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2 Idõszerû témák / Aktuality

2008.9.24.
Első ízben mutatkozik be az Art
Ma Galéria közönségének az Egyházgellében élő és alkotó Godány
Sándor. Nemcsak festőművészként,
hanem lelkes közéleti emberként is
jól ismerik szűkebb pátriájában, hiszen az ő nevéhez fűződik szülőfalujában a gellei művésztelep és több
kiállítás megszervezése is. Szeptember 10-től 10 napon át az ő művei
voltak láthatók Lipcsey György Bacsák utcai magángalériájában, az
ART MA-ban. Godány állított ki már
többek között Pozsonyban a Zichy
palotában, sőt tavaly az óceánon túl,
Buenos Airesben is bemutatkozhatott. A dunaszerdahelyi tárlaton
negyven alkotása szerepelt. Gódány
Sándor nemes gesztusként a városi
Kortárs Magyar Galériának adományozta egyik alkotását. Képünkön
a művész Lipcsey György Munkácsy-díjas szobrászművésszel a Változó táj című festmény előtt, amely ezentúl a városi galéria gyűjteményét
gyarapítja.

Po maďarsky len doma? Magyarul - csak otthon?
Podľa výsledkov prieskumu bratislavskej Nadácie otvorenej spoločnosi 63,3 percent opýtaných slovenských
deviatakov si myslí, že by Maďari mali hovoriť na verejnosti
po slovensky. Znepokojujúci názor a znepokojujúci pomer,
ale najviac znepokojujúce je, že sa s týmto názorom plne
stotožňuje i minister školstva Ján Mikolaj (SNS).
„Je to názor ako každý iný, dokonca si ho dovolím označiť za
logický, pretože deti vyslovili želanie rozumieť svojim
spoluobčanom, ktorý nehovoria v štátnom jazyku.” Teraz je
otázne, či xenofóbni mladíci jednoznačne podporovaní-posmeľovaní súčasným domácim politickým vedením zostanú pri
zbožnom želaní, alebo svoje očakávania budú chcieť vynútiť
päsťami, kopancami či baseballovými palicami. Ak ich budú
brať na zodpovednosť, kľudne sa môžu odvolávať na Mikolaja,
ale aj na premiéra Fica či prezidenta Gašparoviča, ktorí sa
všemožne snažia bagatelizovať výsledky znepokojujúceho
prieskumu.
Druhou otázkou je, odkiaľ sa dá vedieť, kto je spoluobčan a
kto nie? Nebodaj by Maďari žijúci na Slovensku mali nosiť nejaké znamenie, aby sa mohli jasne rozlíšiť od Maďarov spoza hraníc?
Mladíci hlásajú len to, čo počujú od dospelých, tí zase čo
počujú od hráčov veľkej politiky. Matica sa už aktivizuje v
súlade s Ficovým pokynom vysloveným v Martine, kde označil
za jej hlavné pole pôsobnosti južné Slovensko. Pravda dunajskostredská organizácia MS sa tvári tak, akoby nemala nič do
činenia s inštitúciou, ktorá má – podľa slov jedného z hlavných
koryfejov MS Stanislava Bajaníka – z Dunajskej Stredy dohliadať na to, kde sa na Žitnom ostrove krivdí Slovákom, aby sa
mohla sťažovať na medzinárodných fórach.
Divoké protimaďarské verbálne útoky Jána Slotu, Mikolajova diskriminačná školská „reforma“, prerieknutia premiéra a
jeho koaličných druhov, ako aj Bajaníkov nástup pôsobia
dojmom premyslenej, zosúladenej zastrašovacej akcie.
Je na nás, či sa poddáme tomuto psychologickému tlaku.
-vojtek-

A pozsonyi Nyitott Társadalom Alapítvány által készített
közvélemény-kutatás 15 éves szlovák megkérdezetteinek 63,3
százaléka elvárja, hogy a magyarok a nyilvánosság előtt
kizárólag szlovákul szólaljanak meg.
Ijesztő arány és ijesztő elvárás, de még ijesztőbb, hogy Ján Mikolaj (SNS) oktatási miniszternél teljes megértésre talált. „Ez egy
vélemény, olyan, mint a többi, sőt merem állítani, hogy logikus,
mert a tanulók azt az óhajukat juttatták kifejezésre, hogy megértsék a nem államnyelven beszélő polgártársaikat.” Most az a kérdés, hogy a miniszter és az egész aktuális hazai politikai vezetés
által egyhangúan mentegetett=bátorított xenofób tinédzserek hajlandók-e megmaradni a jámbor óhajnál, vagy elvárásuknak valamilyen módon érvényt is kívánnak szerezni - például ököllel, rugdosásra kiválóan alkalmas bakanccsal vagy baseball ütővel. Felelősségre vonás esetén nyugodtan hivatkozhatnak Mikolajra, de akár Fico miniszterelnökre vagy Gašparovič államelnökre is, akik igyekeznek bagatellizálni a felmérés nyugtalanságra okot adó
eredményeit.
A másik kérdés, hogy honnan tudható, ki a polgártárs és ki
nem? A szlovákiai magyaroknak, mint szabadon bántalmazhatóknak netán valamilyen megkülönböztető jelet kellene
viselniük, hogy meg lehessen őket különböztetni a magyarországi
turistáktól? Persze, a tinédzserek csak azt szajkózzák, amit a felnőttektől hallanak, a felnőttek pedig azt, amit a nagypolitika harsog. Már mozgolódik a Matica, eleget téve Fico utasításának, aki
túrócszentmártoni beszédében Dél-Szlovákiában jelölte ki tevékenységi területét. Persze, dunaszerdahelyi szervezete úgy tesz,
mintha semmi köze se lenne ahhoz az intézményhez, amely -mint Stanislav Bajaník, a Matica egyik fő korifeusa nemrég nyilatkozta -- dunaszerdahelyi székhelyéről fogja figyelni, hol éri
mellőzés és sérelem a Csallóközben a szlovákokat, hogy aztán
nemzetközi fórumokon tehessen panaszt.
Slota nagyon is jól átgondolt magyarellenes kirohanásai, Mikolaj diszkriminatív oktatási „reformja”, Fico és koalíciós társai kiés elszólásai, Bajaníkék színrelépése mind a megfélemlítést szolgálják. Azt, hogy akikkel annyi „baj” van, lapuljanak vagy idomuljanak. Rajtunk múlik, engedünk-e ennek a pszichológiai
nyomásnak. –vojtek-
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A 2008-as év városi költségvetésének féléves kiértékelése

Határozottabb fellépés a szemétdíjat elbliccelők ellen
A városi költségvetés teljesítése 2008. első félévében
nagyjából a terveknek megfelelően alakult, nagyon kedvező eredményekkel. A bevételi
oldalt 61 százalékra sikerült
teljesítenünk, míg a kiadások
a tervezettnek csupán a 47
százalékát érték el.
Több mint derűlátóan értékelhetjük a folyó bevételek alakulását. Az állami költségvetésből visszajuttatott részadókból származó bevételek a
foglalkoztatottság kedvező alakulása és az átlagbérek emelkedése folytán valószínűleg száz százalékban teljesülnek. A költségvetés legnagyobb tartalékai ezen a területen rejlenek. Ellenkezőleg, a
folyó bevételek legproblematikusabb része a szemétdíjak
beszedése, ahol ugyan 53 százalékra teljesült a bevételi
terv, ám a harmonogram szerint ennél előbbre kellene tartanunk. Ezért a jövőben egy
ügyvédi irodával együttműködve határozottabb lépéseket
foganatosítunk a kinnlevőségek behajtására. Terv szerint
halad a többi adónem behajtása is. Az első félév legnagyobb adósai: a városi kórház,
az Elektromart Kft., a Klember Kft., és a Bonbon Szálló
Kft.
A tőkebevételek teljesítése
szintén a terv szerint halad,
amit a magas, 82 %-os szint is
bizonyít. A pénzügyi bevételi
műveletek szintén magas
szinten teljesülnek, és nagy
valószínűséggel elérik a 100
százalékot.
A kiadási oldalról megállapíthatjuk, hogy megfelel a
2008-as szükségleteknek. A
folyó kiadásoknál összesen
hat intézménynél állapíthattunk meg 50 százaléknál magasabb költekezést. A városi
hivatal esetében az első félév
mindig költségesebb, mivel
ekkor kerülnek kifizetésre a
villanyszámlák, a postaköltségek nagy aránya pedig az első félévben szétküldendő adóívekkel áll összefüggésben. A
városi rendőrség a parkolóhelyek bérbeadását követően az
új prioritások kitűzésének idő-

RÖVIDHÍREK

2008 legfontosabb beruházása a sportcsarnok építése
szakában van, és a rendőr- meghaladó támogatások eseállomány csökkenésére kerül tében fizetünk két részletben.
sor.
A tőkekiadások esetében az
A rendelkezésére álló forrá- építkezések és a költségvetési
sok több mint 50 százaléká- pénzek lehívása a tervezett
nak felhasználását tapasztal- menetrend szerint alakul. Az
tuk a DAC-létesítmények ke- első félévben megvalósított
zelésénél, ahol a felújításra és beruházások közé a Thermaljavításra elkülönített egész é- parkhoz vezető bekötőút, és a
ves keretet már az év elején Hypernova melletti park járfelhasználta a DAC előző ve- dái tartoznak. Egyelőre nem
zetése. A közmunkákra szánt kezdődött meg a Kisudvarkiadások 50 százaléknál ma- noki út és a Sport utca összegasabb teljesítése a szükségle- kötőútjának, valamint a Kotekkel függ össze, mivel a má- dály Zoltán alapiskola sportsodik félévben ezen költségek pályájának építése, amelyek
jóval alacsonyabbak. A pályá- feltétele a tulajdonviszonyok
zati pénzeknél abból az elvből rendezése. A többi projekt
indulunk ki, hogy az alacso- megvalósítása folyamatban
nyabb összegek esetében a tá- van. A legnagyobb idei városi
mogatás már az első félévben beruházás, tehát az új sportegy összegben kifizetésre ke- csarnok építésének esetében a
rül, csupán az 50 ezer koronát számlák kifizetési határideje

Hajnali lövöldözés a városközpontban
Szeptember kilencedikén hajnalban a város központjában
több lővés dördült el. Szerencsére sebesülés nem történt, mert a
célpont egy lakás ablakai a Városháza téren, és egy Ford
Mustang típusú gépkocsi kerekei voltak. Both Péter járási
rendőrkapitány szerint az ismeretlen elkövető ilymódon „üzent”
a tulajdonosnak. Az esetet egyébként a lakás tulajdonosa
jelentette a rendőröknek, akik azonnal kiszálltak a helyszínre, és
biztosították a nyomokat. Csak a szakértői vizsgálatok lezárulása
után derül ki, hogy a lövéseket egy fegyverből adták-e le. Both
szerint az ügy kiderítésében sokat segíthet a károsult személy
vallomása.

Fokozottabban ellenőrzi
a városi rendőrség a közterületen történő alkoholfogyasztásra vonatkozó városi
rendelet betartását. Elsősorban a városi parkokra és a
környékükre vonatkozik ez,
ahol sötétedés után is lesznek
ellenőrzések. Nemrég a vasútállomás melletti parkban
késő éjszaka nem idevalósi egyéneket alkoholfogyasztáson kaptak rajta a rendőrök.
Az ún. fekete építkezések
megakadályozása érdekében
a városi hivatal illetékes osztálya kéthavonta tart ilyen
jellegű ellenőrzéseket a város
egész területén. Építkezési
engedély híján az érintett személyt felszólítják az építmény
eltávolítására, és megbírságolják. A napokban az Észak
II. lakótelepen szólítottak fel
egy telektulajdonost a telkén
lévő nem engedélyezett objektum lebontására.
Megkezdődik a Sládkovič
utca útburkolatának a teljes
felújítása, majd a Duna utca
kerül sorra. Az útfelújításhoz
szükséges pénzügyi fedezetet
a költségvetési forrrások átcsoportosításával biztosítják.
Új, fedett kukatárolók elhelyezésére kerül sor a Vámbéry téren, a városhházánál
és a Rózsa ligetben. Ezzel
párhuzamosan megjavitják a
kukaházakon megrongált ajtókat is.

90 nap, így az összegek lehívása a városi költségvetésből
főleg az év második felében
történik meg.
A pénzügyi kiadási műveletek a tervezett időrendben zajlanak, és az első félévben 50
százalékra teljesültek.
Az első félév eredményei alapján összességében a 2008ra jóváhagyott városi költségvetés betartását várjuk.
Pápay Zoltán,
A Városi Hivatal Pénzügyi
és Vagyonkezelési Osztályának vezetője
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Vyhodnotenie plnenia mestského rozpočtu za prvý polrok 2008

Razantnejšie voči neplatičom za odvoz odpadu
Plnenie rozpočtu mesta v
prvom polroku prebiehala
väčšinou podľa plánu a
výsledky sú veľmi priaznivé.
Celkovo príjmovú časť sa nám
podarilo splniť na 61 % a
výdavky boli čerpané iba na
47 %.
Viac ako optimisticky môžeme hodnotiť plnenie bežných
príjmov. Podielové dane v dôsledku priaznivého vývoja zamestnanosti a zvýšenia priemernej mzdy sa pravdepodobne plnia nad sto percent. Najväčšie rezervy v rozpočte sú
predovšetkým v tejto oblasti.
Naopak: u bežných príjmov
najproblematickejšie je vymáhanie poplatkov za odvoz odpadu. Plnenie je iba 53 %-né,
avšak podľa harmonogramu by
to mala byť vyššia suma. V
spolupráci s advokátskou kanceláriou budú urobené razantnejšie kroky na vymáhanie nedoplatkov. Podľa plánu prebieha aj vymáhanie ostatných daní. Najväčšími neplatičmi daní v prvom
polroku sú: mestská nemocnica s
poliklinikou, Elektromart s.r.o., Klember
s.r.o. a Hotel Bonbón s.r.o.
Plnenie kapitálových príjmov tiež prebieha podľa plánu, čo ukazuje vysoké
plnenie až 82 %. Taktiež aj príjmové
finančné operácie majú vysoké plnenie a
je vysoký predpoklad na stopercentné
plnenie príjmovej časti rozpočtu.
Vo výdavkovej časti rozpočtu môžeme
konštatovať, že čerpanie rozpočtu zodpovedá potrebám prvého polroku 2008. U
bežných výdavkov sme zaznamenali viac

ako 50 %-né čerpanie u šiestich strediskách. V prípade mestského úradu je prvý
polrok vždy nákladovejší, nakoľko sa v
prvom polroku realizujú vyúčtovania za
energiu, vysoké čerpanie prostriedkov určených na poštovné súvisí s daňovými
výmermi, ktoré sú rozposlané v prvom
polroku. Mestská polícia po prenájme parkovacích miest je v štádiu, kedy sa určujú
nové priority a dochádza ku zníženiu
počtu policajtov.
Viac ako 50 %-né čerpanie sme zaznamenali pri správe areálu DAC, kde celoročne plánované prostriedky na rekonštrukciu a opravu areálu boli už vyčerpané

Nová športová hala vo výstavbe

ešte na začiatku roka predchádzajúcim vedením DAC-u. Vyššie čerpanie ako 50 %né pri verejnoprospešných prácach je dané potrebami, nakoľko náklady v druhom
polroku sú oveľa nižšie. Pri grantoch sa
vychádza z princípu, že pri nizších čiastkach sa granty poskytujú v jednej čiastke
už v prvom polroku na celý rok a iba pri
grantoch nad 50 tis. Sk v dvoch splátkach.
U kapitálových výdavkoch sa realizácia
stavieb a čerpanie rozpočtu prebieha
podľa vopred naplánovaného harmonogramu. Investície dokončené v prvom polroku sú vstupná komunikácia do Thermalparku a chodníky parku pri Hypernove.
Doteraz nezačaté akcie sú prepojovacia
komunikácia Malodvornícka – Športová a
výstavba športového ihriska ZŠ Zoltána
Kodálya, ktorá je podmienená vlastníckymi vzťahmi. Ostatné akcie sú v štádiu
realizácie. V prípade najväčšej tohoročnej
mestskej investície, teda výstavby športovej haly dodávateľské faktúry majú splatnosť 90 dní a čerpaním rozpočtu sa začne
hlavne od druhej polovice roka 2008.
Výdavkové finančné operácie sa realizujú podľa časového plánu a sú čerpané
na 50 %.
Celkovo po výsledkoch prvého polroka
očakávame dodržanie schváleného rozpočtu na rok 2008.
Zoltán Pápay,
vedúci oddelenia finančného a
správy majetku na MsÚ
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Befejeződött a házasságkötő terem felújítása,
októbertől esküvők barokk környezetben

Decens és elegáns
A felismerhetetlenségig megváltozott a
dunaszerdahelyi városháza földszinti esketőterme, miután augusztusban teljesen
felújították. A munkálatok augusztus 4én kezdődtek és szeptember nyolcadikára
fejeződtek be. A nagyteremből egy részt
leválasztottak, itt az anyakönyvi hivatalnak alakítottak ki egy helyiséget.
Az esketőterem felújításánál a tervező és
kivitelező Entity Kft. olyan megoldásokat
alkalmazott, amelyek optikailag tágítják a
belső teret. Ezt a célt szolgálják a terem
hátsó falán lévő nagyméretű tükrök is,
amelyek ráadásul a fényeffektusokat is
megsokszorozzák. A régi berendezésből
csak a kristálycsillárok maradtak meg,
amelyeket még annakidején Liberecből
rendeltek.
Természetes anyagokkal dolgoztak, ez a
falburkolatra és a bútorzatra is érvényes. A
falakra világos árnyalatú, ezüstös csillogású holland textiltapéta került, a fal alsó
részét pedig köröskörül fehér faburkolat
szegélyezi. A régi nehézkes padsorokat
bükkfából készült kárpitozott rugós székek
váltották fel, ezek a XVI. Lajos korát
felidéző stílusban készültek. Farészük
ezüstösen csillogó, a kárpit is ezüstszállal
van átszőve. Az esketőterem legdominánsabb eleme a skót gyapjú és polyamid
keverékéből készült, padlizsán színű barokk padlószőnyeg, világosszürke, krém,
törtfehér és ezüsttel átszőtt motívumokkal.
A terem fontos kiegészítője a spanyol
függöny, drapériával és elkötő zsinórral.
Mivel a szőnyeg a domináns, a függöny
decensen visszafogott, nem mintás, törtfehér színű és ezüstös csillogású.

Az esketőasztal mellé díszítőelemként pasztellszinekből ősszeállított virágkompozíció került.
A székek között folyosó van, így
könnyebben helyet foglalhatnak a
vendégek. Az esketőterem más rendezvények megtartására is alkalmas
lesz összecsukható asztalok elhelyezésével.

Ilyen volt (fenti kép), ilyen lett (alsó kép)

Oplatilo sa počkať so svadbou do októbra – mladomanželia si
povedia svoje áno v krásnom barokovom prostredí sobášnej siene

Decentné a elegantné
Za päť týždňov bola zrealizovaná
komplexná rekonštrukcia sobášnej sieňe
v budove mestského úradu.
Prestavbu v barokovom štýle zrealizovala spoločnosť Entity s.r.o. Navrhla také
riešenia, ktoré opticky rozširujú vnútorné
priestory. Tento zámer umocňujú aj veľké
zrkadlá na zadnej stene, ktoré zároveň
zvýrazňujú aj svetelné efekty. Zo starého
vybavenia miestnosti zostali len kryštálové lustre vyrobené svojho času na zákazku vo svetoznámej jabloneckej firme
na výrobu bižutérií.
Dizajnéri používali prírodné látky, týka
sa to aj nábytku i dreveného obloženia
steny. Na stenách je svetlá, jemne do
strieborna sa trblietajúca holandská tapeta
typu vlies, na dolných častiach steny biele
drevené obloženie. Doterajšie ťažkopádne
lavice nahradili bukové čalunené strunné
stoličky vyrobené v Taliansku v štýle Ľudovíta XV. Drevená časť stoličky je s jem-

ným strieborným leskom, čalúnenie je popretkávané striebornými niťmi. Vyrezávaný drevený stôl v prednej časti miestnosti sa harmonicky ladí s dreveným obložením, ktoré zakrýva organ. Stolík bol
vyrobený vo Viedni, takisto aj strieborná
nástenná ozdoba na oboch bočných stenách.
Najdominantnejším prvkom obradnej
siene je koberec s barokovými motívmi,
padližanovej, jemná šedej, krémovej farby s nenápadným strieborným leskom. Aj
strop je vynovený novým sádrokartónovým obkladom s postupne formovanými krajmi.
Pri obradnom stole je umiestnená ako
dekorácia kvetinová kompozícia pastelových farieb. Medzi stoličkami v strede
bude koridor, čo uľahčí hosťom zaujať
svoje miesta. Obnovená sobášna sieň
môže byť využívaná aj na iné slávnostné
účely umiestnením mobilných stolov.
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Vélemény \ Krátke správy

Olvasói vélemény

Az egynyelvűség olcsó!
Szlovákia többnemzetiségű
ország, lakosságát különböző
nemzetek alkotják Mi, magyarok őslakosnak számítunk az
országban, bár jobban szeretik, ha inkább kisebbségnek
hívjuk magunkat.
Mint magyar nemzetiségű
szlovák állampolgárok elsajátítjuk az állam hivatalos nyelvét és ha szükségünk van rá,
használjuk is. A déli országrész magyarlakta városaiban
és falvaiban is gyakran használjuk mindkét nyelvet - szükség szerint. Akadnak olyan
hivatalok, ahol nem fogadják el
a magyar nyelvet, még a magyarul tudó alkalmazottak sem,
de egyes üzletekben is hasonlót
tapasztalhatunk a magyarlakta
vidékeken is.
Városunkban, Dunaszerdahelyen - talán meg merem kockáztatni - még jó helyzetben
vagyunk, hiszen a mindennapi
érintkezés során - akár hivatali, akár üzleti – anyanyelvünket
használjuk és használhatjuk.
Reméljük, nemcsak mi, hanem
még a bennünket követő nemzedékek is. Természetesen tisztelet illeti meg azokat a

hivatalnokokat, üzleteseket, akik szlovák nemzetiségük ellenére megtanulták a magyar nyelvet,
és kedvességükkel igyekeznek feledtetni a nagypolitika által gerjesztett
nemzetiségi uszítást.
Az üzletesek, vállalkozók érdekes csoportot képeznek. Ugyebár az ő érdekük, hogy sikeresek legyenek a vállalkozásukban és minél több helyen, minél több árut
tudjanak eladni. Ehhez
meg kell szólítaniuk a vevőket és be kell csalogatniuk az üzletükbe. Mivel
a vásárlóközönség a déli
országrészben - és ez városunkra duplán érvéEgy pozitív példa: a Wágner
nyes - magyar, így a tercukrászda cégtáblája
mékeiket kínáló vállalkozóknak talán természetes len- olcsóbb!
ne, hogy az adott nemzetiség aOlcsóbb, mivel szlovák a hirányának megfelelően saját vatalos nyelv, így azon a nyelnyelvén is hirdessék üzletüket ven kötelességük az üzleti és
vagy tüntessék fel cégtábláju- egyéb szabályokat betartani.
kon a mesterségüket. De mivel Elég nekik az egy nyelv, hiszen,
találkozunk? Talán elszomorí- ha már magyarul is fel szerettó lesz a válasz, de merjük ki- nék tüntetni a várost behálózó
mondani: az egynyelvűség reklámtáblákon a hirdetéseiket,
akkor pluszköltséggel kellene
számolniuk. Igen, a magyar
nyelv pluszt jelent sokszor a
felvidéki születésű magyar
nemzetiségű vállalkozónak!
Mosolygunk rajta? Ne tegyük!
Sétáljunk csak egyet városunkban és nézzük meg a reklámtáblákat, vagy a postaládánkba
oly sokszor bedobott reklámújságok bármelyikét! Vagy nézzük meg az üzletek kirakatainak feliratát! Elszomorító
Ay egyház is ad a kétnyelvűségre
aránnyal találkozhatunk. Egynyelvűség! És nem magyar
nyelven, talán ezt nem is várjuk
el. Szlovákul, csak szlovákul!
Vajon az egyes vállalkozók
V centre mesta sa strieľalo. ného auta. Políciu o incidente
nem
engedhetik meg magukV centre Dunajskej Stredy sa informoval majiteľ bytu. Polí9. septembra v skorých ran- cia už okolo pol štvrtej ráno nak, hogy a szlovák nyelv melných hodinách strieľalo. O- zaisťovala stopy. Podľa po- lett magyarul is feltüntessék
kresný policajný šéf Peter licajného šéfa až po vykonaní portékáik, üzletük megneveBoth potvrdil, že bolo poško- expertízy sa dá jednoznačne zését?
Mekkora fáradalom lehet
dené okno jedného bytu na povedať, či výstrely smerujúce
Radničnom námestí a osobné na auto a byt pochádzali z tej magyarra lefordítani egyes
auto Ford Mustang. Pri streľbe istej zbrane. K vypátraniu ne- kifejezéseket?
nebol nikto zranený. Podľa P. známeho páchateľa môžu poTalán nem érdemli meg a
Botha sa neznámy páchateľ môcť výpovede poškodených magyar vásárló, hogy anyazrejme týmto spôsobom vy- osôb, skonštatoval Both.
nyelvén is elolvashassa a hirhrážal majiteľovi bytu a osobdetési tájékoztatókat?

V centre mesta sa strieľalo

24.9.2008

V SKRATKE
Mestská polícia prísnejšie
kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia
o zákaze konzumácie alkoholu. Kontroly sa predovšetkým vykonávajú v mestských
parkoch a ich okolí, kde i po
zotmení budú prebiehať razie.
Pred niekoľkými dňami mestská polícia zasahovala v parku
pri železničnej stanici voči
mimomestským jedincom,
ktorí konzumovali alkohol na
verejnom priestranstve.
S cieľom zabrániť čiernym
stavbám plánuje príslušný referát mestského úradu po celom meste pravidelné kontroly
v dvojtýždňových intervaloch. V prípade stavieb bez
povolenia vyzvú majiteľa na
odstránenie nezákonného stavu a vyrubia pokutu. Posledne
bol k zbúraniu takejto stavby
vyzvaný majiteľ pozemku na
sídlisku Sever II.
Začína sa oprava cestného
povrchu na Sládkovičovej
ulici. Po nej sa bude povrch
vozovky opravovať na Dunajskej ulici. Finančné zdroje
na výkon týchto prác sa získajú preskupením prostriedkov v rozpočte.
Zdevastované trhovisko
špatí vzhľad sídliska Východ.
Preto príslušný referát mestského úradu podá návrh na
prípadnú rekonštrukciu trhoviska alebo jeho iné využitie.
Az egynyelvűségnek meszszemenő következményei is
vannak. Ha már az üzleti életben sem használjuk magyar
nyelvünket, akkor a kultúra területén és a néphagyományok
őrzésében is előbb-utóbb felesleges lesz!
Ezt akarjuk? Szent István
királyunk is hangsú-lyozta
Intelmeiben, amelyeket Imre
herceg fiához írt: „Mert az
egynyelvű ország gyenge és
esendő.”
Karaffa Attila
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Városi fotópályázat - negyedszer

Emberközpontú képeket várnak
Dunaszerdahely önkormányzata az idei évre is
meghirdette fotópályázatát. Mi az elvárás a pályázókkal
szemben? Kérdésünkre Lipcsey György, a pályázat fő
szervezője válaszol.
„A legfőbb elvárás, hogy a képek valóban Dunaszerdahelyről szóljanak. Az előző három év beküldött képanyaga
érdekes módon alakult. Az első év felvételein a természetképek
domináltak, a második évben már gyakrabban megjelent maga a város is, a harmadikban a fotók csaknem 90 százaléka dunaszerdahelyi
utcákat,
szobrokat,
épületeket ábrázolt, csak egy baj volt: emberek nélkül. Épp ezért úgy döntöttünk,
hogy az idei pályázat fő témája az utca embere lesz, a zsűri ezt tartja majd a legfontosabb szempontnak a díjazásnál. Szinte
érthetetlen fotósaink ódzkodása attól, hogy
embereket örökítsenek meg, pedig ez valóban hálás téma, ráadásul kimeríthetetlen.
Ehhez persze az kell, hogy gyakrabban vigyék magukkal a fényképezőgépüket. Például a termálfürdőbe, a piacra, focimeccsre, koncertre, presszóba, de akár csak
egy hosszabb sétára is, meg-megállva az iskola, óvoda, játszótér, üzlet, vasárnap a
templom előtt, vagy a parkban, ahol emberek pihennek, tereferélnek. A hajléktalantól a gazdag vállalkozóig, a csecsemőtől
az aggastyánig bárki remek modell lehet,
ha sikerül elkapni egy érdekes pózban,
szituációban.” /vk/
A pályázaton részt venni kívánók fényképeiket Gaál Derzsi
Ildikónak, a Vermes villában működő Kortárs Magyar Galéria
igazgatójának adják át személyesen vagy levélben postázzák a
Kortárs Magyar Galériának. Természetesen, nemcsak
dunaszerdahelyiek pályázhatnak

A legsikeresebb pályaművekből a Kortárs Magyar Galéria
Luzsicza Lajos termében rendezünk kiállítást, amelyet
november közepétől tíz napon át tekinthetnek meg az
érdeklődők. A zsűri két díjat oszt ki, a polgármesterét, amely
10 ezer korona, és a zsűri 5 ezer koronás díját. A nem
díjazott, de a kiállítás anyagába beválogatott fényképekért
darabonként 200 koronát kapnak alkotóik.

Najúspešnejšie súťažné práce budú v októbri vystavené v sieni
Lajosa Luzsiczu v Galérii súčasného maďarského umenia vo
Vermesovej vile. Výstava koncom novembra bude trvať desať
dní. Porota udelí dve ceny. Cenu primátora, kde odmena
predstavuje 10 tis. korún, a cenu poroty s odmenou 5 tisíc korún.
Autori ostatných fotografií, ktoré budú zaradené na výstavu,
obdržia za každý vystavený kus 200 Sk.

Mestská fotografická súťaž už po štvrtý krát

Porota privíta aj človeka na fotkách
Samospráva Dunajskej Stredy usporiada fotografickú súťaž aj v tomto roku.
O podmienkach súťaže sme sa pýtali
hlavného organizátora, sochára Györgya Lipcseyho.
„Najpodstatnejšou podmienkou je, aby
fotky boli skutočne o Dunajskej Strede.
Súťažné práce v doterajších troch
ročníkoch fotosúťaže prešli zvláštnym
vývojom. Kým v prvom ročníku dominovali
fotografie, zachytávajúce prírodu, v
nasledujúcom ročníku sa už začalo na
fotkách objavovať i mesto. Zábery zaslané
na tretí ročník súťaže zachytávali na 90
percent ulice, sochy, budovy mesta.
Jedinou chybou bolo, že z obrázkov chýbal
takmer úplne človek. Preto sa porota

rozhodla, že hlavnou témou tohtoročnej
súťaže budú ľudia, pri hodnotení súťažných
prác bude práve obyvateľ mesta najdôležitejším kritériom. Je priam nepochopiteľné,
prečo sa fotografi zdráhajú zachytiť ľudí.
Veď je to dobrá téma s nevyčerpateľnými
možnosťami. K tomu, samozrejme treba,
aby mali so sebou fotoaparát aj keď idú do
mesta, na koncert, na nákup, prechádzku či
do kaviarne. Stačí sa občas zastaviť, porozhliadnuť pri škole či škôlke, v parku, kde
ľudia odpočívajú, pred kostolom. Dobrým
subjektom fotografie môže byť bezdomovec
i bohatý podnikateľ, ako aj nemluvňa či
starec, ak sa ho podarí zachytiť v zaujímavej situácii či pozícii.“

Súťažné práce záujemcovia môžu
odovzdať osobne vedúcej mestskej
Galérie SMU, Ildikó Derzsi Gál, alebo
môžu ich zaslať poštou na adresu galérie,
ktorá sídli vo Vermesovej vile. Do súťaže sa môžu zapojiť nielen Dunajskostredčania.

É
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Képriport
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A városi nyugdíjaspanzió lakóinak nyara képekben

(A panzió archívumából)
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Fotogaléria

Leto obyvateľov mestského
penziónu - v obrázkoch

(Z archívu penziónu)
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Novus Ortus: A VMK mellett 2004 óta működő diákszínjátszó kör egy bensőséges, családias társulat

Az igazi főpróba a szülők előtti szereplés
A Novus Ortus Diákszínpad
történelmébe akkor kapcsolódtam be, amikor embereket
toboroztak a második „generációhoz”. Azóta, hogy beléptem - ami már egy éve történt
– az eddigi legszínesebb, legizgalmasabb évemet töltöttem el
a társulatban.
Ez a színjátszók kis köre egy
nagyon bensőséges, mondhatni
olasz családdá nőtte ki magát.
Minden tekintetben. Együtt sírunk, együtt nevetünk, veszek-

szünk, örülünk. Az első pár
hónap az összekovácsolódással
telt. Első darabunk, Pozsgai
Zsolt tragikomédiája, a Razzia, avagy valaki megölte Lopez Dialt első olvasásra valósággal letaglózott bennünket. Imádtuk és szinte mindenki
megtalálta benne az alkatához
párosuló szerepet. A szemünk
előtt formálódott játékká a papírra vetett szöveg. Ezt Takács
Tímeának, a vezetőnknek köszönhetjük. A darab elkészítése
persze rengeteg munkával járt.
Ki - ki a saját szerepének a tökéletesítésén dolgozott, ruhapróbák, a díszlet megtervezése…
Majd következtek a fellé-

pések. Az első megmérettetés
Egerben várt bennünket.
Akkor kóstoltunk bele igazán
együtt abba, hogy milyen is a
fellépések világa, milyen a közönség, milyen a csapatmunka.
Olyan közelinek tűnik, mintha
most történt volna, pedig már
pár hónap eltelt azóta. Mosonmagyaróvári fellépésünkre
meglett a végleges díszlet és
teljesen átadhattuk magunkat a
darabnak. Munkánk gyümölcse itt kezdett beérni: két díjat

is hazahozhattunk, mégpedig a
legjobb előadás és a legjobb
rendező díjat. A két fesztivál
után dunaszerdahelyi középiskolásoknak mutattuk be a
darabot. Volt dícséret és bírálat
egyaránt. Olyan darabot előadni, amely minden néző
ízlésének megfelel, lehetetlen.
Ezek a fellépések nagyon hasznosak voltak, hiszen felkészülést jelentettek a komáromi
Jókai Napokra. A közönségtől
kapott sok visszajelzés is segített, hiszen a legtöbbet a hibáinkból tanulhatunk.
A legnehezebb mégis az volt,
amikor a szülők ellőtt játszottunk. 2008 május 30-án este

Új tagokat toboroznak
A műkedvelő diáktársulat újabb tagokkal szeretné bővíteni a sorait. Akik kedvet
éreznek ahhoz, hogy szerepeljenek a Novus
Ortus legújabb darabjaiban, lehetőleg még
szeptemberben jelentkezzenek az alábbi telefonszámokon: 0908/153-352, 0902/309795. további információk a társulat
honlapján: www.novusortus.sk.

hét órakor felgördült a függöny
és végre a szülők is megnézhették gyermekeik alakításait.
A Jókai Napok gyorsan
beszippantottak bennünket.
Sok más színjátszóval is megismerkedtünk, remek előadásokat nézhettünk meg. Két
különdíjat kaptunk, egyrészt a
társulati munkáért, másrészt a
díszletért, továbbá bronz minősítést nyertük el.
Komárom után következett a

nyári szünet. A csapat munkája
egy hónapra leállt. Augusztustól újra beindultak a próbák,
hiszen ismét Komáromba látogattunk: a RÉV-ben adtuk elő a
darabot. Az eddigi legnagyobb
horderejű előadásunk még csak
ezután következett. A nyári
szünet utolsó vasárnapján
birtokba vettük Budapestet,
ahol a Millenáris park fesztiválján léphettünk fel –
először szabadtéren. A nap újra
összehozta a társulatot és nagy
tapsot kaptunk. Most kisebb
szünet után új erőbedobással
folytathatjuk a munkát.
Ondrejíčka Judit

A csoport 2004 szeptemberében alakult. Először
névtelenül működött, majd
hosszú beszélgetések eredményeként az akkori csoporttagok egyhangúlag a NOVUS ORTUS-"ÚJJÁSZÜLETÉS" név mellett döntöttek.
A NOVUS ORTUS tagjai a
dunaszerdahelyi és a környékbeli magyar tannyelvű
középiskolák diákjai. A csoportban háromévenként teljesen kicserélődnek a tagok, a
most reflektorfénybe álló diákok szinte mindegyike "debütál" a világot jelentő deszkákon. A név hűen tükrözi a csoportban végbement belső és
külső átalakulást. Nagy figyelem helyeződik a színpadi és
drámapedagógiai megoldásokra, módszerekre, az improvizációra.
A csoport a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési
Központ mellett működik.
Célja a város és környéke tehetséges fiataljainak felkarolása. Lehetőséget biztosítani
azoknak, akik az önmegvalósítás e formáját választják.
Továbbfejleszteni a tehetségüket, fantáziájukat, alkotókészségüket, és -képességüket
a művészetben.
A Novus Ortus diákszereplő gárdája: Czibula Eszter,
Szabó Marika, Bölcskei
Tímea, Ondrejíčka Judit,
Takács Réka, Csiba Szilvia,
Kovács Andrea, Hipik
Júlia, Mellár Dávid és a
rendező Takács Tímea
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Városi Szabadidőközpont / Centrum voľného času

A dunaszerdahelyi Szabadidőközpont
a 2008/2009-es tanévben a következő
érdekköröket nyitja:
 játékos német nyelv óvodások részére (nagycsoportosok)
 szlovák konverzáció magyar tannyelvű alapiskolák 3.4. évf. részére
 játékos szlovák nyelvoktatás óvodások részére (nagycsoportosok)
 játékos angol óvodások részére (nagycsoportosok)
 angol nyelv alapiskolák részére
 angol konverzáció
 angol nyelv azon szülők
ré-szére, akiknek gyermeke
láto-gatja szakköreinket
 olasz nyelv kezdők és haladók részére
 olasz konverzáció
 csipkeverés
 rajzkör és kerámia 1.-4.
éfv. részére
 kerámia kör óvodások részére
 kerámia kör – szülők és
gyerekek
 műalkotási szakkör (kerámia)
 tehetségek felkészítése közép- és főiskolára (rajz, kerámia)
 tehetséges fiatalok képzése
– rajz, kerámia
 sakk-kör
 sport érdekkör
 asztalitenisz
 futball óvodások részére
 lányfoci
 futball az 1.-2. évfolyam
részére
 futball a 3.-4. évfolyam részére
 futball az 5.-6. évfolyam
részére
 futball a 7.-9. évfolyam részére



kézilabda
atlétika alapiskolások részére
 kosárlabda – játék
 kung fu – harcművészet
(7-14 éveseknek)
 számítástechnika (Internet,
Word, Exel)
 számítógépes játékok hálózaton keresztül
 digitális kamera és fényképezőgép kezelése
 ügyes kezek köre óvodások részére
 ügyes kezek köre az 1.-2.
évfolyam részére
 ügyes kezek köre a 3.-4.
évfolyam részére
 ügyes kezek köre az 5.-8.
évfolyam részére (hímzés,
kötés)
 zenés irodalmi szakkör értelmi fogyatékos gyerekek és
fiatalok részére
 modern tánc – óvodások,
alap – és középiskolások részére
 néptánc – alap –és középiskolások részére
 mazsorett az 1.-4. évfolyam részére
 mazsorett az 5.-8. évfolyam részére
BEIRATKOZÁSI DÍJ a
2008/2009-es iskolai évre az
Iskolaügyi
Minisztérium
291/1994-es hirdetménye alapján 400,- Sk, (13,27 €)
Jelentkezni 2008. szeptember 30-ig lehet naponta 8,00
órától 16,00 óráig a dunaszerdahelyi Szabadidőközpontban.
Ünnepélyes megnyitó 2008.
szeptember 30-án (kedd) 14,00
órakor a szabadidőközpont
tükörtermében.
Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!
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Centrum voľného času v Dunajskej
Strede v školskom roku 2008/2009
otvára nasledovné záujmové krúžky:



 nemčina hrou pre materské školy (veľká skupina)
 slovenská konverzácia pre
3.-4. roč. ZŠ s VJM
 slovenčina hrou pre MŠ
 angličtina hrou pre materské školy (veľká skupina)
 anglický jazyk pre ZŠ
 konverzácia v anglickom
jazyku
 anglický jazyk pre rodičov
detí, ktoré navštevujú krúžky
CVČ
 taliančina pre začiatočníkov a pokročilých
 talianska konverzácia
 paličkovanie
 výtvarno-keramický krúžok pre 1.-4. roč. ZŠ
 keramický krúžok pre MŠ
 keramický krúžok – rodičia s deťmi
 umelecká výroba v oblasti
keramiky
 talentová príprava na SŠ a
VŠ v oblasti výtvarného umenia
 práca s talentovanou mládežou v oblasti výtvarníctva
 divadelný krúžok
 šachový krúžok
 športový krúžok
 stolný tenis
 futbal pre materské školy
 futbal pre 1.-2. roč. ZŠ
 futbal pre 3.-4. roč. ZŠ
 futbal pre 5.-6. roč. ZŠ
 futbal pre 7.-9. roč. ZŠ
 futbal pre dievčatá
 futbal pre stredné školy
 hádzanársky krúžok



atletika pre žiakov ZŠ
 basketbal – hra
 kung fu – bojové umenie
(pre 7-14 ročné deti)
 výpočtová technika (Internet, Word, Exel)
 hra na počítačoch, hra cez
sieť, surfovanie na internete
 práca s digitálnou kamerou a fotoaparátom
 šikovné ruky
pre deti
predškolského veku
 šikovné ruky pre žiakov
1.-2. roč. ZŠ
 šikovné ruky pre žiakov
3.-4. roč. ZŠ
 šikovné ruky pre 5.-8. roč.
ZŠ (vyšívanie, pletenie)
 hudobno-dramatický krúžok pre postihnuté deti a
mládež
 moderný tanec pre MŠ,
ZŠ a SŠ
 ľudový tanec pre ZŠ a SŠ
 mažoretky pre 1.-4. roč.
ZŠ
 mažoretky pre 5.-8. roč.
ZŠ
ZÁPISNÉ do krúžkov na
celý školský rok 2008/2009
podľa Vyhlášky MŠ SR č.
291/1994 Z. z.: 400,- Sk
(13,27 €)
Prihlásiť sa môžete do 30.
9. 2008 v Centre voľného času
v Dunajskej Strede denne od
8,00 hod. do 16,00 hod.
Slávnostné otvorenie krúžkovej činnosti bude 30. 9.
2008 (utorok) o 14,00 hod. v
Centre voľného času v
Dunajskej Strede.
Srdečne Vás čakáme!
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Színházi bérletesek és jövendő
bérletesek figyelmébe!
Önök a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ
2008/2009-es színházi évadra meghirdetett alábbi bérletes
előadásai közül válogathatnak. Szokásunkhoz hűen, idén is
igyekeztünk úgy kiválasztani a lehetséges színházi előadások
közül az Önöknek ajánlott 7 előadást, hogy a legszerteágazóbb
igényeknek, kívánságoknak is eleget tudjunk tenni. Remélem,
hogy azok is megelégedve olvassák ajánlatunkat, akik felhőtlen
szórakozásra vágynak, és azok is, akik a drámaibb hangvételt
kedvelik. A folyamatos áremelkedések miatt, sajnos, kénytelenek
vagyunk kisebb mértékben emelni a jegyek illetve bérletek árát,
remélve, hogy ez nem szegi színházba járó kedvüket.
Az előttünk álló színházi évadban 256,–Sk-ért (8,5 €) lehet majd
jegyet váltani az I. osztályú helyekre, 225,–Sk-ért (7,5 €) a
másodosztályúakra. Nyugdíjasoknak és diákoknak további
kedvezményeket adunk.
A bérletet 1.900,–Sk-ért
(63,07 €) kínáljuk, 2.300,–Sk-ért
(76,35 €) az emelkedő padsorokba. Az árban a postaköltség is
benne foglaltatik, hiszen az előadások előtt levélben értesítjük
Önöket.
KEDVES BÉRLETESEINK! Ha úgy döntenek, hogy ismét
bérletet váltanak, és továbbra is a régi, megszokott helyükön
szeretnének ülni, kérem, jelezzék minél előbb a szervezési
osztályon, tel. : 031/590 08 13, illetve a következő
telefonszámokon : 0915/701 918 (Csörgei Tünde), 0915/041 881
(Szabó Jolán), 0903/287 318 (Tarcsi Alica).
A bérlet átruházható, esetleg kitűnő ajándék lehet
hozzátartozóinak, munkatársainak. Reméljük, ajánlatunk elnyeri
tetszésüket, és a bérletvásárlás mellett döntenek.
Ennek reményében kívánok kellemes színházi perceket!
Ibolya Ildikó,
a VMK igazgatója

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK A 2008/2009-ES SZÍNHÁZI
ÉVADBAN

2008. OKTÓBER 16.: FORRÁS SZÍNHÁZ – GYŐR: Molnár
Ferenc: AZ ÜVEGCIPŐ (vígjáték három felvonásban) Rendező:
Pataki András
2008. NOVEMBER 27.: THÁLIA SZÍNHÁZ – KASSA: Neil
Simon: FURCSA PÁR (vígjáték), Rendező: Korognai Károly
2009. JANUÁR 22.: SZIGET SZÍNHÁZ – SZIGETSZENTMIKLÓS: Andrew Lloyd Webber: JÓZSEF ÉS A SZÍNES,
SZÉLESVÁSZNÚ ÁLOMKABÁT (musical) Rendező: Pintér
Tibor
2009. FEBRUÁR 12.: SZEVASZ VÁNDORSZÍNHÁZ:
Gágyor Péter: KÉT KIRÁLYNŐ (játék két részben), Rendező:
Gágyor Péter
2009. MÁRCIUS 26.: JÓKAI SZÍNHÁZ – KOMÁROM:
Niccolo Machiavelli: MANDRAGÓRA (komédia) Rendező:
Lévay Adina
2009. ÁPRILIS 30.: THÁLIA SZÍNHÁZ – KASSA: Edmond
Rostand: CYRANO DE BERGERAC (színmű) Rendező:
Korognai Károly
2009. MÁJUS 28.: SZIGET SZÍNHÁZ – SZIGETSZENTMIKLÓS: J. Rado – G. Ragni – G. Macdermot: HAIR (musical)
Rendező: Pintér Tibor
Jegyárak: I.o.: 256,–Sk (8,5 €) Bérlet: 1.900,–Sk (63,07 €)
II.o.: 225,–Sk (7,5 €) 2.300,–Sk (76,35 €) az emelkedő
sorokba. Nyugdíjas, diák: 150,–Sk (5 €)
Információ a műsorokról: Városi Művelődési Központ –
Dunaszerdahely, Szervezési osztály : Csörgei Tünde : 0915/701
918, Szabó Jolán : 0915/041 881, Tarcsi Alica : 0903/287 318
Tel.: 031/590 08 13, 590 08 11, E-mail: organizing@vmkds.sk
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Žitnoostrovské recepty – nech nezapadnú prachom

Súťaž o najlepší babičkin recept
Trnavský samosprávny kraj v spolupráci so Žitnoostrovským
strediskom a Občianskym združením Corona pri ŽOS uskutočňuje
projekt Žitnoostrovské recepty starých mám.
Cieľom projektu je zdokumentovať, zachovávať a odovzdávať
mladej generácii najlepšie recepty našich starých mám. Súťaž
organizujú v rámci medzinárodného roka zemiakov, ktorý vyhlásila
Organizácia spojených národov. Zemiaky tvoria neoddeliteľnú
súčasť vyváženého stravovania a sú najuniverzálnejšie používanou
potravinou.
Organizátori žiadajú záujemcov, aby sa zapojili do súťaže. Svoje
recepty z babičkinej kuchyne nech pošlú na adresu:
Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. Biskupa Kondého 10, 929
01 Dunajská Streda. Na obálke uveďte: recepty. Uveďte aj meno, vek
a vašu adresu. Príspevky zašlite na horeuvedenú adresu do 30.
novembra. Organizátori plánujú vydanie CD nosiča s napísanými
receptami a prezentáciu zemiakových jedál. V budúcom roku
plánujú vydanie dvojjazyčného receptáru. Najlepšie recepty budú
ocenené. Ďalšie informácie na tel. čísle: 031/552-27-62.

A Csallóközi Népművelési Központ kezdeményezése

Nagyanyáink receptjeinek versenye
A régi jól bevált receptek gyűjtőinek és a nagyanyáink ízeit a
konyháinkba varázsoló háziaszonyoknak várhatóan felkelti az
érdeklődését a Csallóközi Népművelési Központ munkatársainak
kezdeményezése.
Az ötletet az adta a, hogy az ENSZ 2008-at a burgonya nemzetközi évévé nyilvánította. Ezért gondolta úgy a központ igazgatónője, Jana Svetlovská, hogy ez remek alkalom nagyanyáink
jobbnál jobb receptjeinek az összegyűjtésére. A verseny szervezőit
az a szándék vezérli, hogy a hagyományos csallóközi főzteket és
ízeket ne hagyják feledésbe merülni, hanem azok fennmaradjanak a
jővő nemzedékek részére is. Sok étel alapanyaga az étlapunkról
nélkülözhetetlen krumpli.
A dunaszerdahelyi szervezők kezdeményezését támogatja
Nagyszombat megye vezetősége, és csatlakozott hozzájuk a Corona
polgári társulás is. Szeretnék, ha minél többen bekapcsolódnának a
Nagyanyáink legjobb csallóközi receptjei elnevezésű versenybe,
amely november végéig tart.
Az érdeklődők a Csallóközi Népművelési Központ Kondé püspök
utcai székházában adhatják le a legjobbnak tartott receptjeiket, vagy
postán is feladhatják. A borítékon tüntessék fel a Recept szót,
továbbá írják meg a nevüket, életkorukat és a címüket is.
A tervek szerint a legjobb krumpli alapanyagú receptekből egy
CD is készül, majd ételkóstolóval egybekötött főzőcskét is tartanak.
A legjobb receptek beküldőit természetesen díjazzák is, sőt, jövőre
kétnyelvű magyar és szlovák receptgyűjteményt jelentetnek meg a
legnagyobb sikert aratott receptekből.
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Sport

10 perc - négy gól
Za 10 minút - 4 góly

A Corgoň liga 8. fordulójában két újonc összecsapására került sor Eperjesen, ahol a helyi Tatran a DAC csapatát fogadta. A küzdelmes
mérkőzésen csupán egy gól
született, amelyet a hazaiak
szereztek, így 1:0-ra nyertek.
Ezzel megszakadt egy sorozat, a dunaszerdahelyi csapat
eddigi hét meccsén ugyanis
mindig eredményes volt. Ezúttal azonban még a kameruni gólzsák, Kweuke sem járt
sikerrel, aki csak a kapufáig
jutott.
Három nappal később idei
Szlovák Kupa-szereplésüket
is megkezdték a sárga-kékek.
Hazai környezetben fogadták
az I. liga éllovasát, a pozsonyi Inter gárdáját. A kellemetlen, hideg időben mintegy
1000 néző látogatott ki a stadionba. A vendégek a 30.
percben megszerzték a vezetést, a hazaiak azonban nem
estek kétségbe, fergeteges 10
percet produkáltak, amelynek
során 4 gólt szereztek! Az Inter második gólja már nem
változtatott azon a tényen,
hogy a DAC a kupában bejutott a legjobb 16 közé.
Lapzártánk után ismét egy
bajnoki meccs volt soron, az
aranyosmarótiak látogattak el
Dunaszerdahelyre. (pll)

V 8. kole Corgoň ligy sa
stretli dvaja nováčikovia v
Prešove, kde miestny Tatran
privítal mužstvo nášho mesta.
V namáhavom stretnutí padol
iba jediný gól, ktorý strelilo
domáce mužstvo, a porazilo
DAC v pomere 1:0. Tým sa
prerušila séria dunajskostredského tímu, keďže naši chlapci v doterajších siedmych zápasoch tejto sezóny vždy
vsietili aspoň jeden gól do súperovej brány. V prešovskom
zápase ale ani kamerunskému
strelcovi, Kweukemu sa to
nepodarilo, trafil iba žrd.
O tri dni neskôr odohrali
žlto-modrí aj svoj prvý zápas
v Slovenskom pohári. V domácom prostredí privítali
bratislavský Inter, lídra prvej
futbalovej ligy. Napriek nepriaznivému, chladnému počasiu na stretnutie bolo zvedavých vyše 1000 divákov,
ktorí mohli sledovať, ako sa v
tridsiatom minúte hostia ujali
vedenia. Domáci ale v
priebehu desiatich minút strelili súperovi štyri góly! Inter
nes-kôr pridal ešte jeden, ale
to už nič nezmenilo na fakte,
že DAC v súťaži postúpil
medzi najlepších 16 tímov.
Po našej uzávierke bol na
rade ligový zápas proti Zlatým Moravciam. (pll)

CORGOŇ LIGA, A DAC HÁTRALEVŐ BAJNOKI MÉRKŐZÉSEI (2008/2009 -ŐSZ) / ZÁPASY FK DAC DUNAJSKÁ STREDA (JESEŇ 2008/2009)
10. forduló /kolo (szeptember 27.): Artmedia–DAC, 11. forduló/kolo (október 3.): DAC–Žilina, 12. forduló/kolo (október 17.):
DAC–Nitra, 13. forduló/kolo (október 25.): Trnava–DAC, 14. forduló/kolo (október 31.): DAC–Slovan, 15. forduló/kolo (november 8.): Košice–DAC, 16. forduló/kolo (november 14.): DAC–Ružomberok, 17. forduló/kolo (november 22.): B. Bystrica–DAC, 18.
forduló /kolo (november 28.): DAC–Dubnica
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Nem babra megy a játék!

Szeptember 10-i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Milyen kedvező hatásai
vannak a méregtelenítésnek, amelyet a Bartók Béla sétányon a
szépségápolással és egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadásra szakosodott központ útmutatásai alapján végezhetnek el az
érdeklődők? Három helyes választ beküldő olvasónk sorsolással
egyszeri ingyenes arcápolást és tanácsadást nyer.
Nyerteseink: Baráth Éva, Kondé püspök utca 5138/36, Póda
Zsuzsa, Újfalu 2225/ 35 és Kovács Éva, Csendes u 6 . Nyerteseink
az alábbi telefonszámon egyeztethetnek időpontot: 0918 – 404-526.
A tanácsadóközpont címe: Bartók Béla sétány, 789/3. /az egykori
parasztháznak nevezett bordó épület harmadik emeletén/.
Szíveskedjenek bemutatni a személyazonossági igazolványukat.
Két új kérdésünk így hangzik: 1. Milyen nyári meglepetéssel
szolgált vásárlóinak a Korzo gyógyszertár? 2. Mekkora volt a
nyeremény értéke? A helyes választ beküldő olvasóink között a
dunaszerdahelyi Bertoni cég három, egyenként 500 korona értékű
ajándékcsomagját sorsoljuk ki.
Válaszaikat legkésőbb október 1-ig küldjék be szerkesztőségünk
címére, vagy adják le a városi hivatal portáján, lehet e-mailben is a
press@dunstreda.sk címre. Az emailt-küldők ne feledjék el feltüntetni nevüket, enélkül a megfejtést nem tudjuk figyelembe venni.

Nejde o babku!

Výhercovia čitateľskej súťaže z 10. septembra
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili nasledovnú otázku: Aké blahodarné účinky má detoxikačná kúra, ktorú
ponúka poradenské centrum krásy a zdravia na Korze B. Bartóka?
Z čitateľov, ktorí poslali správne odpovede, sme vyžrebovali
troch, ktorí vyhrávajú bezplatné ošetrenie tváre a súčasne aj poradenstvo ohľadne očistnej kúry a zdravej životosprávy.
Vyhrávajú: Éva Baráth, ul. Biskupa Kondého 5138/36, Zsuzsa
Póda, Nová Ves 2225/ 35 a Éva Kovács, Tichá u 6. Výhercovia
nech zavolajú na číslo 0918-404-526, aby dohodli termín osobného
stretnutia. Adresa: Korzo Bélu Bartóka 789/3.
Nové otázky čitateľskej súťaže: 1. Aké letné prekvapenie pripravila pre svojich zákazníkov lekáreň Korzo? 2. Aká bola výška výhry? Odpovede zašlite najneskôr do 1. októbra na adresu redakcie, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu, prípadne pošlite e-mailom: press@dunstreda.sk. Nezabudnite uviesť aj meno, v
opačnom prípade súťažiaceho nemôžeme zaradiť do žrebovania.
Medzi čitateľmi, ktorí pošlú správnu odpoveď, vyžrebujeme 3 darčekové balíky od dunajskostredskej firmy Bertoni v hodnote po 500
Sk.

Reklám / reklama

2008.9.24.

Kisorsolták a KORZO gyógyszertár nyári nyereményakcióját: a
nyertes a dunaszerdahelyi Veselá Katalin

Ötvenezer koronát érő üdülési
csekk volt a tét!
Az ismert dunaszerdahelyi KORZO gyógyszertár nagy értékű
nyári nyereményakciójáról lapunk olvasói is értesülhettek. Június
1-től szeptember 15-ig a gyógyszertár több ezer elégedett
kliensének vásárlási számlája került be a gyűjtőurnába, hogy a
szeptember 16-i sorsoláson kiderüljön, ki viheti haza az értékes
nyereményt. A szerencse a dunaszerdahelyi Veselá Katalinnak
kedvezett, aki a váratlan telefonos értesítést követően rövidesen
boldogan megérkezett a gyógyszertárba, hogy Molnár Zuzana
ügyvezetőtől átvegye a nyereményt. Az 50 000 koronás üdülési
csekket 2009. augusztus végéig használhatja fel. Hogy élete első
komolyabb nyereményét milyen üdülésre fordítják, azt Katalin
később dönti el férjével.
A meghirdetők nagyon elégedettek a nyereményakció
eredményével. Örülnek, hogy az állandó vevőkörük elégedettségét
egyfajta gesztusként így is díjazni tudták. A jövőben más
formában, de újabb, hasonló meglepetést készítenek klienseiknek.
S természetesen továbbra is várják őket a KORZO
gyógyszertárban a jól bevált szolgáltatásokkal (koleszterin-,
vércukor-, triglicerid-, vérnyomás-, BMI index mérés, stb.), a város
leggazdagabb gyógyszer- és kiegészítőáru-kínálatával.
Nyitvatartás: hétfő–péntek 7.00–18.00, szombat 8.00–12.00.
Korzo gyógyszertár, Dunaszerdahely, Jesenský utca 2, tel.:
031/553 0901, fax: 031/552 0176, e-mail: korzods@stonline.sk,
www.korzods.sk.

Veselá Katalin, az 50 000 koronás üdülési utalvány nyertese,
mellette Molnár Zuzana, a Korzo gyógyszertár ügyvezetője
Katarína Veselá (vľavo), šťastná výherkyňa dovolenkovej
poukážky v hodnote 50 000 korún s konateľkou Lekárne Korzo
Zuzanou Molnárovou

Vyžrebovali letnú výhernú akciu lekárne KORZO: hodnotnú cenu si odniesla
Katarína Veselá z Dunajskej Stredy!

Išlo o dovolenkovú poukážku za 50 000 korún

Molnár Zuzana kisorsolja a szerencsés nyertest...
Zuzana Molnárová vyžrebuje šťastného výhercu..

2009. O tom, na akú rekreáciu použijú
doteraz najväčšiu výhru života Kataríny,
rozhodnú s mužom neskoršie.
Vyhlasovatelia sú veľmi spokojní s
výsledkom výhernej akcie. Teší ich
skutočnosť, že aj takýmto spôsobom mohli
oceniť vernosť a spokojnosť stálych
zákazníkov. V budúcnosti im každopádne
pripravia nové prekvapenia, hoci v inej
forme. Samozrejme ich naďalej očakávajú v
lekárni KORZO osvedčenými službami
(meranie cholesterolu, krvného cukru,
triglyceridu, krvného tlaku, BMI-indexu,
atď) a najväčším sortimentom liekov a
dopnkového tovaru v meste.
Otváracia doba: pondelok–piatok 7.00–18.00, sobota: 8.00–12.00. Lekáreň na Korze,
Dunajská Streda, Jesenského 2, tel.: 031/553 0901, fax: 031/552 0176, e-mail:
korzods@stonline.sk, www.korzods.sk.

O senzačnej letnej výhernej akcii známej
dunajskostredskej lekárne KORZO sme
informovali aj čitateľov DH. V období od 1.
júna do 15. septembra sa do zbernej urny
pozbieralo niekoľko tisíc pokladničných
blokov spokojných klientov lekárne.
Žrebovanie 16. septembra rozhodlo o tom,
kto si odnesie hodnotnú výhru. Šťastena
priala Dunajskostredčanke Kataríne Veselej,
ktorá po telefonickom oznámení –
samozrejme šťastná od radosti a prekvapenia
–takmer ihneď prišla do lekárne prevziať
výhru od konateľky Zuzany Molnárovej.
Dovolenkovú poukážku v hodnote 50 000
korún môže využiť do konca augusta v roku
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Programy / Kronika

Krónika
Novorodenci/Születések
Horváth Richárd
Dohorák András

Zomreli / Elhalálozások
Mudr. Fucker Teodor /1934/
Kácser Ján /1926/
Csomor Ludovít / 1926/
Hrúzová Jozefa /1920/
Ing. Mészáros Katalin /
1968/
ZOSOBÁŠILI SA /
HÁ ZAS SÁG KÖ TÉ SEK
Vígh Gabriel –
Mgr. Mészárosová Mária
Horváth Benjamin –
Meixnerová Erika
Ing. Kása Szilárd –
Ing. Hegyi Annamária
Sznovicky Jozef –
Nagyová Monika
Kochan Radoslav –
Ing. Harna Zsuzsanna
Kürti Štefan –
Markotanová Diana
Sántha Kristián –
Nagyová Ildikó
Mgr. Orsolya Štefan –
Mgr. Lengyelová Gabriela
Varga Tomáš –
Takácsová Magdaléna

A VMK őszi programjából
szept. 27.– 9.30 ó.: TÖRŐDJÖN TÖBBET AZ EGÉSZSÉGÉVEL! - Egészségfesztivál a VMK és a KAMARÁTI PT közös
szervezésében (lásd részletes program)
szept. 29.: Az Alkotmány Napja – ünnepi műsor a Csallóközi
Népművelési Központ rendezésében.
okt. 2.–17.00 ó.: BESZÉLJÜNK RÓLA! Daganatos betegségek a
harmadik évezredben Amit a tüdőrákról tudni kell... előadó : MUDr.
Csóka Tibor, klinikai onkológus, a VMK és a Csallóközi Onkológiai
Kezdeményezés rendezésében.
okt. 5.–18.00 ó.: Bihari Emlékest, a Dunaszerdahelyi Roma
Muzsikusok Polgári Társulása rendezésében.
okt. 11.–10.00 ó.: III. TARKA LEPKE BÁBFESZTIVÁL, a Kondé
Miklós Polgári Társulás és a VMK közös rendezésében.
okt. 14.–17.00 ó.: BESZÉLJÜNK RÓLA! Daganatos betegségek a
harmadik évezredben IX. Amit a vastag- és végbélrákról tudni
kell(ene)... előadó : MUDr. Csóka Tibor, klinikai onkológus, a VMK
és a Csallóközi Onkológiai Kezdeményezés rendezésében.
okt. 16.–19.00 ó.: A FORRÁS SZÍNHÁZ – GYŐR bemutatja
Molnár Ferenc : AZ ÜVEGCIPŐ című vígjátékát, rendező: Pataki
András.
okt. 17.– 9.00 ó.: XVII. Katedra Napok, a Katedra Alapítvány
rendezésében.
okt.18.–18.00 ó.: Hogyan élhetünk boldogabb, teljesebb életet –
Önismeret a mindennapokban. Előadó : Kiss J. Zsolt – asztrológus,
pszichodráma asszisztens.
okt. 22.–14.00 ó.: Nyugdíjas csoportok és szólisták X. járási
népzenei fesztiválja a Városi Művelődési Központ és a Szlovákiai
Nyugdíjasok Egyesületének Dunaszerdahelyi Járási Bizottsága
közös rendezésében.
okt. 24.– 9.00 ó.: A SZÉP ERNŐ SZÍNHÁZ – BUDAPEST
bemutatja Keresztes Tibor és Szinovál Gyula: A VITÉZ
SZABÓLEGÉNY című zenés mesejátékát, rendező: Szinovál Gyula
okt. 28.– 9.00 ó.: A FORRÁS SZÍNHÁZ – GYŐR bemutatja :
SILENTIUM – A CSENDTŐL A SZÓIG ... Pódiumműsor Wass
Albert írásaiból, rendező: Bánffy György, Kossuth- és Jászai Mari –
díjas, kiváló és érdemes művész, előadják : Ács Tamás és Jakab
Ádám.

A DSZTV mûsora: 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, výnimkou technickej prestávky.

KIÁLLÍTÁS
Kortárs Magyar Galéria
/Vermes villa/
Almási Róbert festőművész
kiállítása megtekinthető október 3-ig, hétfőtől péntekig
10.00-17. 00 óra között.
Galéria súčasných maďarských umelcov
/Vermesova vila/
Výstava akademického maliara Roberta Almásiho je
otvorená do 3. októbra, pondelok-piatok od 10.00-do 17.oo
hod.
A Csallóközi Múzeum kiállítási csarnokában Szkukálek Lajos festőművész munkáiból nyílt kiállítás október 11ig tekinthető meg.

A VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLLANDÓ PROGRAMJAI
Totyogók klubja (Buday Edit
vezetésével): hétfő és szerda
9.30 – 12.00 ó.
Gézengúzok bábcsoport: hétfő 15.30 – 17.00 ó. (Csörgei
Tünde vezetésével),
Jóga (Biczók Széll Margit vezetésével): hétfő 17.00 – 19.00 ó.
Aerobic (Kašpar Andrea vezetésével): hétfő és szerda 19.00 –
20.00 ó.
Zenetanfolyam (Sípos Tibor
vezetésével): kedd 14.00 – 18.00
ó.
Sahaja jóga (Gerhátová Marta
vezetésével): kedd 18.00 –19.00 ó.

Énekóra (Farkas Mária vezetésével): szerda 13.00 – 17.30 ó.
Mozgássérültek klubja: szerda 14.00 – 16.00 ó.
Moderntánc (Ješ Izabella vezetésével): szerda 17.00–18.00
ó. (alsó tagozatosok), csütörtök
17.00 – 18.00 ó. (óvodások)
Tiszta Forrás Népdalkör:

szerda 17.00 – 19.00 ó. (Szabó
Jolán vezetésével)
Jóga (Gútay Adrianna vezetésével): szerda 17.00 – 19.00 ó.
Kondicionáló torna: szerda
18.00 – 20.00 ó. (Nagy László
vezetésével)
A-Klub: szerda 18.30–20.00 ó.
Ágacska gyermek-néptáncegyüttes: péntek 14.30 – 21.00
ó. (Nagy Melinda és Nagy Iván
vezetésével)
Novus Ortus színjátszó csoport: péntek 17.00 – 20.00 ó.
(Takács Tímea vezetésével)
Csallóközi Táncegyüttes: péntek 17.00 – 20.00 ó. és (Brandl
Ferenc vezetésével) szombat
10.00 – 13.00 ó.
Fókusz, gyermek-színjátszó
csoport : szombat 9.30 – 13.30
ó.(Jerábik Gabriella vezetésével)
Tánciskola (Bodnár Iveta
vezetésével): szombat 10.00 –
11.30 ó.
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kéthetente  Fõszerkesztõ: P. Vonyik Erzsébet  Fotók: Kanovits Gábor
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Ünnepség / Elõzetes

A dunaszerdahelyi kórházkertben

Lourdes-i barlangot avattak
Dunaszerdahelyen sorrendben immár a harmadik lourdes-i barlangot szentelték fel
szeptember 12-én. A csaknem
három méter magas szakrális
kegyhely a kórházkertben
épült.
Egy lourdes-i barlang megépítésének az elképzelésével az
év elején kereste fel a katolikus
plébániahivatalt Malagya Erzsébet nyitragerencséri lakos.
Régi vágya volt férjével együtt,
hogy egyszer a Szűzanya tisztelére egy kegyeleti helyet állíttasson. Erzsébet asszonynak
elmondása szerint 1970-ben,
mintegy huszonnyolc évvel ezelőtt álmában megjelent Szűz
Mária.

Malagya Erzsébet eredetileg
Nyitrán szeretett volna egy ilyen kegyhelyet felépíttetni.
Álma megvalósítására ígéretet
is kapott a katolikus püs-

A Dunaszerdahelyi Hírnök
következõ számából
Z nadchádzajúceho èísla

V
ásárban voltunk... /
Boli sme v jarmoku
A Kulcsár Béla építész által készített lourdes-i barlangot,
amelynek középén ott áll a Szűzanya szobra, Kiss Róbert
esperes szentelte fel.
pökségtől, ám igenlő álláspont- mányából először egy kisebb
jukat megváltoztatták, szerinte méretű lourdes-i barlang épült
nemzetiségi okoknál fogva. El- az egyházi iskola mellett. Mihatározta, hogy másutt próbál- vel a kegyhelyre szánt pénz
kozik, végül Dunaszerdahely- nagy része megmaradt, végül
re esett a választása, mert itt jó az adományozóval együtt úgy
kapcsolatban áll a Mózes csa- döntött a város vezetősége,
láddal, akik később minden hogy egy méltóbb, csendesebb
segítséget megadtak neki ah- helyet találnak egy nagyobb
hoz, hogy álmai megvalósul- méretű lourdes-i barlang megépítésére. Ebben nagy segítjanak.
A dunaszerdahelyi plébánia- ségükre volt Kiss Róbert eshivatal és a város vezetősége is peres, aki a kórházkeretet ajántámogatta a lourdes-i barlang lotta fel erre a célra. A közelmegépítésének nemes szándé- ben – az egészségügyi intézkát. Sajnos, Malagya Erzsébet mény épületében - van a kórférje már nem érhette meg a házkápolna is. Az ötletet a kórbarlang felavatásának pillantát. ház vezetősége is támogatta.
Mintegy félmillió koronás ado-

V
ermes villa:
Tárlatnyitó / Vermesova
vila: Nová vernisáž

M

egmenekültek az
oroszlánok / Obnovili
reliéf

D

AC: szünet után
folytatás / DAC: Po
prestávke opäť doma

