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Rekord született a fotópályázaton

Szoborparkot is avatnak
November 28-án pénteken 17.00 órakor nyílik meg a Vermes villa Luzsicza termében a városi önkormányzat által
immár negyedik alkalommal rendezett fotópályázat legsikeresebb felvételeit bemutató kiállítás.
Ekkor kerül sor az ünnepélyes díjátadásra is. A zsűri döntése
értelmében a versenyen újoncnak számító Molnár Ágnes veheti
át a szakmai zsűri 5 000 koronás díját, míg a polgármester tízezer koronás díjának várományosa Göndör László, aki két éve
már elnyerte a zsűri díját.
A Kálmán Roland fotóművész vezette zsűri a pályamunkákat értékelve megelégedéssel nyugtázta, hogy az idén rekordmennyiségű fényképpel pályáztak az érdeklődők: a számuk
elérte a százötvenet. Ráadásul – a verseny történetében először
– külföldről is érkeztek pályamunkák egy erdélyi résztvevőtől.
A beküldött fotóknak nemcsak a mennyisége, hanem a minősége is felülmúlta a tavalyit. Készítőik megszívlelték a rendezők
azon elvárását, hogy a felvételek elsősorban az utca emberét jelenítsék meg. A zsűri által legjobbnak ítélt harminc felvétel fele
dunaszerdahelyi embereket ábrázol.
A fotopályázati kiállítás megnyitójával egyidőben nyílik meg
a Vermes villa parkjában a városi galéria Európa Szoborparkja.

Rekordný záujem o tohoročnú fotografickú súťaž

Stála výstava sôch v parku Vermesovej vily
Piatok 28. novembra o 17 hodine vo Vermesovej vile slávnostne otvoria výstavu z najlepších prác fotografickej súťaže, ktorú už po štvrtý krát vypísala samospráva Dunajskej
Stredy.
Pri tejto príležitosti budú odovzdané aj ceny autorom najlepších fotografií. Cenu odbornej poroty - 5000 korunovú odmenu
získala Ágnes Molnár, ktorá je v tejto súťaži nováčikom. Cenu
primátora a 10 tis. korunovú odmenu dostane László Göndör,
ktorý už pred dvoma rokmi vyhral cenu poroty.
Porota pod vedením fotografa Rolanda Kálmána s potešením konštatovala rekordný záujem o fotosúťaž: počet súťažných prác dosiahol 150. Navyše po prvýkrát sa do súťaže zapojil
i zahraničný fotograf.
Tohtoročná súťaž sa nevyznačuje iba rekordným počtom súťažných prác, ale aj ich kvalitou. Autori sa v súlade s očakávaniami organizátorov súťaže zamerali predovšetkým na zachytenie bežného života mesta a jej obyvateľov. Z tridsiatich najlepších prác polovica zachytáva ľudí Dunajskej Stredy.
Paralelne s vernisážou fotografickej súťaže otvoria v parku
Vermesovej vily Stálu výstavu pod názvom Sochy v plenéri.

Investičný zámer
Mesto DS dáva na známosť, že navrhovateľ,
Ardis, a.s., A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom
predložil zámer:
„Obchodný dom ARDIS I.“
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch 14.11.2008 –
04.12.2008 na Mestskom úrade v DS, na oddelení výstavby a
dopravy, I. poschodie, č.dv. 220. Verejnosť môže doručiť svoje
pripomienky na Obvodný úrad ŽP v DS.
Účelom zámeru je vybudovanie obchodných priestorov s
predajom nepotravinového sortimentu – elektro. Realizáciou
zámeru sa v lokalite ( pri Tesco) vytvorí súvislá nákupná zóna,
ktorá doplní služby a obchody v tejto časti mesta Dunajská
Streda.

Beruházási szándék
Dunaszerdahely városa tájékoztatja a nyilvánosságot arról,
hogy a javaslattevő:

Ardis Rt.
székhely: Garamszentkereszt, A. Dubček utca 41.
beterjesztette az
Ardis I. Áruház
megépítésére vonatkozó javaslatát. A közvélemény részéről
érkező észrevételeket a dunaszerdahelyi Környezetvédelmi
Hivatalnak postázzák.
A beruházás célja üzlethelyiségek létesítése a Tesco melletti
területen, amelyek nem élelmiszerjellegű áruk - elektronikai
cikkek eladására szolgálnak. Ezzel összefüggő bevásárlózóna
alakulna ki, amely bővítené a szolgáltatások körét és az
üzlethálózatot Dunaszerdahelynek ebben a városrészében.
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Huszonkét hónapos vizsgálódás után a polgármesterválasztás megismétléséről döntött az alkotmánybíróság

Pázmány: „Nem lepett meg a
döntés”
November 19-én megszületett az alkotmánybíróság
döntése a 2006-os polgármester - választás ügyében. A beadványt Pázmány ellen Antal
Ágota képviselő nyújtotta be.
A verdikt értelmében a kassai testület érvénytelennek
minősítette a két évvel ezelőtti voksolást. Lapunk ez ügyben megkérdezte Pázmány
Péter polgámestert.
Meglepte a döntés?
-Nem ért váratlanul az alkotmánybíróság döntése. Két héttel korábban ugyanis kaptam
egy titokzatos telefont. Valaki
közölte velem, hogy reám nézve kedvezőtlen döntés születhet Kassán. A dolog elgondolkoztatott, hogy vajon honnan
értesülhet egy civil ember az
alkotmánybíróság szándékáról?
Hogyan szembesült a beadványban szereplő vádakkal?
Az én lelkiismeretem tiszta,
mivelhogy az az állítás, amelyet értesülésem szerint az alkotmánybíróság perdöntőnek
talált, azaz hogy roma választók szavazatait vásároltam volna meg, nem felel meg a valóságnak. Én ezt a döntést politikai indíttatásúnak tartom. Ez
nemcsak az én véleményem, az
MKP járási vezetősége is ilyen
értelemben foglalt állást. Ha
kézhez kapom a döntést, akkor
bővebben is visszatérhetek erre
a kérdésre.
Környezete hogy reagált az
alkotmánybíróság ítéletére?
Rengeteg telefont és sms-t

kapok, amelyekben ismerősök
és ismeretlenek megdöbbenésüknek adnak hangot, szolidaritásukról biztosítanak, és arra
bíztatnak, hogy induljak a következő választásokon. Én azonban nem kívánok indulni.
Nem szeretném ugyanis a családomat és magamat sem olyan
stresszhelyzeteknek kitenni,
mint a legutóbbi, rendkívül eldurvult választási kampány idején. Itt szeretném megköszönni választóimnak, hogy
négy alkalommal rám adták a
voksukat. Munkám során az ő
érdekeiket, a dunaszerdahelyi
emberek érdekeit tartottam
szem előtt, fő igyekezetem arra
irányult, hogy egy emberléptékű, lakható és szerethető városban élhessenek.
Napokon belül kézbesítik
Önnek az alkotmánybírósági
döntést. Mik a szándékai ezt
követően?
Jogászommal alaposan áttanulmányozzuk, és ezután döntjük el, hogy a strasbourgi nemzetközi bírósághoz fordulok-e
jogorvoslatért.
-p. vonyik-

Mandát primátora trvá do volieb
Kedy vyprší mandát primátora? – o tom sme sa informovali na
ministerstve vnútra, na odbore koordinácie a modernizácie
verejnej správy. Ako nám potvrdil pracovník odboru, Ján
Janoško, príslušný zákon konkrétne síce neošetruje situáciu, keď
Ústavný súd vyhlási voľby za neplatné. Avšak z ustanovení
zákona jednoznačne vyplýva, že pokračuje mandát doterajšieho
starostu, v prípade nášho mesta primátora, zvoleného v platných
predošlých voľbách. Platí to v prípade, keď v obidvoch
obdobiach zastávala post primátora tá istá osoba.
Podľa J. Janoška existuje niekoľko podobných precedentov. V
týchto prípadoch rezort vnútra vydalo stanovisko v tom zmysle,
ako sme vyššie uviedli. V čase našej uzávierky mestský úrad ešte
neobdržal vyjadrenie ministerstva. Ten však podľa informácií,
ktoré sme získali od referenta rezortu, nemal by byť iný, než sme
vyššie uviedli.

A mandátum az új választásokig szól
Lapunk a belügyminisztérium illetékes szekcióján érdeklődött
afelől, hogy mikor telik le a negatív alkotmánybírósági döntéssel
szembesülő polgármester mandátuma. Ján Janoškótól, a
közigazgatási és önkormányzati szakosztály munkatársától
megtudtunk, hogy a vonatkozó törvény konkrétan ilyen
eshetőséggel nem számol. De az egyértelműen kiolvasható
belőle, hogy folytatódik annak a polgármesternek a megbízatása,
akit az előző érvényes választásokon megválasztottak. Eszerint
tehát az új választások kiírásáig Pázmány Péter marad a
polgármester, hiszen az előző ciklusban is ő állt a város élén. A
városi hivatal lapzártánk időpontjában még várta a belügyminisztérium erre vonatkozó írásos álláspontját, de
lényegében az sem különbözhet attól, amit fentebb idéztünk. A
belügyi referens azt is elmondta, hogy több hasonló esetük volt
már és a belügyi tárca mindig olyan álláspontot képviselt, hogy
a választásokig marad az előző szabályszerű voksoláson
megválasztott polgármester.

Po dvadsaťdva mesačnom šetrení sa ústavný súd
rozhodol: voľbu primátora treba zopakovať

Pázmány: „Neprekvapilo ma rozhodnutie“
19. novembra ústavný súd
vyhlásil voľby primátora Dunajskej Stredy v roku 2006 za
neplatné. Výsledok a priebeh
volieb spochybnila protikandidátka Pétera Pázmánya
Ágota Antal. V súvislosti s
rozhodnutím súdu sme oslovili primátora Dunajskej
Stredy, Pétera Pázmánya.
Prekvapilo Vás toto rozhodnutie?
Rozhodnutie ústavného súdu
ma vôbec neprekvapilo. Pred
dvoma týždňami som totiž mal
tajuplný telefonát. Niekto mi
telefonicky naznačil, že môže
padnúť rozhodnutie v môj neprospech. Je na zamyslenie,
ako môže mať civilná osoba informácie o nadchádzajúcich
zámeroch ústavného súdu.
Ako ste sa vyrovnali s obvineniami, ktoré obsahovalo podanie?
Moje svedomie je čisté. Svedectvo, ktoré ústavný súd považovalo za rozhodujúce, totiž
že som mal kupovať hlasy rómskych voličov, nezodpovedajú
pravde. Rozhodnutie súdu považujem za politicky motivované. A to je nielen môj názor,
takéto stanovisko zastáva i okresné vedenie SMK. Ak mi bu-

de rozhodnutie doručené, tak
sa môžeme k otázke opäť vrátiť.
Ako prijalo Vaše okolie správu o rozhodnutí ústavného súdu?
Dostal som veľa telefonátov,
v ktorom známi i neznámi vyjadrujú rozhorčenie, ubezpečujú ma o solidarite, a presviedčajú ma, aby som sa pustil
do ďalších volieb. Ja však
nechcem kandidovať. Totiž
nechcem seba a rodinu vystavovať takým stresovým situáciám, aké sme prežívali počas
veľmi surovej kampane posledných volieb. Tu by som sa
chcel poďakovať mojim voličom, že mi dôverovali a dali
svoj hlas štyri volebné obdobia
za sebou. V práci som zastával
vždy záujmy voličov, obyvateľov Dunajskej Stredy. Mojim
hlavným cieľom bolo vytvoriť
útulné mestečko, v ktorom sa
dobre býva a ktorom sa ľudia
cítia dobre.
Zakrátko Vám bude doručený verdikt ústavného súdu. Čo
učiníte potom?
Dôkladne ho preštudujeme s
mojim právnikom ho a potom
sa rozhodneme, či sa obrátime
na medzinárodný súd v Štrasbourgu.

Az MKP járási elnöksége még november 19-én tartott ülésén
kiállt az alkotmánybírósági döntéssel eltávolított Pázmány
mellett. Tízen voltak jelen, beleértve Pázmányt is, aki továbbra
is az MKP járási elnöke marad. Nem volt ott viszont a járás két
MKP-s parlamenti képviselője. Az ülés után nyolc elnökségi tag
és Kvarda József alelnök állásfoglalást tett közzé, amelyben
politikai indíttatásúnak nevezték a kassai taláros testület
döntését.
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Otázky, na ktoré primátor mesta Dunajská Streda očakáva odpoveď od ministra vnútra a
od kompetentných osôb policajného zboru SR

Prečo bol potrebný brutálny zásah polície?
1. Pri vykonávaní služobnej činnosti je príslušník policajného
zboru povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju
vlastnú a nepripusti, aby v súvislosti s touto jeho činnosťou
vznikla bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a
slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu
sledovaného jeho služobnou činnosťou.
Ako bola táto povinnosť policajtov dodržaná pri zákroku?
2. Policajt je pri vykonávaní služobného zákroku povinný, ak to
povaha a okolnosti dovoľujú, použiť výzvu zodpovedajúcu
zákroku.
Bola táto povinnosť splnená? Ak nie, aké boli okolnosti, ktoré
jej použitiu bránili?
3. Policajt pri služobnom zákroku príslušnosť k policajnému
zboru preukazuje služobnou rovnošatou s identifikačným číslom a
aj s menovkou policajta.
Prečo boli identifikačné čísla na helmách prelepené?
4. Prostriedkami na prekonanie odporu a odvrátenie útoku sú
obušky, obranné tyče, obranné štíty, slzotvorné prostriedky a
elektrické paralyzátory.
Aký odpor, resp. útok bol zo strany polície zaznamenaný?
5. Pred použitím donucovacích prostriedkov je policajt povinný
osobu, proti ktorej zakročuje, vyzvať, aby upustila od
protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý z
donucovacích prostriedkov.
O aké protiprávne konanie išlo, kto kedy a ako vyzval od jeho
upustenia, vystríhal fanúšikov, že bude použitý niektorý z
donucovacích prostriedkov?
6. O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov policajt použije,
rozhoduje podľa konkrétnej situácie tak, aby dosiahol účel
sledovaný služobným zákrokom a použitý donucovací prostriedok
a intenzita jeho použitia neboli zjavne neprimerané nebezpečnosti
útoku.
Bola intenzita a druh použitia primeraná?

7. Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti
použitia donucovacích prostriedkov alebo ak ich pri použití bola
spôsobená smrť, ujma na zdraví alebo škoda na majetku, je
nadriadený povinný zistiť, či boli použité v súlade so zákonom. O
výsledku napíše úradný záznam.
Boli použité donucovacie prostriedky oprávnené a primerané?
8. Ak zakročujú policajti pod jednotným velením, rozhoduje o
použití donucovacích prostriedkov za podmienok uvedených v
tomto zákone veľiteľ zakročujúcej jednotky alebo jeho nadradený.
Rozhodnutie veliteľa zakročujúcej jednotky alebo jeho
nadriadeného o použití donucovacích prostriedkov musí byť
uchované na zvukovom alebo písomnom zázname.
V záujme informovania verejnosti je ochotná polícia poskytnúť
takéto dôkazy?

Maďarský premiér o dunajskostredskom policajnom zásahu proti maďarským fanúšikom pre
Népszabadság:

Existuje aj elementárna slušnosť
Nastal sa posun vo veci vyšetrovania
okolností policajného zásahu proti
fanúšikom v Dunajskej Strede? Premiér Fico tvrdil aj teraz, aj predtým, že on
s tým nemá čo robiť, napriek tomu, že
maďarská vláda sústavne žiada, aby mu
boli poskytnuté dôkazy o tom, že zásah
polície bol profesionálny a opodstatnený. Čo možno očakávať v prípade, ak premiér Fico bude naďalej tvrdohlavo tvrdiť, že je to vec policajných a
justičných orgánov?
Ja si myslím, že v stykoch dvoch susedných krajín ak jeden v istej záležitosti
žiada, aby sa to vyšetrilo, tak medzi partnermi a priateľmi je to najmenej, že to aj
vykonajú a o výsledku následne informujú
druhú stranu. My sme takúto informáciu v
Komárne nedostali. Podľa môjho názoru

je to nepostačujúce, ak generálny
prokurátor pred príslušným výborom slovenského parlamentu ústne vystúpi v tejto
veci. Nadchádzajúce dni rozhodnú o tom,
či sa z pohľadu slovenskej strany táto
záležitosť končí tým, že prebieha šetrenie,
ktorého výsledky nám odovzdajú v priebehu pár dní alebo týždňov, alebo že sa
vôbec nekoná žiadne vyštrenie, ktoré by
nám mohli doložiť aj s príslušnou dokumentáciou. Ak v tom budeme mať jasno, v
Maďarsku sa musíme rozhodnúť o tom,
akým smerom pokračujeme ďalej v našej
politike.
Dokedy bude čakať maďarská strana
na odpoveď? Hovorca bratislavskej vlády totiž v jednej publikácii dnes tvrdil,
že polícia ani nedisponuje takým dôkazovým materiálom?

Existuje aj elementárna slušnosť. Podľa
nej si myslím, že niekoľko dní každopádne
môžeme počkať. Či je to päť dní alebo desať, je nepodstatné. Uvidíme, či má význam ďalej čakať. Potom si sadneme, podľa môjho názoru nielen s členmi môjho kabinetu, ale aj s predstaviteľmi parlamentných strán a opýtame sa ich, ako
máme postupovať v situácii, kedy slovenská strana nie je schopná zdokumentovať
to, že jej polícia zasahovala v súlade s
právom a odôvodnene. Či sa máme s tým
zmierniť, prijmememe to, alebo dáme
najavo našu nespokojnosť, lebo aj do
takého konca sa to môže vyústiť. Povieme
si, že vy to tak nerobíte dobre, alebo urobíme aj viac. Ale podľa mňa s tým si ešte
počkajme.
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Kérdések, amelyekre Dunaszerdahely polgármestere választ vár a belügyminisztertől
és a rendőrségi szervektől

Miért volt szükség a rendőri
brutalitásra?
1. A november 1-én lezajlott mérkőzésen hogyan tettek eleget
a szurkolók elleni bevetésben résztvevő rendőrök azon
törvényből fakadó kötelezettségüknek, hogy a rendőrségi
alakulat tagja szolgálat végzése közben köteles ügyelni az
emberi méltóság tiszteletben tartására, és arra, hogy
tevékenységével ne sérüljenek ezek a jogok, továbbá hogy az
esetleges beavatkozás jogaikba és szabadságjogaikba ne lépje
túl a közbelépés céljának teljesülését szolgáló feltétlenül
indokolt mértéket?
2. Betartották-e a rendőrségi akció során azt a kötelességüket,
hogy ha az események jellege lehetővé teszi, felszólítsák és
figyelmeztessék erre a beavatkozás előtt az érintett személyeket?
Teljesül-e ez esetben ez a kötelezettség, ha nem, akkor milyen
körülmények nem tették lehetővé ennek a teljesülését?
3. A rendőrnek a szolgálati beavatkozás során a rendőri
kötelékhez való tartozását egyenruha viselésével teszi
egyértelművé, miközben azonosító számmal van ellátva és
rendőri névjeggyel igazolja magát.
Miért voltak a rendőrök sisakján lévő azonosító számok
leragasztva?
4. Az ellenállás leküzdésének és a támadás elhárításának
eszközei a gumibot, védőrúd, védőpajzs, könnyfakasztó
eszközök, és elektromos paralizátorok.
Milyen ellenállást, illetve támadást tapasztalt a rendőrség?
5. A kényszerítő eszközök alkalmazása előtt a rendőr köteles
azt a személyt, amely ellen közbelép, felszólítani, hogy hagyjon
fel jogellenes magatartásával és egyidejűleg figyelmeztetni,
hogy bevetik ellene valamelyik kényszerítő eszközt.
Milyen jogellenes magatartásról volt szó ebben az esetben?
Ki, mikor és hogyan szólította fel az embereket arra, hogy
vessenek véget ennek a magatartásnak és mikor hangzott el a
figyelmeztetés, hogy kényszerítő eszközök alkalmazására kerül
sor?
6. Arról, hogy a rendőr milyen kényszerítő eszközöket
alkalmaz, a konkrét helyzetben, aszerint dönt, hogy teljesüljön a
rendőri akció célja, hogy az alkalmazott kényszerítő eszköz és
alkalmazásának intenzitása nyilvánvalóan ne legyenek aránytalanok a támadás veszélyességéhez mérten.
Megfelelő és adekvát volt-e a kényszerítő eszközök alkalmazásának intenzitása és módja?
7. Ha kétségek merülnek fel a tekintetben, hogy a kényszerítő
eszközök alkalmazása indokolt és megfelelő volt-e, vagy ha az
alkalmazás során haláleset vagy sebesülés történt, illetve
vagyoni kár keletkezett, a felettes szerv köteles kivizsgálni, hogy
azokat a törvénynek megfelelően alkalmazták-e.
Az eredményről hivatalos feljegyzés készül. Az alkalmazott
kényszerítő eszközök indokoltak és megfelelőek voltak-e?
8. Ha a rendőrük egységes vezetés mellett lépnek közbe, akkor
a kényszerítő eszközök alkalmazásáról a rendőrségi törvény
értelmében a beavatkozó egység parancsnoka, vagy annak felettese dönt. A parancsnok döntését hangfelvétel formájában vagy
írásos feljegyzésben meg kell őrizni.
Rendelkezésre állnak-e ezek a bizonyítékok és a rendőri
szervek hajlandók-e bemutatni ezeket a nyilvánosságnak?

Nincs bizonyíték
Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök a következő
álláspontot tolmácsolta Robert Fico szlovák miniszterelnöknek komáromi találkozójukon a dunaszerdahelyi rendőrattakkal kapcsolatban:
•Magyarországot nem elégíti ki a dunaszerdahelyi esettel
kapcsolatos válasz Fico részéről.
• Egyelőre nincs arra bizonyíték, hogy jogszerű volt a rendőrség beavatkozása.
• Ha egy szomszédos ország azt kéri, vizsgálják ki az eseményeket, akkor ennek eleget kellene tenni. Csalódás számomra, hogy a szlovák kormány nem küldte el a magyarnak a
vizsgálat eredményeit.
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A stadion mögötti kivetítőnél a meccs után örömujjongással fogadták a
szurkolókhoz a kerítésen átmászó focistákat

Megtizedelt csapattal is győzelem
Legutóbbi számunk megjelenése óta a DAC labdarúgó csapata újabb két mérkőzést
játszott a Corgoň ligában.
A 16. fordulóban Kassán
szerepeltek a sárga-kékek, ahol
1:1 lett az eredmény, így értékes pontot szereztek. A DAC
gólját az eltiltása után visszatérő Kweuke lőtte a 88. percben. A csapatot 10-15 szurkoló
kísérte el Kassára.
Egy héttel később a rózsahegyiek elleni hazai találkozó
következett. A Szlovák Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottságának döntése értelmében a meccset a Slovan elleni
mérkőzésen történtek miatt
zárt kapuk mögött kellett megrendezni. A szurkolók így sem
maradtak le az összecsapásról,
hiszen a városi hivatal szervezésében a stadion mögötti területen kivetítőn követhették az
eseményeket. Mintegy háromezren éltek is ezzel a lehetőséggel, és 90 percen át fergetegesen buzdították kedvenceiket,
ami a pályára is behallatszott.
A játékvezető két hazai focistát is kiállított (az egyiket
jogtalanul), valamint nem adott
meg legalább egy 11-est. A
DAC mindezek ellenére páratlan küzdenitudásról tanúbizonyságot téve kilenc emberrel
dupla emberhátrányban is
győzni tudott 3:2 arányban!
Kweuke két gólt szerzett, míg
N'lend egyszer volt eredményes. A találkozó lefújása után
a játékosok a hátsó bejáratnál
lévő rácson keresztül kimásztak a szurkolókhoz, és hosszú
percekig tartott az ünneplés.
A DAC következő mérkőzését lapzártánk után, november
22-én játszotta Besztercebányán. (pll)

Gyűjtés Krisztián megsegítésére
A DAC-fanclub a meccs ideje alatt gyűjtést szervezett a Slovan elleni találkozón súlyos
sérüléseket szenvedett Lengyel Krisztián megsegítésére, amelynek eredményeként 38 ezer korona
gyűlt össze. A rendőrattak során a 18 éves fiatalember olyan súlyosan megsérült, hogy helikopterrel
kellett kórházba szállítani. De a rendőrség állitásával ellentétben nem epilepsziás rohamot kapott,
hanem a viperaütésekből kijutott neki is. Sajnos, a hírek szerint a egyik fülére nem hall és a
csigolyaműtétje után jelenleg nyakmerevítőt visel, de az orvosok szerint a lába nem bénult meg. Aki adakozni kíván a rendőri brutalitást egész életére megsínylő 18 éves fiatalembernek, pénzadományát az alábbi számlaszámra küldheti: 13076813/6500.

Lapzártakor érkezett

Drákói szigorral a DAC ellen!
A Szlovák Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottságának
november 20-iki ülésén újabb súlyos ítéleteket rótt ki a
dunaszerdahelyi klubra. Három játékos kapott eltiltást, valamint
a DAC klub elnökét és alelnökét is elmarasztalták.
Pinte Attilát egy mérkőzésre, ADIABA Bondoát 3 mérkőzésre, míg a cseh CAHA Robertet 4 mérkőzésre tiltotta el a Labdarúgó Szövetség. Dr. Khashayar Mohseni klubelnök és Antal
Barnabás elnökségi tag ellen sportszerűtlen viselkedésért

eljárást indítottak a múlt hétvégi DAC-Rózsahegy mérkőzés
kapcsán. Ugyancsak eljárást kezdeményeztek a dunaszerdahelyi
szurkolók sportszerűtlen viselkedése kapcsán is.
Újabb csapás tehát, amelynek célja a csapat teljes
ellehetetlenítése?
Corgoň liga: A DAC hátralevő bajnoki mérkőzései
(2008/2009 -ősz):
Zápasy FK DAC Dunajská Streda (jeseň 2008/2009)
17. forduló/kolo (november 22.): B. Bystrica–DAC
18. forduló/kolo (november 28.): DAC–Dubnica
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O dôsledkoch netransparentného
rozdelovania zdrojov z EU-fondov pre
maďarské a slovenské školy

Fikcia, alebo realita?
Možno je všetko inak, ako
to autorka týchto riadkov
dedukuje. Nech je jej ospravedlnením, že to nie je celkom jej vinou. Tam, kde nie
sú jasné pravidlá hry, ľudia
neodvratne tušia nekalé úmysly, veď nedostatok jasných pravidiel prospieva
práve tým, čo lovia v kalných vodách.
V krajine, kde treba urobiť
krik, ktorý počuť i v Bruseli,
aby aj maďarské školy mohli
dostať prostriedky zo zdrojov
EU, a kde projekty posudzuje
ministerstvo školstva pod taktovou agresívnej protimaďarskej Slovenskej národnej strany, sa človek zarazí pri správe,
že projekt jednej školy s vyučovacím jazykom maďarským
bol pozitívne ohodnotený. Prvé, čo ho napadne je, že to
musel byť taký fenomenálny
superprojekt, v ktorom ani
najväčšia zaujatosť nemohla
nájsť chybu. Úspešná dunajskostredská ZŠ Ármina Vámbéryho dostane z EU-zdrojov
100 tisíc korún na rekonštrukcie knižnice. Nejedná sa
teda o prevratný superprojekt,
ale o prirodzenú potrebu. Kde
majú deti získať čitateľské

Gajdoš povedal, projekt je
nasmerovaný na tých prvákov
a druhákov, ktorí žijú v sociálne znevýhodnených podmienkach. Pri takejto argumentácii sme náchylní myslieť
na rómske deti. Ako však vysvitlo, nejedná sa špeciálne o
rómske deti, ale o také, ktoré
nevedia slovensky. Nakoľko
polovicu žiakov školy tvoria
maďarské deti, jedná sa práve
o ne.
Sú deti, ktoré nevedia slovensky, keď zasadnú do školskej lavice. Sú i také, ktoré
celkom slušne rozumejú, len
sú plné zábran, ani za svet sa
neprejavia. Za takýchto podmienok sa ťažko vyučuje, pričom sú osnovy neúprosné, za
daný čas treba osvojiť určité
kvantum vedomostí, ako aj v
každej inej škole.
Skutočne je nevyhnutný takýto integračný jazykový
program. Aký môže byť, čo
môže byť jeho podstatou? Vypracovala sa nejaká špeciálna
metodológiu pre tento cieľ?
Nie, vraví riaditeľ, nevypracovali sme špeciálnu metodológiu. Tak ako budú prebiehať
hodiny? Deti budú pracovať s
notebookmi a slúchadlami.

Peter Gajdoš
návyky, ak nie v škole? Dobrá
knižnica je ako vzduch k dýchaniu. Nevyhnutnou potrebou. Prostriedky EU budú teda využité na správny cieľ.
Taktiež dunajskostredská
ZŠ s vyuč. jazykom slovenským na Jilemnického ulici
získala z EU-projektov 200
tisíc korún. Ako riaditeľ Peter

Áno, ale ako? Odpoveď: to je
už vec pedagógov. Neviem si
to ani predstaviť, ako budú
schopné používať počítače,
veď prváčikovia ešte nepoznajú písmená – argumentujem. Niektoré poznajú, niektoré nie, ale už aj nová učebnica abecedy sa zakladá na
tlačených písmenách – znie

Tarka Lepke –harmadszor
A III. Tarka Lepke Nemzetközi Bábfesztivált, a
gyermek-és felnőtt bábcsoportok seregszemléjét október
11-én tartották meg a Városi Művelődési Központban.
A rendezvényen ezúttal 8 előadást láthattak a nézők. A
fesztivál két dunaszerdahelyi fellépője a Virgoncok illetve a
Gézengúzok bábcsoport volt. A Virgoncok A telhetetlen
kecske, míg a Gézengúzok a Sündisznócska kalandjai című
darabbal szerepeltek. Sokadszor lépett fel a VMK-ban a
soproni Habakuk Bábszínházat és a Három a magyar igazság
című előadásuk ezúttal is nagy sikert aratott. Emellett érkeztek
résztvevő csoportok Vámosfaluból, Pozsonyeperjesről,
Galántáról, Pozsonyból és a magyarországi Halásziból is. (pll)

Tretí ročník: Pestrý motýľ
11. októbra sa v Mestskom kultúrnom stredisku konala v
poradí tretia prehliadka medzinárodného bábkarského
festivalu Pestrý motýľ. Obecenstvo si tento rok mohlo
vyberať z 8 predstavení.
Festivalu sa zúčastnili aj dve dunajskostredské bábkarské
skupiny, a to Virgoncok a Gézengúzok. Virgoncok vystúpili s
Pažravou kozičkou, Gézengúzok sa predstavili s Ježkovými
dobrodružstvami. Obrovský úspech zožalo i predstavenie
bábkového divadla Habakuk z maďarského Sopronu.
Obecenstvu sa páčilo i predstavenie bábkarov Trhovej
Hradskej, Jahodnej, Galanty, Bratislavy či z maďarského
Halászi.
odpoveď. Dozvedám sa aj to,
že sa jedná o normálne vyučovacie hodiny, na ktorých sa v
záujme vylúčenia diskriminácie zúčastní celá trieda.
Človek začne rozmýšľať,
skutočne domysleli projekt do
dôsledkov jeho autori ako aj
tí, čo ho schvaľovali? Ešte aj
taká nekalá myšlienka sa vynára v hlave, či nie práve preto získala prostriedky z EUzdrojov škola s vyučovacím
jazykom maďarským, aby sa
nemohlo tvrdiť, že slovenské
školy sú uprednostňované. A
o koľko boli projekty maďarských škôl horšie?

Úprimne fandím ZŠ na Jilemnického ulici, aby bol ich
projekt úspešný. Veď nie oni
môžu za to, že rozdeľovanie
zdrojov z EU nie je transparentné. Nápad ZŠ na Jilemnického ulici je tak výborný,
že by sa mal masovo zavádzať: i maďarské ZŠ by mali
vypracovať svoj program alternatívneho vyučovania
slovenčiny a mali by sa uchádzať o prostriedky EU.
Kľúčové slová sú: sociálne
znevýhodnené podmienky a
osvojenie si štátneho jazyka.
-vojtek-
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8 Képriport: DAC-Ružomberok mérkőzés

Mérkőzés - a szurkolók
kizárásával

26.11.2008
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Fotogaléria: zápas DAC - Ružomberok

Zápas - s vylúčením
fanúšikov

9
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Színházi évadnyitó

Otvorenie divadelnej
sezóny:

Győri
vendégszerepléssel

Opäť vypredané

A VMK-ban október 16-án
felgördült a függöny, és a győriek vendégszereplésével elkezdődött a 2008/2009-es színházi
évad. A közönség Az üvegcipő
című vígjátékot tekinthette meg a
győri Forrás Színház előadásában. A győri társulat korábban
már többször is szerepelt Dunaszerdahelyen. Ezúttal Molnár
Ferenc háromfelvonásos művét
vitték színpadra, a rendező Pataki András volt. A darabot a fordulatos cselekmény, a finom jellemábrázolás, a gördülékeny
nyelvezet és a cinizmusba hajló
irónia jellemzi. A VMK színháztermének padsorait színültig
megtöltő közönség olyan neves színészeket láthatott, mint Bánffy György Kossuth-és Jászai-díjas,
kiváló és érdemes művész, vagy Dörner György érdemes művész. A következő előadásra
november 29-én kerül sor, amikor a kassai Thália Színház a Hyppolit, a lakáj című zenés
vígjátékkal szerepel városunkban. (pll)

Koncert sa začal symbolicky a dojímavo slovenskou, maďarskou, rómskou a
vietnamskou ľudovou piesňou.

Hudba pre radosť

Trnavský samosprávny
kraj a Žitnoostrovské osvetové stredisko v spolupráci s
Mestským kultúrnym strediskom v Dunajskej Strede
zorganizovalo 21. októbra
koncert Hudba pre radosť.
Konal sa už druhýkrát pri
príležitosti Európskeho týždňa
miestnej demokracie za účelom zvýšiť povedomie občanov
o práci miestnych orgánov a
upozorniť na základné demokratické práva všetkých obča-

nov, hlavne na rovnosť príležitostí. Takou je aj ponúkaná
možnosť prezentovať svoju
národnú kultúru na spoločnom
pódiu – rovnosť príležitostí pre
každú národnostnú menšinu.
Koncert sa začal symbolicky
a dojímavo - slovenskou, maďarskou, rómskou a vietnamskou ľudovou piesňou. Tento
začiatok naznačil, že v našom
regióne v mieri spolunažívajú
príslušníci viacerých národnosti. Slávnostný príhovor mala

riaditeľka Žitnoostrovského osvetového strediska Mgr. Jana
Svetlovská, ktorá hovorila o
pôvodnom poslaní tohto týždňa i samotnej demokracie, a viceprimátor mesta Gábor Hulkó zdôraznil úlohy a možnosti
miestnej demokracie v súčasnosti. Nakoľko sa v publiku
zišli žiaci a študenti slovenskej
a maďarskej národnosti, príhovory boli tiež v týchto dvoch
jazykoch.
Potom pódium prevzali
mladí speváci a muzikanti.
Áron Derzsi, študent Základnej umeleckej školy s učiteľkou Eleonórou Tóthovou
na klavíri zahrali Sonatínu od
Antonia Diabelliho. Početnú
vietnamskú komunitu zastupovala Anna Ly, študentka
gymnázia a zožala veľký úspech pre európske uši zvláštne
znejúcou vietnamskou ľudovou
piesňou. Na koncert ju už
pravideľne pripravuje mamička, ktorá nechýba ani v publiku. Nasledoval Kristián Fatona z Detského domova z
Veľkého Mederu. On zaspieval
tradičné rómske piesne bez doprovodu hudby, o to silnejší bol
zážitok. Alexandra Oroszová
vystupovala so slovenskou
populárnou piesňou. Komorný
spevácky zbor Základnej
umeleckej školy pod taktovkou
Barbory Némethovej predviedol diela Zdenka Mikulu a
Bélu Bartóka. Na klavíri ich

16. októbra sa predstavením divadelnej scény z Győru
v mestskom kultúrnom stredisku začala nová divadelná
sezóna 2008/2009. Obecenstvo si pozrelo veselohru
Sklenené črievičky v podaní
divadla Forrás z Győru.
Tento súbor nevystupoval v
Dunajskej Strede prvýkrát.
Teraz sa prezentoval dielom
Ferenca Molnára v réžii Andrása Patakiho. Hľadisko
bolo opäť vypredané. Ďalšie
divadelné predstavenie bude
29. novembra, v MsKS privítame košické divadlo Thália
s veselohrou Lokaj Hyppolit.
sprevádzala hudobná učiteľka
Andrea Fitosová. Mimoriadne
nadaná Bereniké Sebőková,
žiačka základnej umeleckej
školy zaspievala spracované
slovenské i maďarské ľudové
piesne. Nasledovala ďalšia
žiačka tej istej školy, Emese
Sáhaová, v doprovode Súborom bicích nástrojov spoločne
predviedli rómske piesne. Finále programu patrilo Súboru
bicích nástrojov pri Základnej
umeleckej škole v Dunajskej
Strede pod vedením hudobných pedagógov Zuzany Ráczovej a Jozefa Banyáka.
V publiku sa zišlo viac ako
päťsto divákov, ktorí nadšene
povzbudzovali a veľmi povzbudivo reagovali na jednotlivé prezentácie. Dnešná mládež napriek vtieravej mediálnej
ponuke zábavného a hlavne
komerčného priemyslu je otvorená a citlivá aj voči náročnej
hudbe. Umenie, a hlavne hudba a spev, sú bezbariérovou
možnosťou úspešnej komunikácie nielen medzi národmi,
ale aj jednotlivcami. Koncert
HUDBA PRE RADOSŤ v
Dunajskej Strede ponúka šancu
vzájomného sa spoznávania a
pochopenia, rovnosť príležitostí pre každého v multikultúrnom prostredí na Žitnom
ostrove.

JANA SVETLOVSKÁ
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Gyarapodó gyűjtemény a Vermes villában
A Kortárs Magyar Galéria gyűjteménye e hónapban Móder
Rezső Idő-tér-görbület című festményével és tizenhét szoborral
gyarapodott. Az utóbbiak alkotói Bogdándy Szultán, Bojti
András, Borza Teréz, Deák Ágnes, Drozsnyik István, Gellért
B. István, G. Heller Zsuzsa, Hajdú László, Jovánovics
György, Kovách Gergő, Körösényi Tamás, Luzsicza Árpád,
Nem’s Judith, Orosz Péter, Szalay Pál, Szlaukó László,
Turcsány Villő, Varkoly László magyarországi művészek,
akik nemes gesztussal ajándékba adták egy-egy művüket a
dunaszerdahelyi galériának.

Zbierka galérie sa rozrastá
Zbierka Galérie súčasných maďarských umelcov je opäť
bohatšia o obraz Rezső Módera a 17 sôch. Ich autormi sú:
Szultán Bogdándy, András Bojti, Teréz Borza, Ágner
Deák, István Drozsnyik, István B. Gellért, Zsuzsa G.
Heller, László Hajdú, György Jovánovics, Gergő Kovách,
Tamás Körösényi, Árpád Luzsicza, Judith Nemes, Péter
Orosz, Pál Szalay, László Szlaukó, Villő Turcsány, László
Varkoly. Maďarskí umelci darovali po jednej soche
dunajskostredskej mestskej galérii.
Výstavu z týchto prác si verejnosť môže pozrieť v priestoroch
Vermesovej vily do 4. decembra v pracovné dni od 10 do 17.
hodiny.

Az új alkotásokat bemutató, november 14-én nyílt kiállítás
december 4-ig tekinthető meg a Vermes villában hétfőtől
péntekig 10-től 17.00 óráig.

A Kortárs Magyar Galéria köszönetet
mond az alábbi cégeknek a 2008-ban
nyújtott példamutató és segítőkész
támogatásukért:
FORNETTI SLOVAKIA KFT.
WERTHEIM KFT.
CHARLIE PAPÍRÜZLET
GALÉRIA SÚČASNÉHO MAĎARSKÉHO UMENIA ĎAKUJE
NASLEDOVNÝM FIRMÁM ZA SPONZORSKÚ POMOC V
ROKU 2008:
FORNETTI SLOVAKIA KFT.
WERTHEIM KFT.
CHARLIE PAPIERNÍCTVO
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Egy kérdés Gaál Derzsi Ildikóhoz, a Kortárs Magyar Galéria vezetőjéhez

Mit láthatunk a galériában 2009-ben?
Az eddigi évekhez hasonlóan 10-12 kiállítást
rendezünk, ebből kettőt a KMG gyűjteményéből.
Galériánkban kezdi határon túli kiállítás-sorozatát a
magyarországi Folyamat Társaság, amelyben szinte
minden művészeti ág képviselteti magát, festő,
szobrász, grafikus, gobelines, építész, fotós egyaránt
található a tagjai között. Bemutatkozásuk már csak
ezért is érdekesnek ígérkezik.
Jubileumi kiállítást rendezünk a fény bűvöletében
alkotó, tájainkról elszármazott festő és grafikus, Csáji
Attila műveiből. His Master´s Voice avagy Egy
lehetséges múlt címmel interaktív hanginstallációs
kiállítással mutatkozik be Juhász R. József hazai
képzőművész, aki egy művét galériánknak ajándékozza. Önálló tárlata lesz a sokarcú, mindig megújulni
kész Kelemen Károly festőművésznek és a nagybányai
születésű egykori Bernáth Aurél-tanítványnak, Tenk
Lászlónak, az utóbbinak a Festészet Napja alkalmából. Közösen állítják ki alkotásaikat Farkas Ádám
szobrászművész, a budapesti Képzőművészeti Főiskola
szobrász tanszékének vezetője és felesége, Rákossy
Anikó festőművész. Novemberben nemzetközi komputergrafikai és multimédiás kiállítást láthatnak az
érdeklődők, az évet pedig neves gyűjtők és galériások
saját gyűjteményeiből válogatott műalkotások bemutatásával zárjuk. /vk/

Opýtali sme sa Ildikó Gaál Derzsi,
vedúcu GSMÚ

Na aké výstavy sa
môžeme tešiť v roku
2009?
Podobne, ako po minulé roky, aj na budúci rok
zorganizujeme 10-12 výstav, z toho dve budú zo zbierky
galérie. U nás začína sériu zahraničných výstav Združenie
Folyamat z Maďarska, ktoré stmeľuje umelcov rôznych
oblastí. Sú medzi nimi výtvarníci, sochári, grafici, architekti,
fotografi ako aj tvorcovia gobelínov. Zorganizujeme
jubilejnú vernisáž z diel nášho rodáka, grafika Attila
Csájiho, ktorý vo svojich dielach zachytáva kúzlo svetla. Pod
názvom His Master’s Voice alebo Možná alternatíva
minulosti zorganizujeme výstavu z diel výtvarného umelca
Józsefa R. Juhásza, ktorý prispeje aj do zbierky našej
galérie. Samostatnú výstavu bude mať všestranný výtvarník
Károly Kelemen ako aj László Tenk rodák z rumunského
Baia Mare, ktorý je žiakom Auréla Bernátha. Túto prehliadku zorganizujeme z príležitosti Dňa výtvarného umenia.
Na spoločnej vernisáži sa bude prezentovať sochár Ádám
Farkas, vedúci katedry sochárstva Vysokej školy výtvarných
umení v Budapesti a jeho manželka, výtvarná umelkyňa
Anikó Rákossy. V novembri pripravíme medzinárodnú
počítačovo-grafickú a multimediálnu výstavu a rok
uzavrieme výstavou umeleckých diel zo zbierky súkromných
zberateľov a majiteľov vedúcich galérií.
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Hírességeink

Városunk neves szülöttjeinek listája egy internetes szörfözés közben, véletlenül
felfedezett személlyel gyarapodik: Herman Steiner - 3. rész

A sakkparti 62. lépésénél lett rosszul...
A Dunaszerdahelyi Hírnök
előző két számában már beszámoltunk Herman Steiner,
a dunaszerdahelyi születésű,
ámde Amerikában híressé
vált sakkozó és szakíró életútjáról. Legutóbb a szakmai
elismerésekre, az elért eredményekre összpontosítottunk.
A sok hírességet a már említett
Hollywood Chess Club segített
összefogni. Arisztokratikus jellege ellenére azonban nem a
filmgyártásról elhíresült városra
jellemző traccspartik és villogás
helyszíne volt a Formosa Avenue-i helyszín. A visszajáró
tagok nyugalma, lassúsága, eleganciája, a régi időket idéző hangulata miatt szerették a klubot.
Találni sem lehetett volna alkalmasabb közeget egy igényes
agytornára. A szokásos keddi
rapid sakk játszmák és a többi
mérkőzés, a játékosok szokásai,
a köztük megjelenő erőviszonyok anekdoták sorának megszületéséhez szolgáltattak megfelelő táptalajt. A klub tagjai közül kiemelkedik Mitzi Mayfair
színésznő, aki ugyan csak férje
unszolására vett pár sakkleckét
Herman Steinertől, de olyanynyira sikerült belemélyednie a
játékba, hogy kiváló eredményeket ért el női veresenyeken, egy
játékát pedig még a rangos
Chess Review is publikálta.
1955. november 25-én, a kaliforniai bajnokságon egyik, 62
lépés után döntetlennel végződő
összecsapása után rosszul lett.
Este fél tíz körül, mialatt orvosi
vizsgálatot végeztek rajta, szívkoszorúér-elzáródásban meghalt. Csak 50 éves volt.
Steiner váratlan halála után
természetesen a klub életében is
változás állt be, azonban nem
szűnt meg. A vezetést Jac-

queline Piatigorsky, a mester
tanítványa által összefogott kis
csoport vette át. A név is módosult a tisztelet jeleként: a hely
immár Herman Steiner Chess
Club-ként működött tovább.
1961-tól egyidejűleg két helyszínen is működött a klub. Az
eredeti mellett megnyílt egy modern, mintegy 150 személynek
helyet adó új épület a Cashio
utcában, a Beverly Hills-hez
közel. A nosztalgiázó társaság eleinte az eredeti helyszínt preferálta, ámde végül számukra is
világossá vált, hogy a Formosa
Avenue-i régi korszak lezárult,
és ezzel egy időben egy új kezdődött el.

Mátrix Trilógia, az Eastwicki
Boszorkányok, vagy éppen a Die
Hard-sorozat. 2006-os visszavonulásáig a hollywoodi hangtechnikusok krémjéhez tartozott.
Miért nem hallottunk egész
eddig Herman Steinerről, erről a
magát magyarnak valló sakkbajnokról? Talán mert Nyugatra
ment akkor, amikor a Kelet volt
a fő csapásirány. Vagy talán
azért, mert nem a magyarsága,
hanem a tehetsége az, ami az
átlag fölé emelte őt. Életműve
tisztelgés a sport és az elhivatottság előtt. Éppen ideje,
hogy elfoglalja az őt megillető
helyet a panteonban.

Bogart, Steiner, Boyer egy asztalnál
Steiner Kaliforniában családot
is alapított. Felesége, Selma
koncertzongorista volt, és született két fiuk is, Eugen és Armin.
A mester lelkes zenerajongó
volt, gyakran rögzített élő cigányzenét a saját házában. A
zene iránti szeretet Armin fiára
is átragadt, akiből később
Hollywood-szerte
legendás hegedűművész és hangtechnikus lett. A
Grammy-díjjal is
kitüntetett Armin
Steiner olyan nevekkel dolgozhatott
együtt, mint Stevie
Wonder, Barbara
Streisand vagy a
The Supremes, és
olyan filmek zenéinek elkészítésében
vett részt, mint a

Méltán lehetünk büszkék városunk híres szülöttére, akit véletlenül fedeztünk fel. Az elért
eredmények és a sakk iránti szeretet hajtotta munkássága elegendő bizonyítékot nyújt ahhoz,
hogy tisztelettel adózzunk
Herman Steiner emlékének. És
ha már városunk ban egyébként
is sok az ügyes sakktehetség, legalább rajtuk keresztül emlékezzünk meg róla minél többször. Egyrészt a tisztelet jeleként, másrészt pedig azért, nehogy ismét egy interneten kószáló dunszerdahelyinek kelljen
rádöbbenie: van nekünk egy elfeledett hősünk. Nem is akármilyen!
Csánó Szabina, Ravasz Ábel

AZ ÉLETÚT DIÓHÉJBAN
1905. április 15-én, Dunaszerdahelyen született, magyar
zsidó család sarjaként. A család 1921-ben emigrált az Egyesült Államokba. 11 év New
York-i élet után Kali-forniába,
Los Angelesbe költözött és
élete végéig itt élt. Steiner
hamar felfedezte sakkozói tehetségét, gyors fejlődés után,
1925-től már komoly versenyeken is részt vett. 1932-ben
lakhelyet váltott, New Yorkból
nyugatra, Los Angelesbe költözött. Itt a versenyekre való felkészülés mellett megalapította
a Hollywood-szerte híressé vált
sakk-klubját. A klub összegyűjtötte a korszak neves sakkozni
vágyó színészeit, akik közt
feltűnik Humphrey Bogart is.
Megszervezte a híres 1945-ös
Pánamerikai Nemzetközi Körversenyt, mely Steiner szervezői erőfeszítéseinek csúcsát
jelentette. A tartalmas, ámde
szomorúan rövid életút 1955.
november 25-én ért véget.
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Nem babra megy a játék!

November 12-i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Hány fokos a
dunaszerdahelyi termálvíz? A helyes választ beküldő olvasók
között a dunaszerdahelyi Thermalparkba 10-10 belépésre
érvényes 3 szabadjegyet sorsoltunk ki. Nyerteseink: Elek
Mayer Judit, Városháza tér 378 / 16, Gaál György, Madách
Imre u. 20 és Árva Alena, Barátság tér 2171/36. Nyerteseink a
városi termálfürdő portáján jelentkezzenek a nyereményért.
Szíveskedjenek bemutatni a személyazonossági igazolványukat.
Új kérdésünk így hangzik: 1. Hol található az
Amphora konyha- és lakásstúdió és milyen világmárkájú
törülköző és fürdőlepedő kapható a boltban? A helyes választ
beküldők közül kisorsolunk három nyertest, akik az Amphora
konyha- és lakásstúdióban 500 -500 korona értékben tetszés
szerint vásárolhatnak a bolt kínálatából.
Válaszaikat legkésőbb december 8-ig küldjék be szerkesztőségünk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján, lehet emailben is a press@dunstreda.sk címre. Az emailt-küldők ne
feledjék el feltüntetni nevüket és a címüket, enélkül a megfejtést
nem tudjuk figyelembe venni.

Nejde o babku!

Výhercovia čitateľskej súťaže z 12. novembra
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili
nasledovnú otázku: 1. Koľko stupňov má dunajskostredská
termálna voda?
Z čitateľov, ktorí poslali správne odpovede, sme vyžrebovali
troch, tí vyhrávajú 3 voľné vstupenky do Thermalparku, platné
na 10 vstupov. Vyhrávajú: Judit Elek Mayer, Radničné 378 / 16,
György Gaál, ul. Imre Madácha 20. a Alena Árva, nám.
Priateľstva 2171/36. Výhercovia nech sa ohlásia na vrátnici
termálneho kúpaliska. Prineste si so sebou občiansky preukaz.
Nová otázka znie: Kde sa nachádza kuchynské a bytové štúdio
Amphora a ktorú svetovú značku uterákov a osušiek ponúkajú tu
záujemcom? Medzi čitateľmi, ktorí pošlú správnu odpoveď,
vylosujeme tri nákupy v predajni Amphora v hodnote po 500 Sk
podľa vlastného výberu.
Odpovede zašlite najneskôr do 8. decembra na adresu
redakcie, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu,
prípadne pošlite e-mailom: press@dunstreda.sk. Nezabudnite
uviesť aj meno a adresu, v opačnom prípade súťažiaceho
nemôžeme zaradiť do žrebovania.

Reklám / reklama

2008.11.26.

Az Amphora várja Önt is a Duna Palota üzletsoránakciós árakkal, karácsonyi árkedvezményekkel

A finom ízlés és az
igényesség világában
Gazdag és színes árukínálattal várja önöket az Amphora
konyha- és lakásstúdió a Duna Palota üzletsorán. Az
üzlethelyiségben szinte otthonos légkör fogadja a vásárlókat. A
polcokon vonzóan elrendezett, megannyi ízléses berendezési
tárgy, konyhai - és lakáskellék árasztja a családias hangulatot. Az
ember lelki szemével máris a saját otthonában látja a sok szép
árut, legyen az kisebb-nagyobb dísztárgy, használati eszköz,
konyhai edény, textília vagy ágynemű. A kellemes érzést csak
fokozza, hogy az árufélék természetes anyagból készültek,
formavilágukat a finom igényesség jellemzi, és használati
értékük az esztétikus külsővel ötvöződik.
Az Amphora azon túl, hogy a minőségi lakberendezési
kellékek boltja, a világmárka brazil Karsten törülközők és
fürdőlepedők kizárólagos forgalmazója is. A boltban
megvásárolhatja a család Karsten márkájú törülközőjét! A
hagyomány tisztelete, a kézművesség eredetisége és a modern
ember elvárása ötvöződik a Karsten anyagában. Élvezze ön is a
Karsten nyújtotta varázslatot! Méghozzá most akciós áron,
karácsonyi árengedménnyel! A Karsten kollekció kínálata a
napokban újabb darabokkal bővült, a polcokon továbbá már
megtalálják a legújabb karácsonyi terítőket és kiegészítőket is!
Ugye Ön is elegáns, ízléses és hasznos karácsonyi ajándékkal
akarja meglepni szeretteit?! Akkor térjen be az Amphora
konyha- és lakásstúdióba a Duna Palota Galántai úton lévő
üzletsorán, ahol az Ön elvárásainak mindenben megfelelő
árukból választhat.
Nyitvatartás:
hétfő–péntek
10.00–17.30,
szombat
9.00–12.00, tel.: 0907/590 439.

Amphora na obchodnom rade Paláca Dunaj Vás
očakáva výhodnými vianočnými cenami a zľavami!

Svet náročnosti a
jemného vkusu
S bohatou a pestrou ponukou tovaru vás očakáva kuchynské a
bytové štúdio Amphora na obchodnom rade Paláca Dunaj. V
predajni zákazníkov už pri vstupe príjemne prekvapí nefalšovaná
atmosféra útulnej domácnosti. Pohodovú rodinnú atmosféru
navodia najrôznejšie produkty, ktoré tu ponúkajú zákazníkom:
rôzne bytového zariadenia, kuchynské a bytové doplnky.
Človek si už predstavuje vo svojej fantázii tieto vkusné predmety
vo svojom byte, či už ide o dekoračné predmety, úžitkové
predmety, kuchynský riad, textíliu, alebo posteľnú bielizeň.
Príjemný pocit len znásobuje fakt, že tovar je vyrábaný z
prírodných materiálov, pre ktoré je charakteristická jemná
náročnosť a úžitková hodnota sa spája s estetickým tvarom.
Amphora je špičkovou predajňou bytových doplnkov, navyše

je aj výhradným distribútorom uterákov a osušiek svetovej
značky Karsten z Brazílie. Karsten ´ponúka na svetovom trhu
uterák rodinného typu. V textílii Karsten sa spája pocta k tradícii,
originálnosť remeselníctva a náročnosť moderného človeka.
Užívajte si aj vy kúzlo značky Karsten! A to už za výhodné
vianočné ceny! Kolekcia Karsten sa v týchto dňoch rozšírila: v
ponuke už nájdete aj najnovšie vianočné obrusy a doplnky!
Chcete prekvapiť aj Vy svojich najmilších elegenantným,
estetickým a užitočným vianočným darčekom? Navštívte
kuchynské a bytové štúdio Amphora v Paláci Duna na
Galantskej ceste. Nájdete tu ponuku, ktorá splní vaše
očakávania. Otváracia doba: pondelok–piatok 10.00–17.30,
sobota 9.00–12.00, tel.: 0907/590 439.
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Krónika

A VMK programjából

Novorodenci/Születések

Hľadám ubytovanie pre
jednu osobu, aj dlhodobo.
Jednám seriózne. Tel: 0902138-906.

A VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
D E C E M B E RI MŰSORA
nov.27.– 9 és 11.00 ó.: A THÁLIA SZÍNHÁZ – KASSA
bemutatja: V.Orlov – P.Cibula: A LOPOTT TOJÁS TITKA című
zenés mesejátékát, rendező: Peter Cibula
nov.27.–19.00 ó.: A THÁLIA SZÍNHÁZ
– KASSA
bemutatja: Zágon István – Nóti Károly – Eisemann Mihály:
HYPPOLIT, A LAKÁJ című zenés vígjátékát
dec. 5.: MENTÁLISAN SÉRÜLTEK KARÁCSONYA
dec. 5.–17.00 ó.: a Magán Szakközépiskola diákjainak
szalagavatója
dec. 6.–15.00 ó.: KARÁCSONYVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ –
VÁROSI MIKULÁS
dec. 7.–16.00 ó.: ZENE, AZ KELL! – „A SZERETET
ÜNNEPÉN“ adventi zenés műsor fiatal tehetségek és művészek
előadásában
dec. 7.–16.00 ó.: Az Aranykert Bábcsoport bemutatója
dec. 7.– 9.00 ó.: A dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás
mérkőzése
dec. 9.–17.00 ó.: Ješ Izabella üvegkiállításának megnyitója
dec.11.–18.00 ó.: JÉGVIRÁGOS, HIDEG TÉL VOLT.
Magyarnóta- és operettest
dec.12.–17.00 ó.: A Vámbéry Ármin Gimnázium diákjainak
szalagavatója
dec.16.– 9.00 ó.: A VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ – GYŐR
bemutatja: BOB ÉS BOBEK című bábjátékát
dec.19.–17.00 ó.: a Vámbéry Ármin Gimnázium diákjainak
szalagavatója

Kortárs Magyar Galéria
(Vermes villa)
November 28. 17. óra: a 4.
városi fotópályázat eredményhirdetése, ünnepélyes díjátadás
és a legszebb munkákat bemutató kiállítás és a szabadtéri
szoborpark megnyitása.
A Magyar Szobrásztársaság
tagjainak alkotásait bemutató
kiállítás december 4-ig tekinthető meg, hétfőtől péntekig
10-től 17.00 óráig.
Galéria súčasného
maďarského umenia
(Vermesova vila)
28. november, o 17. hod.:
slávnostné vyhlásenie výsledkov 4. mestskej fotosúťaže, odovzdanie cien a otvorenie výstavy z najlepších prác. Súčasne bude sprístupnený verejnosti aj areál sôch vo voľnom
priestore vo dvore galérie.
Výstava predstaviteľov Spolku maďarských sochárov je otvorená do 4. decembra od pondelka do piatku od 10. do 17.
hod.

Centrum voľného času - Szabadidőközpont Dunajská Streda
Alžbetínske nám. 1203/7, Tel: 552 25 74
Podujatia december 2008
9. 12. – Mikulášsky futbalový turnaj pre deti MŠ
ZŠ Jilemnického ul. Dunajská Streda – 15,00 hod.
10. 12. - Radostné Vianoce 2008 – kreatívna súťaž pre školy
13. 12. - Vianočný dom hier
20. 12. – Športové dopoludnie
22. 12. – Keramické aktivity - Výroba vizovického cesta
23. 12. – Okresné kolo súťaže “Namaľuj Vianoce!” – výstava
Aktivity vo vianočnych prázdninách
22. 12. 2008 – 7. 1. 2009 denne od 9,00 hod.
športové aktivity, keramická činnosť, rukodelné aktivity
Városi szabadidőközpont - Decemberi programajánlat
12. 9. – Mikulás futballtorna ovisok részére,Jilemnicky u. AI
– 15,00
12. 10. – Örömteli Karácsony 2008 – kreatív verseny iskolák
részére13,00 ó.
12. 13. – Karácsonyi játszóház
12. 20. – Sportdélelőtt
12. 22. – Keramické aktivity - Karácsonyi díszek készítése
12. 23. – Karácsonyi rajzverseny járási kiértékelése – kiállítás
Tevékenységek a karácsonyi szünidőben
2008. 12. 22. – 2009. 1. 7. naponta 9,00 órától
sporttevékenység, kerámia, kézműves foglalkozások

Szivanyó Dávid
Szalay Norbert
Prasnová Lilla
Nagyvendégi Viktória
Szelle Lara Chiara
Nagy Ádám
Čejtey Denis Kevin
Cseh Viktória
Koller Frida Sára
Komlós Eszter
Kiss Veronika
Kovács Dominik

Zomreli / Elhalálozások
Andová Mária /1934/
Lakatoš Jaroslav /1958/
Mészáros Zoltán /1929/
Horváthová Gizela /1926/
Ághová Etela /1915/
Kulcsárová Anna /1937/
Zsemlyeová Helena /1931/
Brandl Alexander /1920/
Garai Ladislav /1923/
Marcellová Karolína /1921/
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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.

CSALLÓKÖZI MÚZEUM
A Családi Könyvklub és a
Csallóközi Múzeum ajánlata:
ORÁL MORÁL
Jelenetek egy színészházasságból
Szereplők: Szoták Andrea,
Olasz István, Rendezte:
Czajlik József
A Csallóközi Múzeum
kiállítási termében
2008. december 8-án
18.00 óra
Arany János: A nagyidai
cigányok. Fergeteges humorú, interaktív, játékos előadásban elhangzó autentikus cigány zenét Bodonyi András
gyűjtötte Szepsi környékéről.
A dalok eredeti cigány nyelven illetve magyarul hangzanak el. Elmesélő: Gál Tamás
A belépés ingyenes!
Kiállítási terem, 2008.
december 11., 18.00 óra
KIÁLLíTÁS
2009. január 12-ig tekinthető meg a Csallóközi Múzeum kiállítási termében Ferdics Gábor és Ferdics Béla
„Párhuzamok“ című tárlata.
A kiállításon üveg- és kőmunkák, grafikák és képek szerepelnek.
D.I. SEVEN
Új munkatársakat keres ipari
objektum őrzésére Dunaszerdahelyen. Követelmény: a szakképesítést igazoló okirat
Ajánlunk: 70 – 75 Sk-s bruttó
órabért, hozzájárulás lehetőségét
az utazási költségek térítéséhez,
pótlékok a törvény értelmében,
szociális program, 80 Sk értékben ebédjegy (műszakonként)
Információk: 0800-177-277.
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Kampány / Reklama

Nagy sikerű lemezbemutató
koncertet adott Dunaszerdahelyen
a Kicsi Hang Duó

KEDVES OLVASÓINK,
DECEMBER 17-ÉN
JELENIK MEG LAPUNK
ÜNNEPI, BŐVÍTETT
SZÁMA. EZÚTTAL IS
MEGTALÁLJÁK BENNE A
2009-ES FALINAPTÁRAT.

MILÍ ČITATELIA,
17. DECEMBRA
VYCHÁDZA ROZŠÍRENÉ
SVIATOČNÉ ČÍSLO NAŠICH
NOVÍN. AJ TENTO ROK
NÁJDETE V NICH
NÁSTENNÝ KALENDÁR NA
ROK 2009.

Eurós kampány Ollétejeden
A Creo/Young & Rubicam ügynökség a szlovák pénzügyminisztérium és a Szlovák Nemzeti Bank részére tájékoztató
kampányt szervez, amelynek témája az új pénznem, az euró
szlovákiai bevezetése.
A kampány része az „Euromobil az utakon“ elnevezésű projekt,
amelynek keretén belül egy kék színű, Iveco márkájú minifurgon,
a kampány vizuális elemeivel díszítve , kép- és hangtechnikával
felszerelve, szakképzett műsorvezetővel országos tájékoztató

körutat folytat, és az egyes községekben és településeken az euró
szlovákiai bevezetésének folyamatáról információkkal látja el az
érdeklődőket. A furgon sok ajándéktárgyat szállít, és az
érdeklődők különféle kvízjátékok és vetélkedők révén érdekes
nyereményekhez juthatnak.
A kampányautó 2008. december 11-én, 12:00 és 15:00 óra
között a Dunaszerdahelyhez tartozó Ollétejeden tartózkodik.
A rendezvény nem kereskedelmi jellegű, egyedüli célja
tájékoztatni a polgárokat a közelgő euróbevezetéssel kapcsolatos
változásokról és folyamatokról.

Zámenu korún na eurá si nenechávajte na poslednú chvíľu
Zavedenie eura na Slovensku sa dotkne každého z nás. Na novú menu si budeme zvykať
postupne, na jej príchod sa však máme možnosť pripraviť už teraz. Najvýhodnejšie je čo najskôr
vložiť peniaze do banky a vyhnúť sa tak radom v obchodných miestach bánk začiatkom roka
2009. O ďalšie zaujímavé informácie o tom, ako prejsť na euro bez komplikácií, sme požiadali
Gabriela Szekeresa, riaditeľa Regionálneho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne v Trnave.

Začiatok roka 2009 je výnimočný tým, že od 1. do 4. januára 2009 nás čakajú tri dni
pracovného pokoja. Ako sa
môžu v tom čase dostať klienti k eurovej hotovosti?
Majitelia platobných kariet
si budú môcť vybrať eurá z bankomatov hneď 1. januára 2009.
Majú tiež možnosť platiť bezhotovostne, čiže hotovosť ani
nebudú potrebovať. Samozrejme, Slovenská sporiteľňa vyjde v ústrety aj tým, ktorí si nechali zámenu korún na eurá na
poslednú chvíľu, a od štvrtka 1.
januára do nedele 4. januára
2009 otvorí dve tretiny svojich
obchodných miest. Budú sa zameriavať výhradne na výmenu
slovenských korún na eurá.
Klienti ale musia počítať s tým,

že budú čakať na výmenu hotovosti v obchodnom mieste dlhšie ako obvykle. Preto by sa tomu mali radšej vyhnúť a vložiť
si prebytočnú hotovosť do banky ešte pred koncom roka
2008.
Ktoré obchodné miesta v
trnavskom regióne budú otvorené začiatkom roka 2009?
Od 1. do 4. januára 2009 otvorí Slovenská sporiteľňa 20
najvyužívanejších obchodných
miest vo všetkých okresoch trnavského regiónu. Eurá za koruny si v prvých dňoch roka
2009 budú môcť klienti zameniť v Trnave, Hlohovci, Piešťanoch, Senici, Holíči, Brezovej
p. Bradlom, Myjave, Skalici,
Šaštíne-Strážoch, Galante, Seredi, Sládkovičove, Šali, Dunajskej Strede, Šamoríne, Zlatých Klasoch, vo Veľkom Mederi a Vrbovom.
Banky plánovali, že otvoria
začiatkom roka 2009 obchodné miesta od 10. do 14. hod.

Budú pobočky Slovenskej
sporiteľne otvorené aj dlhšie?
Áno, otváracie hodiny sme
nastavili tak, aby sme čo najviac vyhoveli klientom. Väčšina obchodných miest Slovenskej sporiteľne bude otvorená
vo štvrtok 1. januára 2009 od
10 do 14 hod., v piatok a
sobotu 2. a 3. januára 2009 od
8 až do 18 hod. a v nedeľu 4.
januára 2009 od 10 do 16 hod.
Otváracie hodiny sa ešte môžu
zmeniť, preto by si mal každý
klient overiť, kedy bude pobočka, ktorú chce navštíviť,
otvorená.
Spomínali ste, že klienti by
si nemali nechávať korunovú
hotovosť doma, ale mali by ju
vložiť do banky ešte pred
koncom roka 2008. Prečo je
to výhodné?
Má to niekoľko výhod. Peniaze v banke začnú okamžite
zarábať a banky, vrátane Slovenskej sporiteľne, všetky korunové úspory zamenia na pre-

lome rokov 2008 a 2009 na eurá. Klienti určite ocenia, že ich
vklady sú v banke v úplnom
bezpečí, keďže sú chránené
Fondom ochrany vkladov podľa podmienok stanovených zákonom. Zameniť si prebytočné
úspory je preto vhodné čo
najskôr. Navyše, snažíme sa
občanom čo najviac zjednodušiť prechod na euro a od
decembra im umožňujeme
vkladať peniaze na účet v
Slovenskej sporiteľni bez poplatku. Občania nepodnikatelia
tak pri vklade korunovej hotovosti na účet ušetria 10 korún
(0,33 eur).
Informácie o zavedení eura
získajú záujemcovia aj na
internetových
stránkach:
w w w. e u ro p o r a d n a . s k ,
www.eurokancelaria.sk
Na
otázky odpovedáme aj prostredníctvom
e-mailu:
euro@slsp.sk, alebo na telef.
číslach: 0850 111 888, 0910
111 888, 0915 111 888

