronás kárt okozott.
Rengeteg látogatója volt a
Kortárs Magyar Galériában
húsvétig tartó Szabó Gyula ki−
állításnak. A tárlat időtartama
alatt szinte nem telt el nap anél−
kül, hogy a 35 éve elhunyt fes−
tőművész nevét viselő Iskola
utcai alapiskola valamelyik
osztályának diákjai nem láto−
gattak volna el a Vermes villá−
ban megrendezett kiállításra.
Szekeres Adrien, az ismert
magyar énekesnő is fellép az
április 26−án esedékes duna−
szerdahelyi majálison.
A Duna−palota (Palác Duna)
előtt egy parkolójegy−árusító
automata elhelyezését tervezik.
A Štúr utcán egy új közleke−
dési információs táblát helyez−
nek el, amelynek értelmében az
utca teljes hosszában tilos lesz
a parkolás, leszámítva a fizetett
parkolót.
A vasúti sínek mellett lévő gaz
eltávolítására szólította fel a vá−
rosi hivatal a Szlovák Állam−
vasutak Rt. illetékeseit.

MEGKEZDŐDÖTT A BAJNOKSÁG. A II. liga első forduló−
jában négyszer is volt gólörömben részük a dunaszerdahelyi
játékosoknak, miután a DAC a Slovan B vendégeként 4:3 a−
rányban győzött.

Kérjen PRO DS kártyát 2008−ra is!
Változatlanul nagy az
érdeklődés a tavaly be−
vezetett PRO DS kártya
iránt. A kedvezmény−
kártya
tulajdonosát
különböző
kedvez−
ményekre jogosítja fel.
Érvényessége egy évre
szól , és már kérvényez−
hető a 2008−ra szóló
kártya. Azok az igény−
lők, akik megfeleltek a
megszabott feltételeknek, értesítést kapnak a városi hivataltól, hogy mi−
kor vehetik át személyesen a PRO DS kártyát.
A PRO DS kártyát tehát már második éve kérhetik a Duna−
szerdahelyen állandó lakhellyel rendelkező városbeliek és különböző
kedvezményekre, elsősorban ju−
A kártya a városháza föld− tányos árú belépőjegyekre jogo−
szintjén, a 105−ös irodában igé− sítja fel őket a PRO DS kártya.
nyelhető. Az érdeklődők itt kap− A kártyát azok az állandó lakhe−
ják meg az igényléshez szüksé− lyű dunaszerdahelyi lakosok
ges nyomtatványokat is. Bővebb válthatják ki, akik hiánytalanul
fizetik a városi adókat és díjakat,
információ Šanta Ágnes szak−
továbbá a várossal szemben
előadónál, tel: 590 39 47.
semminemű tartozásuk nincs.

Žiadajte PRO DS kartu aj na rok 2008!
Od začiatku roka občania nášho mesta prejavili veľký záujem o vydanie
PRO DS karty aj na rok 2008. PRO DS kartu mestská samospráva za−
viedla od roku 2007. Karta poskytne jej majiteľovi rôzne zľavy predo−
všetkým na vstupnom. Karta sa vydáva na jeden rok a začiatkom kaž−
dého roku treba požiadať o jej opätovné vydanie. Uchádzači, ktorí vy−
hovejú všetkým stanoveným kritériam, z mestského úradu obdržia
oznámenie o tom, že si môžu prísť
prevziať kartu.
Formuláre, ktoré treba vyplniť
Ako sme už informovali, ob− záujemcom, obdržíte na mest−
čania nášho mesta si môžu podať skom úrade v kancelárii č. 105
žiadosť o vydanie PRO DS karty na prízemí. Podrobnejšie infor−
už druhý rok. Nárok na vydanie mácie podáva referentka
tejto karty majú iba obyvatelia Agneša Šantová v tej istej
mesta s trvalým pobytom, ak ne− kancelárii, alebo na telefónnom
majú žiadne pozdĺžnosti voči čísle: 590 39 47.
mestu na daniach a poplatkoch.
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Pázmány Péter polgármester állja a szavát és teljesíti választási ígéretét

Decemberre megépül a sportcsarnok
Miloš Stopka vezérigazgató sze−
rint cégének kiváló az ajánlóle−
vele, hiszen több jelentős beru−
házás kivitelezője volt ország−
szerte. Sportlétesítményeket is
épített, többek között Körmöcbá−
nyán és most fejezik be egy
sportcsarnok
korszerűsítését
Bazinban. A közeli beruházások
közül a nagyszombati kórház tel−
jes
átépítését
említhetjük.
A Csallóközben most jelennek
meg először, de reméli, hogy
nem utoljára.

Itt épül meg a sportcsarnok

A csarnok belsejének látványterve

A húsvéti ünnepek után a városi műjégpálya melletti területen megkezdődött az új fedett
sportcsarnok építése. Ezt megelőzően március tizedikén a város és a kivitelező cég, az
Eurobuilding Rt. között szentesítették az erre vonatkozó szerződést. A dokumentumot
Pázmány Péter polgármester és Miloš Stopka vezérigazgató látta el kézjegyével.
A pozsonyi székhelyű építő−
ipari részvénytársaság nyerte
meg a legkedvezőbb ajánlattal
a közbeszerzési közlönyben is
meghirdetett nyilvános ver−
senypályázatot. A kivitelező
cég március 14−én vette át az
építkezési területet és azonnal
hozzálátott a technika idetele−
pítéséhez. A szerződés értel−
mében a kivitelező cég vállal−
ta, hogy december 31−ig meg−
épül a sportpálya. A város idei
költségvetésében 47 millió
koronát különítettek el az idei
év legjelentősebb beruházásá−
ra. Az új létesítmény teljes
mértékben megfelel az euró−
pai uniós szabványoknak, te−
hát mozgássérültek is sportol−
hatnak benne, Nekik külön
zuhanyozórészleget és egyéb
szociális helyiségeket is kiala−
kítanak. A csarnokban bárho−
va akadálymentesen eljuthat−
nak majd kerekesszékkel.

Pázmány Péter polgármester szerint nagy szükség van erre
a korszerű sportlétesítményre, hogy a sportolni óhajtók és
legfőképpen a fiatalok értelmesen eltölthessék itt a szabadi−
dejüket. A sportcsarnok megépítése a polgármester válasz−
tási ígéretei között is szerepelt.

Az
1000 négyzetméter
alapterületű sportközpont
különféle labdajátékok, ké−
zi, kosár és röplabda űzésé−
re, valamint ilyen jellegű
versenyek lebonyolítására
lesz alkalmas. A csarnokban
500 ülőhely várja a néző−
ket. Ám szükség szerint mo−
bilis padsorok elhelyezésé−
vel rugalmasan akár három−
szor ennyi ülőhely is kiala−
kítható, attól függően, hogy
milyen labdajátékról van
szó. Az új dunaszerdahelyi
sportcsarnokban teremfoci−
küzdelmek is lebonyolítha−
tók lesznek. Az új csarnok
szociális helyiségeit a jég−
pálya látogatói is használ−
hatják majd.
A város vezetése azután dön−
tött az új stadion megépülése
mellett, hogy a városi önkor−
mányzat nem tudta visszasze−
rezni a régi sportcsarnokot at−
tól a magánszemélytől, akinek
még a kilencvenes években
került a tulajdonába.

26.3.2008

4 Športová hala

Primátor Péter Pázmány splní svôj volebný sľub

V decembri bude hotová nová športová hala

Po veľkonočných sviatkoch sa v lokalite pri mestskom ume−
lom klzisku začala výstavba novej mestskej športovej haly.
K začatiu stavebných prác prikročila realizátorská firma
po tom, čo mesto a predstaviteľ Eurobuilding a. s. 10. mar−
ca podpísali príslušný kontrakt. Dokument za mesto pod−
písal primátor Péter Pázmány a za Eurobuilding jej gene−
rálny riaditeľ Miloš Stopka.

Nový objekt vyrastie pri mestskom umelom klzisku v areáli
centra voľného času. Slúžiť bude pre najrôznejšie loptové
hry, vrátane sálového futbalu. Bude v nej k dispozícii 500
miest na sedenie, avšak podľa potrieb môžu dočasne nain−
štalovať ďalších 500 až 1000 miest na sedenie. Sociálne za−
riadenia novej haly budú môcť využiť aj náštevníci mestské−
ho umelého klziska.
Stavebná firma so sídlom v
Bratislave sa stala víťazom ve−
rejného tendra, ktorý bol publi−
kovaný aj vo Vestníku Uradu
pre verejné obstarávanie. Táto
stavebná spoločnosť už o tri dni
neskoršie, 14. marca prevzala
areál budúceho staveniska a za−
čala nasťahovať potrebnú sta−
vebnú techniku. V zmysle pod−
písanej zmluvy výstavba novej
športovej haly bude dokončená
do 31. decembra. V rozpočte
mesta na rok 2008 vyčlenili na
výstavbu športovej haly 47 mi−
liónov korún.

Nový objekt bude plne zod−
povedať prísnym kritériam
Európskej únie, budú v ňom
totiž vytvorené podmienky aj
pre vozičkárov − športovcov,
vrátane sociálnych zariadení
pre nich.
Mesto sa rozhodlo pre vý−
stavbu novej športovej haly s
rozlohou tisíc štvorcových
metrov po tom, čo sa pokúša−
lo neúspešne získať starú špor−
tovú halu od majiteľa, ktorý ju
nadobudol začiatkom deväť−
desiatich rokov.

Podľa generálneho riaditeľa stavebnej firmy Miloša Stopku
Podľa primátora P. Pázmánya nová a moderná športová ha−
la je veľmi potrebná, aby si tu mohli stráviť svôj voľný čas
žiaci, študenti, ako i mladí ľudia, ktorí sa venujú systematic−
ky športu. Výstavba športovej haly patril medzi predvolebné
sľuby primátora Pétera Pázmánya.

Eurobuilding a. s. má dobré referencie a má skúsenosti aj s
výstavbou športových zariadení. Stavala už športovú halu o−
krem iného aj v Kremniciach a v súčasnosti dokončujú pre−
stavu športovej haly v Pezinku.
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tetszetős külsejű öt−
szintes épülettel gya−
Új
rapodott Dunaszerdahely
belvárosa. Március hetedi−
kén a Galántai úti körforga−
lom közelében átadták a Du−
na−palotát, amely 16 hónap
alatt készült el.

A Galántai úton átadták az új többfunkciós épületet

Már palotája is van városunknak!

„Mindig nagy öröm, amikor a
város egy újabb impozáns
épülettel gazgdagodik. amely
beleillik a városképbe. Ezúttal
találkozott a város és a beru−
házó elképzelése, ennek ered−
ménye ez a mutatós új létesít−
mény”− nyilatkozta az ünne−
pélyes szalagátvágás után
Pázmány Péter polgármes−
ter.
A 200 millió koronás ráfor−
dítással megépült domináns
ötszintes palota építtetője,

A kivitelező, a beruházó és a polgármester is elégedett.

Miklós Béla az ünnepélyes
átadási ünnepségen kiemelte,
hogy a tervezéskor figyelem−
be vették a lakásvásárlók
egyre magasabb igényeit, e−
zért az emeleti részeken ki−
sebb és nagy alapterületű lu−
xuslakásokat kínáltak az ér−
deklődőknek, amelyek java−
részt már elkeltek. A földszin−
ti helyiségekben üzletek nyíl−

tak, az első emeleten irodahe−
lyiségeket vehetnek bérbe az
érdeklődők, az alagsori rész−
ben pedig garázsok vannak.
Az építkezés kivitelezője a
Metrostav volt, amelynek
igazgatója, Kliž mérnök
örömmel nyugtázta, hogy a
csallóközi régióban számos
nagyobb építkezés az ő mun−
kájuk eredménye.

Na Galantskej ceste slávnostne odovzdali novú polyfunkčnú budovu

Naše mesto má už aj palác!
V prítomnosti pozvaných hostí 7. mar−
ca slávnostne odovzdali do užívania no−
vú dominantu mesta – Palác DUNA.
Nový polyfunkčný objekt s piatimi
podlažiami začali stavať pred šesťnásti−
mi mesiacmi pri kruhovom objazde na
Galantskej ceste.

ký a impozantný. V tomto prípade sa stre−
tla predstava vedenia mesta a investora,
a výsledkom je vzhľadná nová dominan−

„Vždy nás teší, keď v meste pribudne
nový objekt, ktorý je navyše veľmi estetic−

2006 októbere − alapkőlerakás / Položenie zá−
kladného kameňa

A félkész épület − Rozostavaná budova

ta v centre mesta“−skonštatoval po sláv−
nostnom prestrihnutí pásky primátor
Péter Pázmány.
Päťpodlažná dudova si vyžiadala inves−

tíciu vo výške 200 miliónov korún,
Majiteľ novej budovy Vojtech Miklós
zdôraznil: vychádzali z toho, že nároky
ľudú na nové byty sú stále vyššie, preto
ponúkali luxusné byty menších aj vač−
ších rozmerov. V suteréne sa nachádzajú
podzemné garáže, na prízemí odchody
a na nižších poschodiach kancelárske
priestory.
Investíciu zrealizovala stavebná firma
Metrostav, ktorá podľa slov jej riaditeľa,
inžiniera Klíža v tomto regióne stavala už
viac objektov a teší sa na ďalšie objed−
návky.
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Fotopályázat / Fotosúťaž

Fotópályázat 2008

Hiányzik az ember a várost bemutató fotókról
Lipcsey Györgyöt, a városi
önkormányzat által negye−
dik alkalommal kiírt fotópá−
lyázat fő szervezőjét: kér−
deztük az idei pályázat rész−
leteiről.
z Az idei változatlan felté−
telek mellett valósul meg?
Az eddigi három év alatt azt
tapasztaltuk, hogy nagyon rit−
ka az emberábrázolás. A duna−
szerdahelyi emberek háttérbe

Fotó: Göndör László

Lipcsey György, Munkácsy−
díjas szobrászművész
szorultak, nem keltették fel a
fotósok figyelmét, holott a pá−
lyázat egyik deklarált célja a
városlakók mindennapjainak
megörökítése. Ezért a kiírást
most úgy fogalmaztuk meg,
hogy ez az elvárás hangsúlyo−
zottan szerepeljen benne.
z Van elképzelése arról,
hogy manapság a fotósok
miért fényképeznek szíve−
sebben épületeket, tájakat,
mint embereket?
Ez abból adódik, hogy meg−
változott körülöttünk az élet,
és megváltoztak a fotózás
technikai lehetőségei. Pár év−
tizede a fotósok leginkább

embereket, arcokat fényké−
peztek, ami a fotós részéről
mindig bizonyos nyitottságot,
empátiát igényel. Mára egyre
inkább magunkba zárkózunk,
a saját külön világunkban é−
lünk, nem törődünk annyira
másokkal, és ez tükröződik a
felvételeken is, amelyekről hi−
ányzik az ember. Ma a fotó−
zásban inkább a technikai le−
hetőségek korlátainak fesze−
getése dominál, amihez a szá−
mítógép ad új lendületet.
z A beérkezett felvételek

évről−évre jobbak, vagy hul−
lámzó a színvonal?
Elmondható, hogy tartósan
szolid, kiegyensúlyozott a
színvonal. Elég sokan fotóz−
nak, főleg fiatalok, akikhez a
számítógépes technika nagyon
közel áll. Sokszor a legfiata−
labbaktól kapjuk a legérdeke−
sebb, legeredetibb felvételeket.
Összegyűlt egy komoly kiállí−
tásra való anyag, amely másutt
is bemutatható, nem csak min−
ket, dunaszerdahelyieket szólít
meg.
−vk−

Fotó: Fodor Péter

Chýba človek na fotografiách
Györgya Lipcseyho, hlavné−
ho organizátora mestskej fo−
tosúťaže, ktorú každoročne
vypisuje mestská samosprá−
va, sme sa pýtali o podrob−
nostiach a špecialitách toh−
toročnej súťaže.
 Súťaž sa uskutoční za
obdobných podmienok, ako
vlani?

Poznatok z doterajších
troch ročníkoch súťaže je na−
sledovná: na fotografiách chý−
ba človek. Dunajskostred−
čania na záberoch, ktoré boli
zaslané do minuloročnej súťa−
že, spravidla sa objavili len
sporadicky, hoci jedným z
cieľov súťaže je aj dokumento−
vať všedné dni obyvateľov
mesta. Preto sme trochu modi−

Vyhodnotenie fotosúťaže v roku 2006

fikovali štatút súťaže, aby táto
požiadavka figurovala dôraz−
nejšie. Aj pri udeľovaní cien
porota zrejme zohľadní tento
moment.
 Čím sa to dá vysvetliť?
Prečo zachytávajú na fot−
kách radšej budovy a sochy,
ako ľudí?
Je to dôsledok zmeny živo−
ta okolo nás, a zmenili sa aj
technické podmienky fotogra−
fovania. Pred niekoľkými de−
saťročiami sa zachytávali na
obrázkoch ľudia, tváre, čo vy−
žadovalo zo strany fotografa
určitú otvorenosť, empatiu.
Dnes sme uzavretejší, žijeme
vo vlastnom svete, nestaráme
sa o druhých, a to sa odzrkad−
ľuje aj na obrázkoch, z kto−
rých chýba človek. Dnes do−
minuje testovanie technických
podmienok fotografovania,
čomu dáva počítač nové di−
menzie.

 Kvalita súťažných prác
je z roka na rok lepšia alebo
kolíše?
Kvalita je trvalo solídna,
vyrovnaná. Veľa ľudí fotogra−
fuje, hlavne mladí, ktorí majú
blízko k počítačom. Často sa
stáva, že najhodnotnejšie, naj−
kreatívnejšie práce dostávame
od predstaviteľov mladej ge−
nerácie. Už máme zbierku fo−
tiek, z ktorej by sme mohli u−
sporiadať solídnu výstavu, na
domácej pôde alebo aj mimo
nej, tieto fotky totiž dokážu o−
sloviť nielen dunajskostredča−
nov, ale aj iných.
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Kegyeletes megemlékezés a magyar forradalom és szabadságharc 160. évfordulóján

Az eső sem mosta el az ünnepséget
1848 március 15−én Budapes−
ten borús, esős időben kez−
dődött a forradalom, ugyan−
úgy zuhogott az eső most,
160 évvel később Dunaszer−
dahelyen is, ahol a zord idő el−
lenére több százan vettek részt
a magyar forradalom és sza−
badságharc hősei tiszteletére
rendezett ünnepségen.
A kultúrház épülete előtt a
Felvidéki Rockszínház tagjai −
köztük a dunaszerdahelyi
Kiripolszky Péter − előadásá−
ban hangzott el a pesti forra−
dalom azóta is emblematikus
költeménye, a Nemzeti dal,
majd Wass Albert versét kö−
vetően Pázmány Péter polgár−
mester köszöntötte az ünnep−
ségen megjelenteket. Mint
mondta, bár a 160 évvel ez−
előtti szabadságharcot lever−
ték, hatása a történelem alaku−
lásában a mai napig is érezhe−
tő, hiszen 1848 nélkül aligha
lett volna 1867−ben kiegye−
zés, 1956−ban forradalom,
1989−ben pedig rendszervál−
tás. Az 1848−as eszmék mind−
máig időszerűek.
Pázmány Péter külön kö−
szöntötte az ünnepségen meg−
jelent pedagógusokat és diá−

kokat, akik újra nehéz hely−
zetben vannak, hiszen a szlo−
vák kormányzat részéről ú−
jabb támadás készül ellenünk,
mégpedig az oktatásügyi mi−
nisztérium magyarellenes is−
kolatörvény−javaslata, amely
leginkább a magyar közösség−
nek árt majd.
Az ünnepi szónok Hrubík
Béla, a Csemadok országos el−
nöke volt, aki a mai magyarság

szomorú megosztottságára
hívta fel a figyelmet. "A forra−
dalom 160 évvel ezelőtt egye−
sítette a nemzetet, ma pedig
ünnepségeiben megosztja azt".
Az ünnepség az 1848/49−es
szabadságharc és forradalom
emlékét idéző turulszobornál
folytatódott, ahol először a
Felvidéki Rockszínpad adott
elő részleteket a Költő vissza−
tér című rockoperájukból,

majd a résztvevők megkoszo−
rúzták az emlékművet. Közel
negyven szervezet helyezte el
az emlékezés virágait a szobor
talapzatánál, köztük a Szent
György Cserkészcsapat tagjai,
a Győri Vitéz Rend tagjai, va−
lamint egy budapesti evangé−
likus gimnázium diákjai is. A
kegyeletes megemlékezés vé−
gén a résztvevők elénekelték a
Himnuszt.

Talpra magyar, hí a haza – a Felvidéki Rockszínház előadásában

Az önkormányzat koszorúját
Pázmány Péter polgármester
és Nagy Frigyes alpolgármester he−
lyezte el.

A Csemadok küldöttsége is koszorúzott
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Dunaszerdahely demográfiai mutatói
a harmadik évezredben

Demografické ukazovatele
Dunajskej Stredy v treťom tisícročí

SZAPORODUNK,
MÉGIS FOGYUNK

Novorodencov pribúda,
predsa je nás stále menej

A kétezres évek elején a duna−
szerdahelyi lakosok számának
alakulásában érdekes jelenség
mutatkozik: a 2007−es évet le−
számítva bár évek óta kedvező−
en alakul, azaz növekszik a ter−
mészetes népszaporulat, az
összlakosság mégis fogyatko−
zik. Ennek az oka a Duna−
szerdahelyre beköltözöttek és
innen elköltözöttek aránya köz−
ti különbség: ennek következté−
ben mintegy évi 100 fővel csök−
ken városunk lakossága.

Év

Születés Elhalá−
lozás

Beköl−
tözött

Rok

Pôrodnosť

Úmrtnosť

Prisťahovaní Odsťahovaní Obyvat.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

229
166
174
181
188
207
205
178

124
152
154
175
163
182
154
184

275
315
474
491
401
367
417
449

(+105)
(+14)
(+20)
(+6)
(+25)
(+25)
(+51)
(−10)

Elköl−
tözött

ceľkovo

383
426
581
558
449
518
538
552

Születések és elhalálozások
A születések és az elhalálozások
számát tekintve elmondható,
hogy a 2007−es évet leszámítva
minden évben többen volt az új−
szülött, mint az elhunyt. A leg−
nagyobb növekedés 2000−ben
volt, ekkor a természetes szapo−
rulat 100 fölött volt. Évente átla−
gosan 191 gyermek jön a világ−
ra, és 161 személy hal meg – így
az átlagos természetes népsza−
porulat 30.

Össz−
lakosság

23891
23730
23643
23582
23559
23433
23363
23254

Napriek postupnému vz−
rastu počtu novorodencov
v prvých rokoch tretieho ti−
sícročia (až na rok 2007)
celkový počet obyvateľov
Dunajskej Stredy neustále
klesá. Deje sa tak napriek
vzrastu prirodzenej popu−
lácie. Príčina tkvie v nepo−
mere počtu prisťahovaných
a odsťahovaných do nášho
mesta, čím sa celkový počet
obyvateľov znížuje ročne
približne o 100 obyvateľov.
Pôrodnosť a úmrtnosť

Pôrodnosť

Úmrtnosť

1.grafikon: a születések számának alakulása 2000 óta
1. graf: Vývoj pôrodnosti po roku 2000

V každom roku (okrem v r.
2007) počet živonarodených
detí prevyšuje počet zom−
relých osôb. Najvyšší pri−
rodzení prírastok sme zaz−
namenali v roku 2000 (+
105). Priemerne sa ročne na−
rodí 191 detí, počet zom−
relých osôb je 161, teda
priemerný prírastok predsta−
vuje 30 ľudí.

26.3.2008

Statisztikák / Štatistiky

9

Az összlakosság alakulása

Dunasz
erdahely
/ Duna
jská Str
eda
Pôrodnosť

Úmrtnosť

2. grafikon: A születések és elhalálozások egymáshoz viszo−
nyított aránya / Pomer pôrodnosti a úmrtnosti

Prisťahovaní

Odsťahovaní

3. grafikon: A beköltözöttek és elköltözöttek számának alaku−
lása / Vývoj počtu prisťahovaných a odsťahovaných

Vývoj celkového počtu obyvateľov

Prisťahovaní

Odsťahovaní

4. grafikon: A beköltözöttek és elköltözöttek aránya
Pomer prisťahovaných a odsťahovaných

Költözködések

Migrácia

Ahogy a természetes népsza−
porulatnál, itt is érvényes, ho−
gy valamennyi évben több
volt azoknak a száma, akik el−
költöztek városunkból, mint
az ide települteké. Az átlagos
beköltözés évi 399, míg az el−
költözés 501, tehát az évi kü−
lönbség 102 fő az elköltözöt−
tek „javára“.

Ako v prípade prirodzeného
prírastku populácie, aj tu pla−
tí, že počet odsťahovaných
prevyšuje počet prisťaho−
vaných do nášho mesta. V
priemere sa ročne nasťahuje
do nášho mesta 399 ľudí, kým
počet odsťahovaných je 501,
teda rozdiel činí 102 osôb v
prospech odsťahovaných.
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Régi dunaszerdahelyiek emlékeznek

Emberi sorsok
(2. rész)
A régi dunaszerdahelyieket
bemutató, múlt év végén in−
dított sorozatunkban ezúttal
a 87 éves Magyarics Feren−
cet szólaltatjuk meg, aki
számtalan érdekes történe−
tet tud, és lebilincselően adja
őket elő. Nem csoda, hisz
profi elbeszélő, Életemből
címmel kötetben jelentette
meg visszaemlékezéseit a
Kalligram kiadó.
Este összeverődtünk. Bent
voltunk egy házban, tanakod−
tunk, és a házigazda hallotta,
hogy magyarul beszélünk.
Akkor már tudtuk, hogy el−
vesztettük a háborút, de nem
tudtuk, mitévők legyünk? Itt
maradjunk, vagy menjünk át
az oroszokhoz? Mondtam a
házigazdának, hogy dunaszer−
dahelyi vagyok, és nem aka−
rok tovább harcolni, nem segí−
tene−e? „Dunaszerdahelyi? –
kérdezte –, hisz én ott sok em−
bert ismerek!” Kiderült, hogy
fűrésztelepe van, és Duna−
szerdahelyre is rendszeresen
szállított árut. „Ide figyeljen –
mondta –, most nem tehetek
semmit, de holnap reggel
szerzek civil ruhát, és elvi−
szem a telepre, ott maradhat,
amíg nem rendeződik a hely−
zet.” Végül nem lett belőle
semmi, mert egy német jött a
paranccsal, hogy fel kell men−
nünk a hegyekbe. Talán sze−
rencse, hogy így alakult, mert
ha valaki elárul, agyonlőnek
engem is, meg azt is, aki rejte−
getett. Egyszerre fut utánunk
két német, hogy forduljunk
vissza, mert arra már oroszok
vannak. Visszamentünk. A
házban, ahol aludtunk, a házi−
asszony azt mondta, kenyeret
ad annak, aki hoz neki két vö−
dör vizet a patakról. Én vállal−
koztam rá, erre kaptam egy
darab kenyeret. Látta ezt a
macska, rettenetesen el kez−
dett nyávogni, éhes lehetett.
Erre az asszony neki is levá−
gott egy szeletet, és oda dobta
eléje, aztán már futott is ki,
menekült, mert erősen lőtték a

falut. Elrúgtam a kenyeret a
macska elől, és gyorsan fel−
kaptam. Hirtelen belépett a fő−
hadnagyunk: hűha, ennyi ke−
nyered van? Az egyiket oda−
adtam neki. Nem mondtam
meg, hogy a macska elől vet−
tem el.
Épp levest főztünk, amikor
parancsot kaptunk, hogy kí−
sérjük hátra a foglyokat. Azt
mondták, jönnek a románok
és az oroszok a hegyekből,
feltartott kézzel, össze kell ő−
ket szednünk, és hátravin−
nünk. Ahogy mentünk ki a fa−
luból, megjegyeztem magam−
nak egy házat, amely a többi
háztól távolabb állt, mert ott
magyar katonák voltak. Hát
nekik nem kell kimenniük,
csak nekünk? – kérdeztem
magamban. Nagy hó volt.
Ahogy figyeltem a tájat, úgy
tűnt, hogy németek jönnek a
hegyekből. Egyszer csak lá−
tom, hogy az első két kato−
nánk feltartja a kezét. Nem
németek voltak, hanem oro−
szok, jól lóvá tettek minket. A
többiek kezdtek visszafelé ro−
hanni, én is a legszívesebben
ezt tettem volna, de a géppus−
kát nem hagyhattam el. Hirte−
len meghallottam a főhadna−
gyom kiáltását: „Ne hagyja−
tok itt, segítsetek!” Láblövést
kapott. Felugrottam, hogy fel−
segítem, egy másik bajtársam
is visszafordult, amikor hatal−
mas ütést éreztem a karomon.
Ha pár centiméterrel odébb
fordulok, hátulról a szívemet
éri a lövés. Hirtelen eszembe
jutott, hogy az utolsó házban
magyar katonák vannak, el−
mentem hát oda. Ott bekötöz−
ték a karomat, de csak vérzett
tovább. Féltem, hogy elvér−
zem, erre puskazsinórral elkö−
tötték fent, de akkor meg
megdagadt, és feketedni kez−
dett. Elviselhetetlenül fájt. Ott
volt egy vaságy, mondták, fe−
küdjek rá, nyugalmi helyzet−
ben talán eláll a vérzés. De be−
lőttek az ablakon, tőlem ötven
centiméterre csapódott a falba
a golyó, nem mertem az ágy−
ban maradni. 1945. február
11−én történt ez. Délután már

Magyarics Ferenc: Felugrottam, hogy felsegítem, egy má−
sik bajtársam is visszafordult, amikor hatalmas ütést érez−
tem a karomon. Ha pár centiméterrel odébb fordulok, há−
tulról a szívemet éri a lövés.
nagyon rosszul voltam. Kér−
tem, kísérjen el valaki a kötö−
zőbe. „A ház mögötti pajtá−
ban be van fogva szánba egy
ló, azzal elviszlek, ha le nem
puffantanak” – ajánlkozott
egyikük. Ahogy kilépett a ve−
randára, és kinyitotta az ajtót,
kopogni kezdett a ház oldala.
„Az orosz itt ül a ház végé−
ben!” – kiáltotta, ahogy visz−
szaugrott. Azok is csak embe−
rek voltak, megkapták a pa−
rancsot, hogy le kell jönni a
faluig, ahol aztán utánpótlást
kapnak, hát nem mentek to−
vább, a falu végén megálltak.
Átmentem a másik szobába,
ott épp arról beszéltek, hogy
nem biztonságos a házban
maradni: „Ha jönnek a német
tankok, és az oroszok innen
rájuk lőnek, nyomban szétlö−
vik ezt a házat.” No, mondom,
innen bárhogy is, de menekül−
ni kell. Óvatosan kinyitottam
az ajtót, és kirohantam. Hogy
ott volt−e az orosz, vagy sem,
nem tudom, de szerencsésen

kiértem az utcára. Német tan−
kok jöttek velem szembe. Hol
vannak az oroszok? — kér−
dezték. Mutattam, merre, és
mivel mindenütt magas volt a
hó, a tankok vájta mélyedés−
ben mentem tovább. Bejutot−
tam a faluba, ahol ismét né−
metekkel találkoztam. Látták,
hogy sebesült vagyok, levittek
egy pincébe, ott fasínbe tették
a kezemet. Akkor már sötét
este volt. Magyar tisztekkel is
találkoztam. Megállítottak,
mondtam, hogy megsebesül−
tem, és a fősegélyhelyre sze−
retnék menni. Bevittek egy
kapu alá, és megvizsgáltak,
hogy igazat mondtam−e. „Fi−
am, mindenki előre megy,
csak te mégy visszafelé. Vi−
gyázz magadra” – mondta a
százados. Elértem a fősegély−
helyet, olyan volt, mint egy
mészárszék, mindenütt sebe−
sültek feküdtek vérben a pad−
lón. Sliačra vittek mentőautó−
val, és ott aztán elláttak. Reg−
gel motoros vonattal tovább
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vittek, valamelyik állomáson betet−
tek egy Bécsbe induló, sebesültek−
kel teli szerelvénybe. A pozsonyi
nagyállomáson várakozni kellett,
gondolkodtam erősen, hogy haza−
szököm, de folyton seblázam volt,
alig álltam a lábamon, nem jutottam
volna messzire.
Végre beértünk Bécsbe. A várost
állandóan bombázták. Minden nap
többször alapjaiban remegett meg
az épület, ahol a kórházat berendez−
ték. A légiriadó alatt lementünk a
pincébe, remegtek a falak, de az
ápolónők vidáman jöttek−mentek,
még énekeltek is, a betegek kártyáz−
tak, már nem volt az a rettenetes ha−
lálfélelem, mint kint, a fronton. Egy
ízben, amikor feljöttünk a pincéből,
előttünk, az utcán egy felfordult vil−
lamost pillantottunk meg, a szem−
közti többemeletes ház pedig olyan
volt, mintha a felét levágták volna.
A mi épületünkben is az összes ab−
lak kiment, de nagyobb baj nem tör−
tént. A kórházban volt egy magas
apáca, aki mindig azt mondogatta,
hogy schmutzig, schmutzig. Nálunk
a fösvény, zsugori embereket hívták
smucignak, törtem hát a fejem, mi a
csudát akar ez a nő tőlem, hisz nincs
nekem az égvilágon semmim, csak a
rajtam lévő ruha. Pedig különben
nagyon rendes nő volt, egyszer,
amikor látta, hogy rettenetesen ízlik
a rizsfelfújt, megkérdezte: „Gut,
gut?” Gút, mondtam, de vénig,
mert azt a szót, hogy kevés, az elsők
között tanultam meg németül. Nem
szólt semmit, csak eltűnt, és amikor
visszajött, a köténye alól elővett és
elém rakott egy darab rizsfelfújtat.
A háború után, 1947−ben Komá−
romban jártam inasiskolába, kőfa−
ragónak
tanultam
ki.
Dunaszerdahelyen a templomnál
volt a PREPA vállalat, oda kerül−
tem, ablakdeszkákat, lépcsőket csi−
náltunk. Gyakran jöttek a pártból az
elvtársak, akik mindig azzal kezd−
ték, hogy nincs−e valami pana−
szunk. Nagyon hamar rá kellett jön−
nünk, hogy nem a panaszaink ér−
deklik őket, hanem a teljesítmé−
nyünk. Azt szerették volna, hogy
minél nagyobb legyen, a fizetésünk
viszont változatlan. Az egyik gyű−
lésen félreállítottak tíz embert, köz−
tük engem is, kezet fogtak velünk,
megdicsértek, és kijelentették, hogy
mától kezdve élmunkások leszünk.

Az élmunkásoknak ingyen bakancs,
ingyen munkaruha és havi egy kiló
hús járt. Ebből csak a bakancsot
kaptuk meg, mert hús az üzletekben
sem volt, órákig kellett rá sorakoz−
ni. De a bakancsban sem volt kö−
szönet, csúszott a talpa, nem lehe−
tett benne dolgozni. A koreai hábo−
rú alatt azzal jöttek az elvtársak, ho−
gy a béketábor támogatására min−
denki naponta egy folyóméter lép−
cső elkészítését ajánlja fel. Máskor
jött egy elvtárs, megkérdezte az e−
gyik munkástól: van magának há−
za? Nincs, felelte. Árendás házban
lakik? Igen. Mennyit fizet havonta?
Ötven koronát. Ez maga szerint sok
vagy kevés? Hát én soknak tartom.
„No látják, emberek! Tudják meg,
hogy csak a mi kezünkben, a mun−
kások kezében van az, hogy ennek
az embernek ne kelljen havonta öt−
ven, hanem csak huszonöt koronát
fizetnie. Mert ha egy épület nem
egymillióba, hanem csak félmillió−
ba fog kerülni, ennek az elvtársnak
sem kell majd ötven koronát fizet−
nie, hanem csak a felét. Ezért kell
többet dolgozni!” Máskor anyagta−
karékosságra akart buzdítani, és ki−
jelentette: „Ma a vas értékesebb,
mint az arany!” Egy tréfás kedvű
munkás a beszéde után eléje állt:
„Van pár kiló vasam, hol cserélhet−
ném be aranyra?” „Nem csodálko−
zom a reakcióján, mert maga még a
kapitalizmusban nevelkedett, ami−
kor kizsákmányolták a dolgozókat.
Ma itt a javakból mindenki egyfor−
mán részesül” – vágta ki magát az
elvtárs. Később átkerültem a
Tvorba kőfaragó szövetkezetbe, és
ott dolgoztam 33 évig. A cégnél töl−
tött éveket tekintve én voltam a leg−
régibb alkalmazott. Olyan főnököm
volt, aki 80 ezer koronát sikkasz−
tott, ami akkoriban nagy pénz volt.
Rájöttek, és börtönbe került, aztán
én lettem a főnök. A papírmunka
miatt azonban nem tudtam eleget
dolgozni, ezért azt ajánlottam, hogy
vegyék fel a lányomat a helyemre,
aki jobban ért az adminisztrációhoz.
Fel is vették, és a megrendelők na−
gyon meg voltak vele elégedve.
Már hosszú évek óta nyugdíjas va−
gyok, nem dolgozom, de a Lindo
Zaninitől tanult mesterség folytató−
ra akadt a családban: a fiam is kőfa−
ragó lett.
Vojtek Katalin

Ezekből az emlékszilánkokból, mozaikdarabkákból egy egész letűnt
korszak áll össze, meghitten ismerős azoknak, akik átélték, tanulságos
a szerencsésebbeknek, akiknek nem kellett átélniük. Szerkesztőségünk
örömmel veszi mindazok jelentkezését, akik arcukat, nevüket is vállal−
va szívesen megosztanák érdekes emlékeiket a Dunaszerdahelyi Hír−
nök olvasóival.

A városi fotópályázat
IV. évfolyamának feltételei

Fényképek Duna−
szerdahelyről 2008
Dunaszerdahely város ön−
kormányzata 2008−ben is−
mét fényképpályázatot hir−
det. Az immár negyedik év−
folyam meghirdetésével a
város vezetése azt
tartotta
szem e−
lőtt, hogy
a városi
fénykép−
archívum
újabb szín−
vonalas
fényképanyaggal
gyarapodjon . A városi önkormányzatnak eltö−
kélt szándéka, hogy az elkövetkező nemzedé−
keknek gazdag fényképanyaggal dokumentálja
a város folyamatos fejlődését és arculatának
változásait, az itt élő emberek életminőségének,
életkörülményeinek javulását .
A pályázat idei évfolyamára a következő téma−
körökben küldhetők be munkák:
1. Az utca embere kritikus szemmel.
2. Utcák, terek, épületek, műemlékek.
3. Természeti szépségek, a négy évszak.
A fényképek méretei: 20x30 és 30x40 cm.
Az első két kategóriában a zsűri a válogatásnál
csak olyan pályamunkákat vesz figyelembe, ame−
lyek a város életét, épületeit, környezetét örökítik
meg, vagy egyértelműen és beazonosíthatóan
Dunaszerdahelyhez kötődnek. A polgármester dí−
ja kizárólag e két kategóriába tartozó képek alko−
tójának ítélhető oda.
A kiírásban található témákat illetően a 2008− as
évben a fotópályázat fő témája: a dunaszerdahelyi
ember ábrázolása.
A hagyományos módon készült fényképfelvéte−
lek mellett várjuk az elvontabb, új technikai eljá−
rással készült fotókat is.
A pályázatra beküldött alkotásokat szakmai
zsűri bírálja el. A beérkezett munkákból a két leg−
rangosabb művet díjazzák. A polgármester külön−
díja 10 000 Sk, a zsűri fődíja 5 000 Sk. A sikeres
pályázónak a kiállításra kerülő fotók után anyag−
költség címén darabonként 200 koronát megtéríte−
nek. (Ezt az összeget a kiállítás megnyitóján kapja
kézhez a pályázó.) A fotókhoz kérjük csatolni a ne−
gatívot, vagy a fényképet lemezen.
A pályamunkák 2008. október közepéig adha−
tók 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. (Nyit−
vatartás hétfőtől péntekig, 10−tól 17 óráig) Részle−
tesebb tájékoztatás a 031 / 5529384−es számon.
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Pravidlá IV. ročníka
fotosúťaže mestskej
samosprávy na rok 2008

Dunajská Streda

na obrázkoch 2008
Samospráva Dunajskej Stredy
vyhlasuje aj v roku 2008 foto−
grafickú súťaž. Cieľom v poradí
už štvrtého ročníka súťaže je rozší−
riť album mesta Dunajskej Stredy
o nové kvalitné fotozábery.
Vedenie mesta má eminentný záu−
jem na tom, aby pre nadchádzajú−
ce generácie bol fotograficky zdo−
kumentovaný neustály rozvoj
mesta, permanentná zmena jeho
tváre, ako i kvality každodenného
života občanov mesta.
Štvrtý ročník súťaže sa vypi−
suje v troch tematických kate−
góriach:
1. občan mesta kritickým o−
kom.
2. Ulice, námestia, budovy,
historické pamiatky
3. Krása prírody, štyri ročné
obdobia.
Rozmery fotografií: 20 x 30 a
30 x 40 cm.
V prvých dvoch kategóriách
porota bude hodnotiť len také prá−
ce, ktoré zachytávajú život Du−
najskej Stredy, budovy a okolie
mesta. Podmienkou je teda, aby
na fotozáberoch jednoznačne
prezentovali Dunajskú Stredu.
Cenu primátora Dunajskej Stredy
možno udeliť najlepšiemu autoro−
vi v prvých dvoch kategóriách.
Hlavnou témou tohoročnej fo−
tosúťaže je zobrazenie dunajsko−
stredského človeka.
Popri fotografiách zhotove−
ných klasickou technikou sa oča−
kávajú aj zábery vyhotovené mo−
dernými technikami.
Práce vyhodnotí odborná po−
rota. Zo zaslaných prác budú o−
hodnotené
dve
najlepšie.
Mimoriadna cena primátora je
10 tisíc Sk, hlavná cena poroty je
5 tisíc Sk. Za každú fotografiu,
ktorú porota si vyberie do kolek−
cie prezentovanej na výstave,
autor dostane ako náhradu nákla−
dov 200 Sk. Túto sumu autor ob−
drží na otvorení vernisáže z naj−
lepších prác. Ku každej fotogra−
fii treba pripojiť aj negatív, alebo
disketu.
Fotografie treba odovzdať do
polovice októbra 2008 v Galérii
súčasných maďarských umelcov
osobne, alebo doručiť poštou na
adresu galérie: Ul. Gyulu
Szabóa. 304/2., 929 01 Dunajská
Streda. Galéria je otvorená od
pondelka do piatku od 10.00 do
17.00 hod. Bližšie informácie na
tel.: 031 / 552 9384.
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Pre návštevníkov sú k dispozícii zadarmo počítače aj internet

Knižnica, ktorú sa oplatí navštíviť
Kto sa nazdáva, že knižnica
v budove Mestského kul−
túrneho strediska je iba
jedna z mnohých vidiec−
kych knižníc, je na veľkom
omyle. Na rozdiel od tých je
dunajskostredská knižnica
zásobená bohatou odbor−
nou literatúrou.
V piatok popoludní je v kniž−
nici veľmi rušno. Doslovne si
podávajú tu kľučky študenti
vysokých škôl, aby si zapoži−
čali potrebnú odbornú literatú−
ru a vysokoškolské učebnice.
Pred niekoľkými rokmi navšte−
vovali dunajskostredskú kniž−
nicu aj študenti z Bratislavy,
ak sa im tam nepodarilo po−
zháňať potrebnú literatúru.
Potom nasledoval niekoľko−
ročný útlm, keď nebolo peňazí
na obnovu knižného fondu.
Posledné dva roky sa situácia
opäť zlepšila. Vlani bolo vyna−
ložených na nákup odbornej li−
teratúry 550 tisíc korún.
Zdalo by sa, že je to slušná
suma. Ale ako riaditeľka kniž−
nice, pani Lídia Tóthová pre
DH povedala, pri dnešných
cenách to vôbec nie je veľa.
Veď odborná literatúra je hod−
ne drahá. Čiastke sa však veľ−
mi tešili, ako aj 75 000 ko−
runám, ktoré vyhrali v rámci
projektu Jednota Coop, a kto−
ré použijú na obnovu knižné−
ho fondu mládežníckej litera−
túry.
Pracovníci knižnice sa zú−
častňujú všetkých dostupných
grantov a projektov. Takto sa
uchádzali a získali prostriedky
z eurofondov na nákup počíta−
čov. Cieľom projektu bolo
sprístupniť čo najširšej verej−

nosti internet. V praxi knižni−
ce to znamená, že návštevníci
knižnice si môžu sadnúť za
počítače a môžu surfovať na
internete. „Hocikto z ulice
môže prísť a zadarmo vyhľa−
dávať na internete?„ – pýtam
sa trochu neveriacky. „Áno,
zadarmo. Jednou z úloh mo−
dernej knižnice je pomáhať
vyhľadávať potrebné informá−
cie z dostupných zdrojoch. To

Knižnica zabezpečuje aj
vypožičiavanie literatúry
zo zahraničia, ale v tomto
prípade treba uhradiť aj
poštovné, čo môže byť
značne vysoká čiastka.
Jedna veľmi praktická služ−
ba je však úplne zadarmo:
v knižnici vám na požiada−
nie vyhľadajú odbornú lite−
ratúru k diplomovej práci.
nie je vždy ľahká úloha, a pre−
to sme tu my. Veľa ľudí využí−
va túto službu. Obzvlášť nás
teší, ak nás o to požiadajú dô−
chodcovia„ – hovorí riaditeľ−
ka knižnice, ktorá má jasnú

predstavu o úlohách modernej
knižnice a ktorá sa so svojimi
spolupracovníkmi snaží vyho−
vieť požiadavkám doby.
Nestotožňuje sa v plnej mie−
re s názorom, že dnešné deti
neradi čítajú. Ako dodáva,
knižnice musia zapracovať,
aby upútali pozornosť detí.
Musí sa s tým začať už v pred−
školskom veku. Preto navšte−
vujú pracovníci knižnice škôl−

ky, rozprávajú deťom o kni−
hách a o knižnici, opätovne
škôlkári navštevujú knižnicu a
spoznávajú svet kníh. A na−
koľko v medzinárodnej pre−
vierke PISA sa zistilo, že deti
zo Slovenska málo rozumejú
čítaným textom (boli medzi
poslednými), knižnica organi−
zuje
aj
rôzne
súťaže.
Najmenšie deti kreslia obsah
rozprávky, väčšie píšu o roz−
právke slohy. Takto sa knižni−
ca podieľa na rozvíjaní schop−
nosti detí chápať počutý text.
„Knižnica by sa mala stať
kultúrnym a komunikačným
centrom, ktoré ponúka rôzne
akcie, stretnutia, kde sa ná−
vštevníci cítia dobre. Už teraz
organizujeme pravidelne ak−
cie, hlavne pre detí a dôchod−
cov. Veľmi ťažko sa oslovuje
stredná generácia, ktorá je
veľmi zaneprázdnená„ – ho−
vorí riaditeľka. .
Chod knižnice financuje
Trnavský samosprávny kraj,
v zriaďovacej listine figuruje
ako mestská a regionálna kniž−
nica. Ale ak si uvedomíme, že
90 percent návštevníkov tvo−
ria Dunajskostredčania, tak je
to predsa len knižnica Du−
najskej Stredy.
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Sport

Száz versenyző küzdött az I. dunaszerdahelyi ifjúsági kempótornán

Ádáz csaták a kupákért és érmekért
A Dunaszerdahelyi Kempo−
klub hatéves fennállása alatt
Szayka Róbert fekete öves
mester vezetésével városunk
egyik legsikeresebb sport−
egyesületévé fejlődött. Közel
hatvan tagjából a mester
mellett többen világbajnoki
érmekkel büszkélkedhet−
nek.
2008. március 1−jén a klub ú−
jabb eseménnyel írta be a ne−
vét Dunaszerdahely sporttör−
ténetébe azzal, hogy a mező−
gazdagsági középiskola és
magyar tannyelvű sportgim−
názium tornatermében meg−
rendezték az I. dunaszer−
dahelyi ifjúsági kempó tornát.
A hazaiakon kívül Komárom−
ból, Nemesócsáról, Érsekúj−
várról és a magyarországi
Dorogról,
Esztergomból,
Bicskéről és Budapestről ér−
kezett közel száz versenyző

N

agy számú gyászoló
gyülekezet jelenlétében
helyezték örök nyuga−
lomra a dunaszerdahelyi teme−
tőben a hosszú betegség után
66.
életévében
elhunyt
Szenczi János nyugalmazott
pedagógust. A dunaszer−
dahelyi női kézilabdasport aty−
ját is tisztelhettük benne.
A fiatalon városunkba ke−
rült pályakezdő testnevelő ta−
nár itt alapított családot és itt
is élte le az életét. A kezde−
tektől fogva a kézilabda volt
a szíve csücske. Közel negy−
venéves pedagógiai pályáján
a diák− és serdülő korosztály−
okon át több csapatra való já−

5–18 éves korig több korkate−
góriában lépett a szőnyegre.
Négy versenyszámban – for−
magyakorlat, önvédelem, se−
mi contact és földharc – küz−
döttek a kupákért és érmekért.
Városunk kempoklubja jól
szerepelt az első ifjúsági kem−
po tornán. A tízcsapatos me−
zőnyben az előkelő 3. helyet
szerezte meg, míg egyéniben a
18 dunaszerdahelyi a követke−
ző helyezéseket érte el ver−
senyszámonként: Katona Pé−
ter 4., 2., 2., 2.; Csóka Leven−
te 3., 4., 1.; Tóth Tamás 2. ;
Németh Dóra 1., 2., 2., 1.;
Marák Róbert 1.; Fegyveres
Tibor 2., 4.; Lukács László
3.; Károlyi Viktor 3., 2.; Kár−
olyi Kende 2.; Németh Ber−
nadett 2., 1.; Sebestyén Erik
2., 2., 2., 2.; Vass Mátyás 2.,
1., 2., 2.; Vass Dóra 1., 1.;
Lelkes Roland 1., 1. 3., 1.;
Vörös László 4.; Kříž
Stanislav 3.,
2., 2.; Né−
meth Tibor
2., 2., 2.; Ma−
darász Nor−
bert 3. A kü−
löndíjakból 3
jutott a mie−
inknek: Né−
meth Dóra „A
véresszájú a−
mazon” ku−
pát, Sebes−
tyén Erik „ A
legfiatalabb
harcos” ku−

pát érdemelte ki, Horváth Á−
dám „a legkitartóbb harcos”
pedig a FUJI sportüzlet aján−
dékcsomagját nyerte el.
A dunaszerdahelyi kempó−
klub az első ifjúsági kempo
tornával hagyományt terem−
tett, amely bizonyára folytató−
dik az elkövetkező években.
A klub legjobbjaiból négyen:
Szayka Róbert, Pócs Ildikó,

tékost nyert meg és nevelt a
kézilabdának. Lelkes támo−
gatója, szervezője és vezetője
volt az egykori iskolai kézi−

Megszállottja volt a kézi−
labdának, szaktudással, pozi−
tív igényességgel és lelkesítő
hajtóerővel felvértezve. Az

Szenczi János (1942−2008)

Sportember és pedagógus távozott
labda sportközpontnak. A di−
ák− és serdülő lánycsapatok−
kal elért kerületi és országos
sikerei után 1998−ban meg−
valósította álmát és a Tempo
DAC női együttessel az I. li−
gáig vitte, ahol több éven át
képviselte városunkat.

edzéseken, a pálya mellett, a
mérkőzéseken soha nem adta
fel, s növendékeit is mindig a
küzdelemre, győzelemre ösz−
tökélte. Évek óta küzdött be−
tegségével, de míg egészsége
engedte, kitartott a pedagó−
gusi pályán és a kézilabda

Bajnóczy Roland és Sill Zol−
tán pedig a napokban már ke−
ményen készül a legközelebbi
nagy versenyre. Szurkolunk
nekik, hogy az április 1–7. kö−
zött Portugáliában sorra kerü−
lő világbajnokságon sikerrel
szerepeljenek és jól képvisel−
jék klubjukat és Dunaszer−
dahelyt.
−kgy−

mellett is. Bizonyára vigasz
volt számára, hogy a fia,
György, az egykor kiváló if−
júsági és felnőtt kézilabdázó
napjainkban apja nyomdoka−
iban járva, a Mátyusföld szí−
vében, Galántán pedagógus−
ként sikerrel rakja le a diák
kézilabda alapjait.
Szenczi János évtizedeken
át Dunaszerdahely sportélet−
ének egyik meghatározó sze−
mélyisége volt. Városunk ön−
kormányzata nevében az ifjú−
sági− és sportbizottság gyász−
koszorúja sem hiányzott sír−
járól.
Emlékét örökké megőriz−
zük!
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Nem babra megy a játék!

Március 12−i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Mi volt az első film, me−
lyet a napokban magyarul is vetítettek a MAX−ban? A helyes
válasz: Utóirat: Szeretlek.
A helyes választ beküldők közül három olvasónk sorsolással
2–2 VIP−mozijegyhez jut, amellyel a saját maguk által válasz−
tott filmet tekinthetik meg a MAX−ban.
Nyerteseink: Bugár Zsuzsa (Újfalu 2217/5), Biricskay
Ernő (Barátság tér 2164/7), Domonkos Klaudia (Újfalu
2218/29). A nyertesek a jegyeket a szerkesztőségünkben vehe−
tik át.
Új kérdéseink: 1. Mivel telített a sóbarlang mikroklímája és
mit tartalmaz? 2. Soroljon fel legalább ötöt a sóbarlangban
gyógyítható betegségekből.
A helyes választ beküldő olvasóink között négy, egyenként
45 perces relaxációs kúrára érvényes sóbarlangi belépőt sorso−
lunk ki.
Válaszaikat legkésőbb április 2−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 12. marca
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili nasle−
dovnú otázku: Ktorý film premietali aj v maďarčine v Cine−
MAXe v týchto dňoch? Správna odpoveď: P.S.: I love you
Z tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vylosovali troch
výhercov – získajú po 2−2 voľné vstupenky do kina MAX − film
aj dátum si môžu volne vybrať.
Vyhrávajú: Zuzana Bugárová (Nová Ves 2217/5), Ernő
Biricskay (Námestie priateľstva 2164/7) a Klaudia Domonkos
(Nová Ves 2218/29).
Vstupenky si môžu prevziať v redakcii DH.
Nové otázky: 1. Aká mikroklíma pôsobí v soľnej jaskyni a čo
obsahuje? 2. Vymenuje najmenej päť chorôb, ktoré je možné
liečiť v soľnej jaskyni.
Medzi čitateľmi, ktorí pošlú správne odpovede, vylosujeme 4
voľné vstupenky do soľnej jaskyne na relaxačné posedenia po
45 minút.
Odpovede zašlite najneskôr do 2. apríla na adresu redakcie, a−
lebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu, prípadne pošlite
e−mailom: press@dunstreda.sk.

Reklám / reklama
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Részesüljön ön is a dunaszerdahelyi sóbarlang
áldásos hatásában

Betegnek gyógyulás,
egészségesnek relaxáció!
A tengeri só és kősó felhasználásával, egy vadonatúj technológiával é−
pült sóbarlang természetes megoldást kínál egészségünk védelmére, kü−
lönböző betegségek
megelőzésére és re− A következő betegségek gyógyítására jó:
z Légcsőasztma
habilitációra.
A sóbarlangban z Krónikus hurutos orr−, torok− és gége−
különleges, bakterio− gyulladás
lógiai szempontból z Különféle típusú allergiák, túlérzékenység
rendívül tiszta mik− z Bőrbetegségek (pl. pszoriázis−pikkelysömör)
roklíma uralkodik. z Szív és érrendszeri betegségek, infarktus
utáni állapot
Az ásványi anyagok−
kal és jótékony mik− z Gyomor− és nyombélfekély
roorganizmusokkal z Neurózis, kimerültség, stressz, csökkent
ellenálló képesség
telített állandó hő−
mérsékletű (20–22 z Pajzsmirigy betegségei
o
C) levegője kedve− z Anyagcsere rendellenességek
zően hat az egész−
ségre. Jódot, káliumot, magnéziumot, kloridot, kalciumot, szelént és
számos más hasznos anyagot tartalmaz. A természetes só helyreállít−
ja szervezetünkben az egyensúlyt és méregteleníti szervezetünket.
A kúrák kényelmes relaxáló székekben, kellemes zene kíséretében
történnek, ami segíti testünket az ellazulásban, és teljes megnyugvást
eredményez. A sóbarlangban kialakított fénytechnika (sárga, narancs
és vörös) serkentőleg, élénkítőleg hat, (lila, kék és indigó) oldja a fe−
szültséget és megnyugtatja az idegeket.
Öt negyvenöt perces kúra a sóbarlang különleges atmoszférájában
annyit ér, mint egyhetes tengerparti üdülés vihar utáni időben, ami−
kor a tengerparti levegő magas koncentrációban tartalmaz jódot.
Nyitva minden nap 13.00−21.00 óra között. Helyfoglalás és tájé−
koztatás, tel.: 0904/044 174. * Egyszeri belépés 150 Sk * nyugdíja−
sok, mozgáskorlátozottak, diákok 120 Sk * bérlet (10 belépés) 1350
Sk * fizető felnőttel gyermeknek 6 éves korig (nyugágy nélkül) belé−
pés ingyen * csoportos foglalás (1–12 személynek) 1700 Sk.
Vásároljon szeretteinek bérletet ajándékba − ajándékozzon egész−
séget!

Využite aj vy blahodárny vplyv soľnej jaskyne

Chorému liečba, zdravému relax!
Soľná jaskyňa, vybudovaná naj−
novšou technológiou, použitím
rôznych druhov kamennej a mor−
skej soli ponúka prírodný spôsob
ochrany zdravia, prevencie a reha−
bilitácie. V soľnej jaskyni pôsobí

špeciálna, mikrobiologicky mi−
moriadne čistá mikroklíma.
Vzduch so stálou teplotou (20–22
o
C), plný minerálnych látok a
priaznivých mikroorganizmov má
veľmi pozitívny náboj na zdravie.
Obsahuje jód, sodík,
magnézium, kalci−
Špeciálna mikroklíma napomáha pri lieče−
um, selén a mnohé
ní týchto chorôb:
iné, užitočné prvky.
z Priedušková astma
Prírodná soľ napraví
z Chronický zápal nosa, hrdla, hrtana
rovnováhu
orga−
z Alergie rôzneho druhu
nizmu
a
zbavuje
ho
z Kožné choroby (napr. psoriáza−lupenka)
od škodlivých látok.
z Choroby srdca a ciev, poinfarktové stavy
Relaxačné pose−
z Žaludočné vredy, vred dvanástorníka
denia sú realizované
z Neuróza, vyčerpanie, stres, nedostatočná i−
na pohodlných le−
munita
žadlách, v sprievode
z Choroby štítnej žľazy
príjemnej hudby, čo
z Poruchy látkovej výmeny
prispieva k uvoľne−

niu tela a prináša pohodu. Sve−
teľná technika soľnej jaskyne (žl−
tá, pomarančová a červená) pô−
sobí povzbudzujúco a živo,
(modrá, fiaľová a indigová)
zmierňuje napätie a upokojuje
nervy.
Päť 45−minútových procedúr v
soľnej jaskyni sa vyrovná týž−
dennému pobytu pri mori v čase
po búrke, kedy je prímorské ov−
zdušie nasýtené veľkým množ−
stvom jódu.

Otvorené 7 dní v týždni od
13.00 do 21.00 hod. Informácia
a rezervácia, tel.: 0904/044 174.
Jednorázový vstup 150 Sk * dô−
chodcovia, ZŤP, študenti 120 Sk
* permanentka (10 vstupov)
1350 Sk * pre dieťa do 6 rokov s
platiacim rodičom (bez nároku
na ležadlo) vstup zdarma * re−
zervácia celej jaskyne (pre 1−12
osôb) 1700 Sk.
Zakúpte svojim blízkym perma−
nentku – darujte kúsok zdravia!
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Krónika

A VMK programjából

Novorodenci/Születések

z március 28.–10.00 ó.: VÁROSI TANÍTÓNAP
z március 29. – 9.00 ó.: CSALLÓKÖZI EZOTERIKUS FESZ−
TIVÁL / ŽITNOOSTROVSKÝ EZOTERICKÝ FESTIVAL
z március 29–30., 11.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás
mérkőzése
z március 31 – április 4.: I. CSALLÓKÖZI KÖNYVBÖRZE / I.
ŽITNOOSTROVSKÁ BURZA KNÍH
z április 1.–17.00 ó.: KI MIT TUD? – elődöntő / tehetségkutató
verseny a Kondé Miklós Polgári Társulás és a VMK közös ren−
dezésében
z április 2.–17.00 ó.: Hazatalálás − előadás−sorozat múltunkról, jele−
nünkről, jövőnkről... / 2Az égigérő fának, ha nem nő újra ága...“ A
magyarság küldetése, a Kárpát−medence szerepe a világban
(Géczy Gábor előadása)
z április 7.–18.00 ó.: Hogyan lehetünk önmagunk életünkben − ho−
gyan valósíthatjuk meg sorsunkat / előadó: Kiss J. Zsolt − asztroló−
gus, pszichodráma asszisztens
z április 8.–17.00 ó.: KI MIT TUD? − elődöntő / tehetségkutató
z április 9.–17.00 ó.: Hazatalálás − előadás−sorozat múltunkról, jele−
nünkről, jövőnkről... / „Teljesség − Kiesés − Hazatalálás“ / Útban
a szerves társadalom felé (Hintalan László előadása)
z április 10.–17.00 ó.: BESZÉLJÜNK RÓLA! − Daganatos beteg−
ségek a harmadik évezredben VII. / A mellrákról − őszintén / e−
lőadó: MUDr. Csóka Tibor, klinikai onkológus

Kubec Péter
Ivicze Ádám
Gróf Réka
Sárköziová Charlotte
Farkasová Vanessa
Laczó Dávid
Lakatošová Sandy
Novorodencom prajeme
dobré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
Fehérová Magdaléna (1952)
Csibrei Jozef (1942)
Buchtová Mária ( 1957)
Gúgh Éva (1950)
Hajdúová Gizela (1942)
Kollerová Helena (1934)
Lukácsová Edita (1939)
Kósová Margita (1927)
Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!

Bábos és színjátszó képzés
Dunaszerdahelyen, 2008. április
4−5−én (péntek−szombat) a Sza−
bó Gyula utcai Építészeti Szak−
középiskola épületében a báb−
és színjátszócsoportok vezetői−
nek, a bábozással és színjátszás−
sal foglalkozóknak.
Részvételi díj 300.− korona.
Az érdeklődők március 25−ig
jelentkezhetnek az OI Csema−
dok, P.O. Box 16, Bacsákova
240/13, 929 01 Dun. Streda cí−
men. E−mail:huszar@ csemadds.
sk, intezet @csemadok.sk, fax:
031/ 550 98 30. Információ:
031/552 24 78 (Molnár Zsu−
zsanna, Takács Ottó). Bővebb
információ: (felhívás, jelentke−
zési lap): www. csemadok.sk

ALLÁS / PRÁCA
 Varrónőket keresük somorjai
munkahelyre. Teljesíthető norma,
bér: 15 000−20 000 Sk. Egymű−
szakos munkaidő: 6.00−14.30,
szombat−vasárnap szabad. Duna−
szerdahelyről az autóbusz 05.10−
kor indul, vissza 14.45−kor. Havi
útiköltség
Dunaszerdahelyről
1300 Sk. Aki próbavarrásra sze−
retne menni, szívesen elvisszük.
Elérhetőség: 0907/347 437,
0911/121 737, 031/551 6609, e−
mail: varga. timea@humanrent.sk.

V. CSALLÓKÖZI EZOTERIKUS FESZTIVÁL
2008. március 29−én a VMK−ban
9.00: Fesztiválkezdés z 9.30: Megnyitó z 9.40 − 10.10: Lukács Fe−
renc, Dunaszerdahely: Diagnosztikai forradalom − Biofotonikus
szkenner (színházterem) z 10.15 − 11.20: Broczky László, Érsek−
újvár: Mit árul el a betegségünk − A betegségek lélektani okai z
11.30 − 13.00: Kovács Judit, Budapest: Életterv megvalósítása −
Egyéni fejlődési lehetőségek angyali segítséggel z 14.00 − 15.20:
Kiss Gyöngyi, Budapest: Fényküldöttek útja − Az új korszak emberei
z 15.30 − 17.00: Dr. Parádi József, Budapest: Álomértelmezés − Az
álmok üzenete z 17.10 − 18.00 Bíró Gábor, Nagyudvarnok: Betegség
helyett egészségmegőrzés
Belépődíj :100,−Sk A belépés 12 éves korig díjtalan.
Információk : www.ezofesztweb.extra.hu, tel.: 0905/535 173
A műsorváltoztatás joga fenntartva!

Zahraničná prepravná spoločnosť so sídlom
v Dunajskej Strede prijme pracovníkov na pozíciu

REFERENT OBCHODNÉHO ODDELENIA
− DISPONENT PREPRÁV
Pracovná oblasť: Logistika z Miesto práce: Dunajská Streda z
Druh prac. pomeru: Hlavný pracovný pomer z Požadované
vzdelanie: Úplné stredoškolské s maturitou z Termín nástupu:
Jún − júl 2008
Ukončenie výberového konania: 30. 06. 2008
Náplň práce:
Aktívna komunikácia so zákazníkmi
Spracovávanie objednávok
Požiadavky na zamestnanca: Aktívna znalosť anglického jazyka
slovom a písmom z Výborné komunikačné schopnosti z Znalosť
práce s PC z Samostatnosť z Vysoké pracovné nasadenie z
Odolnosť voči stresu z Flexibilita z Spoľahlivosť z Ochota praco−
vať
Ponúkame: Prácu v dynamickom kolektíve z Možnosť osobnost−
ného a profesionálneho rastu v spoločnosti

Vaše životopisy zasielajte na adresu anita@metrans.sk
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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
A Kortárs Magyar Galéria ´94
(Vermes villa)
2008. áprílis 4−én (pénteken)
17:00 óra:
Fotográfia és kortárs grafika
című kiállítás megnyitója,
amely Válogatás a győri IX.
Nemzetközi Rajz és Grafikai
Biennálé anyagából.
A kiállítást megnyitja::
N. Mészáros Júlia művészet−
történész, a VMM igazgatója
(Győr).
Egyidejűleg a Luzsicza
Teremben a
IX. Illusztrált könyv − Biennálé
című kiállítás nyílik meg.
A kiállítás kurátora: Szabó
Ottó festőművész.
Megnyitja: Szabó Kinga,
A kiállítás megtekinthető:
2008. május 4−ig

Galéria súčasných maďar−
ských umelcov ´94

(Vermesova vila)
4. apríla 2008 o 17:00 hodine
otvorenie výstavy:
Fotografia a súčasná grafika−
Výber z IX. Medzinárodnej bie−
nále grafiky a kresieb.
Výstavu otvorí kurátorka: Júlia
N. Mészáros historička umenia,
riaditeľka Mestského múzea u−
menia(Győr).
Súčasne v sále Lajosa Luzsiczu
sa otvára výstava
IX. Bienále Ilustrovanej kni−
hy.
Kurátor výstavy: Ottó Szabó
maliar.
Výstavu otvorí: Kinga Szabó.
Výstava potrvá:
do 4. mája 2008
CSALLÓKÖZI MÚZEUM
KURUCZ István András festő−
művész kiállítása 2008. április 4−
ig látogatható.
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Átütő sikert hozott a magyar nyelvű kísérlet a Cinemax moziban

621−nézőből 596 a magyar vetítést választotta
A MAX üzletközpontban ta−
valy októbertől üzemelő film−
színházban az érdeklődés
sokáig messze elmaradt a
várttól. Addig volt így, amíg
csak szlovák (illetve cseh)
nyelvű filmeket vetítettek.
Március 6−tól azonban kísér−
letképpen a P.S. LOVE (Utó−
irat: Szeretlek) című filmet
párhuzamosan, magyarul és
szlovákul is vetítették. És már
az első napon nézőcsúcs szü−
letett: 240−en váltottak jegyet.
Makki Zsanett, a mozi ve−
zetője szerint ha folytatódik a
magyar szinkronú filmek vetí−

A Dunaszerdahelyi Hírnök
következő számából
Z nadchádzajúceho čísla

K
itüntetett pedagógusok
Vyznamenaní pedagógovia
Makki Zsanett: Már készülünk az Asterix magyar vetítésére.
elárulta azt is, hogy egy – a
visegrádi országokban műkö−
dő – független filmforgalma−
zóval folytatnak tárgyaláso−
kat, amelyek ígéretesnek mu−
tatkoznak. Mikor lapunk meg−
jelenik, valószínűleg már az
Asterix az olimpián c. filmet
magyarul is megtekinthetik a
Cinemaxban az érdeklődők. A
kedvező fogadtatáson felbuz−
dulva a mozi üzemeltetői
máris keresik a lehetőségét
annak, hogy további magyar
vetítéseket is tudjanak biztosí−
tani a nézőknek.

A jegyelárusítónőknek – miután a MAGYAR SZINKRON – fel−
irat is megjelent, jóval több dolguk van. Mint mondják, ennek
csak örülnek.
tése, akkor még nagyobb ér− magyar szinkronú film megte−
deklődésre is lehet számítani, kintése mellett? „Sokkal kön−
hiszen az említett film világ− nyebb összeszámolni a szlo−
viszonylatban sem éppen egy vák nyelvű vetítések nézőszá−
kasszasikernek mondható al− mait" – mondta lapunknak
kotás, városunkban mégis re− Makki Zsanett, A szlovák ve−
kordot döntött a nézőszám. títéseken összesen 25−en vol−
Az első héten egyébként 621− tak, ebből tehát nyilvánvaló,
en nézték meg ezt a filmet hogy a magyar vetítésen 596−
Dunaszerdahelyen. És hogy an.
A mozi vezetője lapunknak
ebből mennyi néző döntött a

Szipőcs József technikus: Ve−
títettem már sok helyen, pél−
dául a pozsonyi AU−parkban
is, de ilyen jó körülmények kö−
zött, mint Dunaszerdahelyen,
még sehol. A vetítőterem tá−
gas, klímaberendezéssel ellá−
tott, öröm itt dolgozni.

F
órum a határmenti fo−
glalkoztatásról / Fórum o
prihraničných pracovných
možnostiach

A
zenei napok program−
ja / Program hudobných
dní

E
zoterikus fesztivál /
Ezoterický festival

