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2 Idõszerû témák / Aktuality

2008.6.11.
Odovzdali do užívania novú spojovaciu
cestu pri termálnom kúpalisku

Otvorili kanceláriu
cestovného ruchu

Lakástűz
Tűz ütött ki a közelmúltban este 10 óra tájban
az Újfalu lakótelep egyik
tömbházának
harmadik
emeletén. A tűz okozója egy
egyedül élő férfi, aki. cigarettázás közben elaludt és
mikor felébredt, már lángba
borult az egyszobás lakás.
Az erkélyen átmászott a
szomszéd lakásba, majd
elmenekült, de később a
rendőrök megtalálták. Both
Péter dunaszerdahelyi járási
rendőrkapitány szerint bűnvádi eljárás indul ellene, mivel felelőtlen magatartásával közveszélyt idézett elő,
emiatt emeltek vádat ellene.
Nagy Béla járási tűzoltóparancsnok szerint a tüzet sikerült hamar eloltani, de szerencsére nem felsőbb emeleten történt a tűzeset, mert
onnan nehezen tudták volna
kimenteni az embereket.
Személyi sérülés nem történt, de a városi tulajdonú lakás kiégett, több helyen
megrepedeztek a falak.
Kiderült, hogy az ott lakók
egy részének volt csak
biztosítási szerződése.

Historické autá
Karavána autoveteránov
prejde i tento rok naším mestom. Historické autá dorazia
12. júna do Dunajskej Stredy
v poobedňajších hodinách,
pokračovať budú do Gabčíkova. Takmer 100 historických automobilov si záujemcovia môžu pozrieť medzi 14. hod a 15. hod na priestranstve pred mestským
kultúrnym strediskom a pri
Námestí Svatého Štefana.
Autoveteráni sa potom presunú do parkoviska termálneho kúpaliska, kde pobudnú od 16. hod. do 17. hod.

Új bekötőutat adtak át a termálfürdőnél

Idegenforgalmi iroda nyílt
Júniustól a Bősi útről érkezők is könnyen eljuthatnak a városi termálfürdő főbejáratához Átadták ugyanis azt az új bekötőutat, amely egyenesen
a fürdő főépülete előtti parkolókhoz és a jegypénztárhoz vezet.
Egyidejűleg megnyílt az új turisztikai információs iroda is. Ez viszont a fürdő hátsó bejáratánál, a kempingtábornál található. A turisták folyamatos tájékoztatását szolgáló iroda nyolc órától este hatig tart nyitva, de elképzelhető, hogy a
nyitvatartást esetleg kitolják. Az iroda munkatársai elsősorban a más régiókból idelátogató turistákat kívánják hasznos információkkal és tanácsokkal ellátni a szálláslehetőségeket, a nevezetességeket és szabadidőprogramokat illetően. A
idegenforgalmi irodában biciklikölcsönzésre is
van lehetőség. Ezenkívül a csallóközi régióra vonatkozó térképek és szórólapok is beszerezhetők
az irodában, egy részük ingyenesen. A turisztikai
irodát idegenforgalommal foglalkozó társulások
hozták része és tagja a dunaszerdahelyi önkormányzat is.

Od júna sa aj z Gabčíkovskej cesty ľahko
dostanú návštevníci k hlavnému vchodu termálneho kúpaliska. Odovzdali totiž do užívania
spojovaciu cestu, ktorá vedie priamo k parkovisku termálneho kúpaliska.
Zároveň bola otvorená aj turistická informačná kancelária pri zadnom vchode neďaleko
kempingového tábora. Kancelária, ktorá má za
cieľ priebežne informovať návštevníkov, bude
otvorená od 8,00 hodiny do večera šiestej, ale
nie je vylúčené, že sa otváracie hodiny predĺžia.
Pracovníci kancelárie sa predovšetkým snažia
poskytnúť informácie turistom z iných regiónov
o možnostiach ubytovania, o pamätihodnostiach regiónu a o programoch na voľný čas.
V kancelárii je možné si zapožičať aj bicykle.
Okrem toho sú k dispozícii mapy a prospekty z
okolia.
Kancelária cestovného ruchu bola zriadená
združeniami cestovného ruchu, jeho členom je i
dunajskostredská samospráva.

JÖNNEK AZ AUTÓMATUZSÁLEMEK.
A veteránautók karavánja az idén újra áthalad Dunaszerdahelyen. A látványos autómatuzsálemeket az érdeklődők június 12-én
csodálhatják meg, amikoris várhatóan Eperjes
felől koradélután érkeznek Dunaszerdahelyre,
A mintegy 100 autócsoda 14.00 és 15.00 között a városi művelôdési ház előtti térségen és
a Szent István parknál fog állomásozni, majd
16 órától 17 óráig a termálfürdő parkolójában
tekinthetők meg.

Dopravno –
preventívna akcia

Jablko a citrón
Dopravno - preventívnej akcie Jablko a citrón sa zúčastnilo v Trnavskom kraji celkom
23 policajtov. 70 detí rozdalo
vodičom, ktorí dodržali dopravné predpisy, 158 jabĺk. V
106 prípadoch „odmenili“ citrónom tých, ktorí predpisy porušili. Kuriozitou bolo prekročenie rýchlosti vodičmi v
dvoch prípadoch o 40 km/h.
Bolo to v okrese Galanta, kde
na úseku cesty, kde je povolená
max. rýchlosť 60km/h, prefrčali vodiči stovkou. Tí samozrejme neskončili len s kyslou
odmenou, ale boli oznámení na
dopravný inšpektorát a ten ich
bude riešiť v správnom konaní.
Taktiež vodič, ktorý nesprávne
predchádzal, dostal okrem
citróna aj 1000 korunovú
pokutu. V Hlohovci namerali
cyklistovi 0,35mg/l alkoholu v
krvi.

Balesetmegelőzési akció

Citrommal „büntettek„
Május 27-én nem büntettek, csak ellenőriztek a rendőrök a
Bősi úton. Pontosabban „bírságként”citromot nyújtottak át a
rendőröknek segédkező iskolások azoknak a sofőröknek, akiket
közlekedési kihágáson kaptak rajta. Az alma-citrom elnevezésű
közlekedésbiztonsági akciót a rendőrség évek óta a Generali
biztosítóval közösen szervezi. A közlekedési szabályokat
betartó sofőröknek almát, a szabálytalankodóknak citromot
adtak a gyerekek. A május 19-től 29-ig tartó akció az egész
megyére kiterjedt, a rendőrök munkáját mindenhol kisiskolások
segítették, hogy felhívják az autósok figyelmét az utakon
közlekedő gyerekeket érintő baleseti kockázatokra. Az
ellenőrzött hatvan sofőr közül 35 szegte meg a közlekedési
szabályokat, a legtöbben a túllépték a megengedett sebességet.
Az alma-citrom akcióból nemcsak a gépjárművezetők, hanem a
gyerekek is tanulhattak. A szerzett tapasztalatok pedig fontosak
lehetnek számukra, mert néhány év múlva ők is autóba ülnek.
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Városi képviselőtestület:

Soron kívüli ülés
A városi képviselőtestület
május 22-én rendkívüli ülésen
tárgyalta meg a járási ügyész
óvását, aki a városi hivatalhoz
intézett és április 22-én
beiktatott levelében megfogalmazta fenntartásait a 2007ben elfogadott és idén februárban módosított városi ren-

delettel kapcsolatban, amely a
parkolási díj beszedését
szabályozza. Mivel a képviselők helyt adtak a
tiltakozásnak, a kézhez vételétől számított 90 napon belül
intézkedni kell a jogorvoslatról.

A tilosban parkolókat bírságolják a városi
rendőrök

A képviselők egyhangúlag
döntöttek arról is, hogy három
városi közoktatási intézmény
felújítására uniós projektet
nyújt be a város. Mindhárom
pályázat esetében az 5 százalékos önrészt a városi költségvetésből fedezik.
Az alábbi három oktatási
intézmény teljes felújításához
igényel európai uniós pénzforrásokat a városi önkormányzat:

- Kodály Zoltán Magyar
Tannyelvű Alapiskola
- Jilemnický utcai szlovák
alapiskola
- Október utcai magyar
óvoda.
Keszegh Pál javaslatára a
képviselők megszavazták azt,
hogy a jövőben minden egyes
pályázatot külön-külön tárgyaljon meg a képviselőtestület.

A képviselőtestület elfogadta az ügyészi óvást és júliusban
eldönti, ki fogja felügyelni és üzemeltetni a parkolási rendszert

A parkolási díj változatlanul beszedhető

Czúfal Piroskánál, a dunaszerdahelyi városi hivatal vezetőjénél tájékozódtunk arról,
hogy mi a helyzet jelenleg a
parkolással, miután a városi
képviselőtestület tudomásul
vette a járási ügyész ezzel
kapcsolatos óvását.

Valóban tilos-e ezentúl parkolási díjat szedni, mert
egyesek ezt próbálják sugallni az embereknek?

- Téves az a nézet,
hogy parkolódíj a
város területén nem
szedhető. Továbbra
is lehetőség van
parkolási díj beszedésére, csak a városi
képviselőtestületnek
el kell döntenie, hogy
ki fogja beszedni a
parkolási díjat és
felügyelni a fizetős
parkolóhelyeket,
valamint üzemeltetni
a parkolóautomatákat. Erre a változtatásra a szlovák parlament döntése miatt
kényszerül minden település,
amely úgy módosította a
vonatkozó jogszabályt, hogy
az önkormányzatok ezt nem
tehetik. Két lehetőség kínálkozik: a parkolási díjból
befolyt összeg a város
kasszáját gyarapítja, vagy
magántársaság zsebébe megy
a bevétel.
Változott-e a parkolási dí-

jak beszedése, vagy marad
minden a régiben?
-Egyelőre érvényben van és
hatályos a vonatkozó városi
rendelet, amelyet tavaly decemberben, majd februárban
módosított a képviselőtestület.
A városi önkormányzatnak
azonban legkésőbb július végéig foglalkoznia kell a
kérdéssel, ekkor jár le a megszabott 90 napos határidő, hiszen a képviselőtestület helyt
adott az ügyészségi óvásnak,
ezután pedig döntenie kell a
hogyan továbbról. Ellenkező
esetben a főügyész eljárást
kezdeményezhetett volna az
alkotmánybíróságon.
Mi a lehetséges megoldás?
Több alternatíva is kínálkozik. Az önkormányzat parkolást felügyelő saját társaságot alapíthat, amely teljes
egészében ellátná a fizetett
parkolók működtetésével kapcsolatos teendőket. Megoldást
jelenthet az is, hogy a fizetett

parkolókat bérbe adja magánvállalkozóknak.

A fizetett parkolók
létjogosultságát
több
körülmény is indokolja. A
város vezetése elsősorban
ezzel igyekszik rendet tartani és elérni azt, hogy
főleg a belvárosban napközben is lehessen szabad
parkolóhelyet találni, hiszen a gépjárművezetők
akár egész napra is elfoglalnának egy-egy parkolóhelyet. A belvárost és környékét ilymódon sikerül tehermentesíteni és kiiktatnia
felesleges forgalmat. A fizetős parkolási rendszer
fenntartását az is indokolja,
hogy a befolyó bevételből
újítja fel a város a helyi
közutakat és biztosítja a
karbantartásukat, valamint
új ingyenes parkolók építését is.
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4 Önkormányzat / Samospráva

Mestská

11.6.2008

samospráva:

Mimoriadne zasadnutie
Mestská samospráva na
mimoriadnom zasadnutí 22.
mája prerokovala protest
prokurátora, ktorý v liste
obdržaného 22. apríla zhrnul
výhrady voči všeobecne
záväznému nariadeniu o
parkovacích poplatkoch z

roku 2007 a jeho novele z
februára 2008. Nakoľko
poslanci prijali námietky
prokurátora, do 90 dní odo
dňa doručenia protestu musia rozhodnúť o opravnom
právnom prostriedku.

Poslanci jednomyseľne
rozhodli aj o tom, že mesto
sa bude uchádzať o zdroje z
EU fondov na rekonštrukciu
mestských
školských
zariadení. 5 percentná
spoluúčasť bude hradená z
rozpočtu mesta. Mesto sa
bude uchádzať o prostriedky
na obnovu z EU fondov v
prípade
nasledovných
zariadení:
ZŠ Zoltána Kodálya s

Mestské zastupiteľstvo akceptovalo protest prokurátora a v júli
rozhodne o prevádzkovateľovi parkovacieho systému

Parkovné sa môže aj naďalej vyberať
Mgr. Prisku Czúfalovú,
prednostku mestského úradu sme sa opýtali, aká je v
súčasnosti situácia s parkovaním na platených parkoviskách po proteste okresného prokurátora.

Skutočne je zakázané vyberať poplatok za parkovanie, ako to niektoré kruhy

tlmočia obyvateľstvu?
- Nie je správny názor, že
na území mesta nemožno
vyberať poplatky za parkovanie. Mestské zastupiteľstvo
však musí rozhodnúť, kto
bude tento poplatok vyberať,
kto bude dohliadať na platené
parkoviská a prevádzkovať
parkovacie automaty. Obce

boli donútené na tento krok v
dôsledku zmeny zákona, ktorý túto činnosť mestám a obciam nepovoluje. Núkajú sa
dve možnosti: poplatky za
parkovanie pôjdu do rozpočtu mesta alebo do súkromných firiem.
Zmenil sa výber poplatkov za parkovanie alebo
všetko zostáva po starom?
- Zatiaľ je v platnosti všeobecne záväzné nariadenie
mesta,
ktoré
mestské
zastupiteľstvo modifikovalo
vlani v decembri, následne vo
februári. Mestská samospráva sa však najneskôr do
konca júla musí zaoberať
touto otázkou, vtedy uplynie
90 dňová lehota, veď mestské
zastupiteľstvo uznalo protest
prokurátora, teraz sa musí
rozhodnúť, ako ďalej. V opačnom prípade by generálny
prokurátor mohol iniciovať

vyuč. jazykom maďarským,
ŽS s vyuč. jazykom
slovenským na Jilemnického ulici
Materská škola na Októbrovej ulici
Na návrh Pála Keszegha
poslanci odhlasovali, aby v
budúcnosti o každom projekte rokovala a rozhodla
samospráva osobitne.

Platené parkoviská majú
svoje opodstatnenie. Vedenie mesta sa snaží udržať v
meste poriadok a dosiahnúť,
aby sa aj cez deň dalo v
centre mesta zaparkovať. V
opačnom prípade by motoristi blokovali parkoviská
po celý deň. Takouto formou sa odbremeňuje centrum a blízke okolie mesta
od zbytočnej dopravy. Z poplatkov za parkovanie mesto opravuje miestne komunikácie, resp. stavia nové
bezplatné parkoviská.
proces na ústavnom súde.
Aké sú možnosti riešenia?
- Rysuje sa viac možností.
Samospráva môže založiť
vlastnú príspevkovú spoločnosť, ktorá by prevzala všetky
činnosti súvisiace s prevádzkovaním platených parkovísk. Môže sa rozhodnúť aj
tak, že poverí tým firme.
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Van, aki a városi tévé műsorát nézve döbben rá arra,
milyen szépek az utcák, az épületek, és a parkok

Színes, friss és érdekes
– de hová lett a teletext?
A városi nyugdíjasklub egyik keddi klubdélutánján arról
faggattuk a klub látogatóit, nézik-e és ha igen, milyennek
tartják a városi televízió, a DSZTV műsorát, amely tavaly
ősztől új műsorszerkezettel jelentkezik.

Czulinka Erzsébet: Nagyon sok információt tudok
meg a városról. Már csütörtökön, a váltáskor frissiben
megnézem az új műsort, de
legkésőbb pénteken mindig
kerítek erre sort, és végignézem. Minden megtalálható

CZULINKA ERZSÉBET

benne: hírek új parkolókról,
iskolákról,
bűnügyekről,
útlezárásokról.
Hiányolon
viszont például azt, hogy nem
tudom meg a tévéből, mikor
kapcsolják ki a villanyt.
Bevallom őszintén, hogy én a
városi
tévé
műsorából
ismerkedek is a várossal, mert
Galántáról költöztem ide,
ezért is szeretem nézni. Kicsit
zavar az, hogy a szlovák
bemondónő hadarja a szöveget. Különben kedvesek és
aranyosak.
Pogány Margit: Naponta
többször is megnézem a
műsort. Jónak tartom, hogy
folyamatosan megy. Nyugdíjasként megtehetem, hogy
bármikor bekapcsolom. Ha
úgy alakul a napom, este is
meg tudom nézni. Tősgyökeres szerdahelyiként elámulva
nézem sokszor a felvételeket,
olyan gyönyörűek az utcák,
az épületek és a parkok. A
városban járva–kelve az ember nem tudja úgy megfigyelni

ezeket a részleteket, és a tévé
előtt ülve döbbenek rá, hogy
milyen szépek az utcák és
egyre inkább nagyvárosias az
egész. Nagyon büszke vagyok
minderre. A termálfürdőre is,
amelyet a turisták is megnézhetnek, a tévében is láttam,
hogy milyen színvonalas, és
ezzel igazán dicsekedhetünk
az idelátogatók előtt.
Lepi Mária: Jó a műsor,
sok benne az információ. A fő
kifogásom az, hogy az egy
hét, amíg fut a műsor, nagyon
hosszú idő. Hiányzik nekem a
teletext is, amely tavaly őszig
elérhető volt. Onnan tudtam
meg, hogy áramszünet lesz,
vagy útlezárás.
Rácz Ferenc: Sajnos , nincs
kábeltévém. Most nagyon
sokba kerül a bevezetése, amikor meg kedvezményesen vezették be, éppen kórházban
voltam. Pedig jó lenne, megnézni, például akkor is, amikor minden ősszel a fiam nemzetközi harmonikafesztivált
szervez a városban, és a tévé
erről riportot készít.
Jávorka Magda: Tudom,
hogy mindig csütörtökön vált
a program és várom, hogy beinduljon az új műsor. Mindig
megnézem az adást, többször

Járókelőket
kérdeztünk az utcán
ugyanerről...
Tóth Brigitta: Rendszeresen figyelem a műsort.
Érdekes, amit leközvetítenek,
nem hallgatják el azt sem,
hogy sokszor rendetlenség
van a szemétkukák körül,
vagy a zöldövezetekben is
szemetelnek.
Gálffy Denisza kisfiával,
Kristóffal: Mi már Hodosba
költöztünk, de érdekel az, ami
Dunaszerdahelyen törté-nik.
Gyakran hazajárunk és
anyukámnál mindig megnézem a városi tévé éppen futó
műsorát. Sok itteni eseményről így értesülök. Színes,
változatos a műsor, de nekem
a teletext nagyon hiányzik.

is. Színes, érdekes, sok mindent megtudok belőle arról,
hogy mi történt a városban.
Meg vagyok elégedve a műsorral, nemcsak én nézem
meg, hanem az egész család.
Azelőtt is néztük, de most
frissebb, színesebb és jobban
tájékoztat.
Megfelelő és
gyors a tájékoztatás. A magyar és a szlovák nyelvű
változatot is megnézem.
Négyszer, ötször, többször. De
nemcsak akkor, amikor a
nyugdíjasklub összejöveteleiről és az itteni ünnepségekről
készít a tévé riportot, mert
minden másról is szeretek
tájékozott lenni.

Van kábeltévé is

JÁVORKA MAGDA

Sok klubtag panaszkodott amiatt, hogy otthon
nincs kábeltévéje, így nem
tudja nézni a városi televízió műsorát. A városi
hivatal segített orvosolni ezt
a gondot, és immáron a
nyugdíjasklubban is kábeltévé áll a klubtagok rendelkezésére.

Röviden
Új esővíz - átemelő állomás. A dunaszerdahelyi vízés csatornaművek új esővíz
átemelő állomást épített 32
millió korona beruházással a
Pódafai úton. A műszaki
létesítmény két nagy teljesítményű szivattyúja másodpercenként 3200 liter vizet képes
átemelni, így nagy esőzés
idején a városban összegyűlő
víz elvezetése megoldódik.
Az állomás üzembe helyezésével nő a csatornarendszer
áteresztő kapacitása és csökken az alacsonyan fekvő objektumok visszaömlő vízzel
történő elárasztásának veszélye.
Nagy érdeklődés előzte
meg május 22-én a dunaszerdahelyi színházi évadzáró előadást, amelyen a Presser
Gábor- Sztevanovity Zorán
szerzőpáros Padlás című musicaljét mutatta be a budapesti Sziget Színház. A jegyek
nagy része már hetekkel ezelőtt elkelt. Ibolya Ildikó kultúrházigazgatónő tájékoztatása szerint ezerkétszáz néző
tapsolhatott az ismert musicalnak a két előadáson. Az
elsőt koradélután három órától mindenekelőtt diákoknak,
az esti pedig bérletes előadás
elsősorban a színházba járó
törzsközönségnek, de az alkalmi színházlátogatóknak is
szólt. A VMK-ban júniusban
lesz még további három nem
bérletes előadás is.
A biohulladékok újrahasznosításáról szervezett
szemináriumot az egyházkarcsai székhelyű Kukkónia Polgári Társulás. A dunaszerdahelyi járásból meglehetősen kevés polgármester tartotta fontosnak, hogy meghallgassa a kiváló és avatott
szakemberek előadásait. Pedig két év múlva már törvény
fogja kötelezni a településeket a szerves hulladék szelektálására. Előadások hangzottak el a biohulladék újrahasznosításáról, a biotechnológiák alkalmazásáról, de arról
is, miként lehet minderre uniós pályázati pénzforrásokat
szerezni. A szeminárium az
Európai Unió Interreg programja részeként futó Biodeg
projekt keretében valósult
meg osztrák és szlovák szakmai összefogással.
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Anketa

Niektorí diváci mestskej televízie
vnímajú krásy mesta len z obrazovky

Dobrá, čerstvá a zaujímavá
relácia, ale chýba teletext
Na nedávnom zraze klubu dôchodcov sme sa návštevníkov klubu spýtali, či
pozerajú a ako hodnotia
program mestskej televízie,
ktorý od jesene prešiel podstatnou zmenou.
Erzsébet Czulinka: Veľmi
veľa informácií o Dunajskej
Strede sa dozvedám práve z
vysielania mestskej televízie.
Nový program si pozriem už
vo štvrtok, najneskôr však v
piatok. Informuje o všetkom,
o parkoviskách, o školách, o
kriminalite, o cestných uzávierkach. Postrádam však informácie o tom, kedy je odstávka elektrického prúdu.
Priznávam, že sa z vysielania
mestskej televízie spoznávam mesto, prisťahovala som
sa totiž z Galanty. Mám dojem, že slovenská hlásateľka
číta prirýchlo texty. Inak je
program pestrý, zaujímavý.
Margit Pogány: Mestský
magazín aj zprávy si pozriem
aj niekoľkokrát. Ako dôchodkyňa si už môžem dovoliť vysedávať pred televízorom, kedy len chcem. Ako
rodená Dunajskostredčanka
občas s úžasom pozerám na
krásne zábery z ulíc, námestí,
parkov nášho mesta, ktoré
človek si ani nezaregistruje v
každodennom zhone. Som
veľmi hrdá na všetko pekné,
čo sa tu za posledné roky stavalo, aj na termálne kú-

MARGIT POGÁNY

palisko, ktoré láka veľa turistov a oni si tiež ho vychvaľujú .
Mária Lepi: Program je
dobrý, obsažný. Mojou najväčšou výhradou je, že ten
istý program sa vysiela od
štvrtka do štvrtka bez zmeny.
Chýba mi aj teletext, ktorý
sme do minulej jesene mali.
Ten bol najlepší zdroj informácií o odstávke dodávky
elektrického prúdu či cestných uzávierkach.
Ferenc Rácz: Žiaľ, nemám
káblovku. Jej montáž je teraz
pridrahá. Keď boli akciové
ceny, práve som bol v nemocnici. Vysielanie mestskej televízie mi chýba. Rád by som si
pozrel mestský magazín

FERENC RÁCZ

napríklad aj vtedy, keď sa
koná na jeseň akordeonový
festival, ktorý organizuje môj
syn a vysielajú o tom reportáž.
Magda Jávorka: Vždy
očakávam nový program,
ktorý sa dostáva do vysielania vo štvrtok. Program si
pozriem vždy, často aj
viackrát, aj maďarskú, aj
slovenskú verziu. A nielen
vtedy, keď vysielajú reportáž
o činnosti nášho klubu
dôchodcov. S programom
som spokojná, nielen ja, ale i
moja rodina. Teraz je program čerstvejší, zaujímavejší,
informovanosť sa zlepšila.

MÁRIA LEPI

Zaujímal nás aj
názor náhodných
chodcov...
Brigitta Tóth: Program
sledujem pravidelne. Je zaujímavý, nezatajuje ani negatíva, ukážu aj napríklad
neporiadok pri smetných
kontajneroch, alebo v parkoch a ihriskách.
Denisa Gálffy so synom
Kristofom: My sme sa už
presťahovali na dedinu, ale
ešte nás stále zaujíma, čo
sa deje v Dunajskej Strede.
Keď navštívime mamičku,
vždy si pozrieme aktuálne
vysielanie mestskej televízie. O mnohých udalostiach získavam prehľad
práve z tohto zdroja. Program je pestrý, zaujímavý,
ale mne chýba aj teletext.

Mesto to zariadilo
Niektorí členovia mestského klubu dôchodcov sa
sťažovali, že nepozerajú program DSTV preto, lebo nemajú doma káblovú televíziu. Mestská samospráva
im vyšla v ústrety a v klube
dôchodcov si dali inštalovať
prípojku. Záujemcovia si
teda v klubovej miestnosti
môžu pozrieť aj program
mestskej televízie.

V skratke
Nová prečerpávajúca stanica dažďovej vody. Dunajskostredská vodárenská spoločnosť investovala do vybudovania novej prečerpávacej
stanice ďažďových vôd na
Povodskej ceste 32 miliónov
korún. Dve výkonné čerpadlá
technického objektu v prípade potreby dokáže prečerpať až 3200 litrov vody za sekundu, čím sa vyrieši odvádzanie vody z územia mesta
počas veľkých dažďov. Prevádzkovaním stanice sa zvýši
odvádzacia kapacita kanalizačného systému a znižuje sa
nebezpečenstvo zaplavenia
nízkopoložených
budov
splaškovými vodami.
Udelenie župných ocenení. Trnavský samosprávny
kraj vyznamenal pamätnými
listami aj niektorých kultúrnych činiteľov nášho mesta.
Ocenenia obdržali: Ladislav
Rácz za 35 rokov pôsobenia v
Žitnoostrovskom osvetovom
stredisku za neprofesionálne
výtvarníctvo a fotoamatérsku tvorbu, ďalej výtvarný
technik a fotograf Pavel Andrejkovics za 35 rokov pôsobenia v Žitnoostrovskom múzeu a za organizovanie výstavnej činnosti v rámci priestorov ale aj mimo sídla múzea, Olga Bevilagua ako
správkyňa zbierkového fondu
múzea v D. Strede za organizáciu a propagáciu výstavnej
činnosti múzea.
Na Úrade Trnavského
samosprávneho kraja (TTSK) zriadili nový referát pre
riešenie rómskej otázky. Úlohou referátu bude podpora
aktivít na skvalitnenie života
Rómov v Trnavskom kraji.
Novovytvorený referát pre
riešenie rómskej otázky bude
viesť Erika Razgyelová, ktorá
sa už niekoľko rokov venuje
rómskej problematike, vykonáva dobrovoľnícku činnosť
zameranú na pomoc rómskej
komunity a má skúsenosti s
vypracovávaním a predkladaním projektov v rámci rôznych výziev. Podľa župana
Tibora Mikuša, TTSK má
záujem pomôcť integrácii,
vzdelávaniu a zlepšeniu životných podmienok Rómov v
kraji. Vlani boli schválené tri
projekty, celkovo vyčlenil
TTSK na tieto aktivity vyše
60-tisíc korún.
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IS GYAKRAN FELLÉPNEK A NYUGDÍJASKLUBBAN

Rácz Mária személyében új vezetője V o s o b e M á r i e R á c z o v e j m á m e s t s k ý
klub dôchodcov novú vedúcu
van a városi nyugdíjasklubnak

Fiatalos lendülettel lát munkához

A május eleji anyák napi
ünnepségen mutatták be a
tagoknak a városi nyugdíjasklub új vezetőjét. Megkérdeztük Rácz Máriát, miért és
milyen elképzelésekkel vállalta el a klubvezetést?
– A város felkért, miután a
régi vezető lemondott, hogy
vállaljam el. Igent mondtam.
mvel már én is aktív nyugdíjas
vagyok. Amíg az energiámból
futja erre és bírom, megpróbálom ezt csinálni. Május 6-án
volt egy anyák napi ünnepség,
ahol bemutattak a tagoknak.
Mintegy százan voltak a nyugdíjasaink közül, akkor debütáltam.
„Ezt a rendezvényt mások
segítségével már én is szerveztem, főleg a város részéről segítettek, hogy jól sikerüljön a
műsor. Iskolások énekeltek,

utána Nagy Frigyes alpolgármester úr átadta az ajándékokat
az anyáknak”, nyilatkozta a
nyugdíjasklub új vezetője.
Az ünnepség alkalmából a
városi önkormányzattól a klub
kapott egy gyógyágyat, amelyet a nyugdíjasaink használhatnak. Legközelebb ennek
lesz a bemutatója, hogy miképp kell használni, mire jó.
„Utána június 19-re egy kirándulást szervezünk Bécsbe városnézéssel egybekötve, a napot pedig egy estebéddel
zárjuk”-tudtuk meg az új
klubelnöktől.
A további tervekről elmondta: „A következőkben szervezünk kártyaversenyt. A klubban különben is napirenden
vannak az állandó kártyapartik.
Továbbá van mód táncdélutánok tartására. Az énekkar
megújul, szeptemberben nár
szeretnénk fellépni. Ekkor lesz
a nyugdíjasklubok énekkarainak fesztiválja, és készülünk
fel. Juniális keretében egy
gulyáspartit is szeretnénk
szervezni.”
-kgy-

Pustí sa do práce s mladistvým elánom
Na májovej oslave Dňa
matiek sa ujala predsedníckej funkcie klubu dôchodcov
Mária Rácz. S akým zámerom sa chopí práce? – pýtali
sme sa novej vedúcej.
– Po abdikácii môjho predchodcu ma mesto požiadalo
vedením klubu. Návrh som prijala, lebo aj ja som aktívna
dôchodkyňa. Kým mi budú sily
stačiť, pokúsim sa túto prácu
vykonávať. 6. mája na
oslavách Dňa matiek ma predstavili kolektívu. Na oslavách
sa zúčastnila takmer stovka
dôchodcov, vtedy som debutovala.
„Organizáciu týchto osláv

som už mala pod palcom ja.
Pomáhali mi hlavne zo strany
mesta, by program dopadol
dobre. Spievali nám školáci,
matky obdaroval darčekom
viceprimátor Frigyes Nagy“ –
priblížila atmosféru slávnostného podujatia nová predsedníčka. O ďalších plánoch
prezradila: „Chystáme sa zorganizovať kartársky turnaj, veď
táto hra je veľmi obľúbená v
klube. Máme možnosť organizovať aj tanečné popoludnia.
Spevácky zbor opäť ožil, v septembri sa chystá na vystúpenie
na festivale speváckych zborov
dôchodcov. V rámci juniálesu
je na pláne gulášová party.“

dh_jun_12:dh.qxd

8

2008.06.04.

23:13

Page 8

Gyermeknap / Képriport

Gyermeknap 2008

11.6.2008

dh_jun_12:dh.qxd

2008.06.04.

2008.6.11.

23:13

Page 9

Fotogaléria / Deň detí

Deň detí 2008

9

dh_jun_12:dh.qxd

2008.06.04.

6:59

Page 10

10 Emberi sorsok

11.6.2008

Emberi sorsok - dunaszerdahelyiek emlékeznek

Évtizedek - órák között (II. rész)
Ha még egyszer születnék, órás
lennék. Ahogy mindenki, aki csak
egyszer is hallotta a szakmájáról
beszélni Valasek Miklóst. Kevés
ember tud annyi érzéssel és szeretettel
beszélni a munkájáról, mint a
dunaszerdahelyi órások legidõseb1992-ben megkezdődött a
privatizáció. Mi a Kék Duna
áruház épületében dolgoztunk,
de az, aki megvette az áruházat, azt mondta, neki nem
kellenek órások. Mi lesz ezzel
a rengeteg alkatrésszel, ami itt
marad? – kérdeztem. Ami
lesz, az lesz, majd játszanak
vele a gyerekek – volt a
válasz. Pedig milyen jó lett
volna Bandi kollégámnak és
nekem, de nem volt pénzünk.
Tettünk egy ajánlatot, az új
tulajdonos azt mondta, majd
meggondolja a dolgot, de mire
észbe kaptunk, már el is adta
valakinek az egészet potom
ötezer koronáért. Azok az
alkatrészek több tízezer koronát értek. Voltak köztük egészen apró, ötfilléres értékűek
is, ha ebből összeáll több tízezer korona, el lehet képzelni,
hogy sok mindennek kellett ott
lennie. Hát most mit csináljunk helyiség és alkatrész
nélkül?
Egy magánvállalkozó barátunk felajánlotta, menjünk
hozzá dolgozni, nyissunk nála
műhelyt, ő kerít valami alkatrészt, de aztán a kollégámmal
úgy gondoltuk, egyedül is
elboldogulhatnánk. Akkor már
úgy volt, hogy kaphatunk az
induláshoz vagy 30-40 ezer
korona állami támogatást.
Meg is kaptuk, és kibéreltük a
Kék Duna tulajdonosától azt a
kis helyiséget, ahol addig
bicikliket tartottak. Műhelyünk már volt, de hol kapunk
alkatrészeket? Elutaztam Nové Město nad Metují-ba, ahol
valamikor kitanultam a szakmát, és elmentem az óragyárba.
Nagy meglepetésemre ott
már nem órákat gyártottak,
hanem videókat, egy német
cég számára. Az volt a szerencsénk, hogy a nagyraktár még
megvolt, be tudtunk vásárolni.

bike. Bár ebben a sorozatban régi
dunaszerdahelyieket
szólaltatunk
meg, ezúttal kivételt teszünk: nem
azért, mert a felbári Valasek Miklós
már évtizedek óta a város lakója,
hanem
azért,
mert
öregbíti
Dunaszerdahely jó hírnevét. Külföldi

Még most is azzal az anyaggal
dolgozunk, amit ott vettünk.

MINDIG TANULNI KELL
Bandi kollégámmal jól kiegészítjük egymást, ő már a
„batris” órákat tanulta, én
még emlékszem a régi típusúakra. Jobbára én csinálom
az öreg órákat, Bandi pedig az

turisták újságolják hazatérve, hogy az
órájukat, amelyet mint javíthatatlant
mindenhol visszadobtak, egy kiváló
dunaszerdahelyi mester reparálta
meg, és azóta is úgy mûködik, mint új
korában.

EGY SÓHAJJAL ELFÚJHATÓ
Milliomosok nem lettünk,
ebből a munkából nem lehet
meggazdagodni. A fiatalok
azért sem vállalják, mert
nagyon kevés olyan ember
van, aki már reggel háromnegyed nyolckor leül a
fenekére, és este fél hatig szinte fel sem áll, csak dolgozik.
És ez a szakma óriási odafigyelést igényel. Van olyan

“Az órát meg lehet állítani, az időt nem.”
újabbakat, de azért besegítünk
egymásnak. Itt nincs megállás, ahogy jönnek az újabb
és újabb típusok, mindig
tanulni kell. Hoznak néha olyan órákat, hogy Bandi azt
mondja, mester, ne szenvedjen
már annyit vele, dobja vissza.
De én nem tehetek róla, a
véremben van, hogy ha látok
egy régi órát, nekem azt meg
kell javítanom. Gyakran jönnek hozzánk azzal, hogy jaj,
istenem, csak azt ne mondják,
hogy ezt nem tudják megjavítani. Hallottam, hogy van
itt egy öreg órás, aki még ért a
régi órákhoz. Már a harmadik
városban próbálkozom, azt
mondták, vidd Dunaszerdahelyre, ha ott sem fogadják
el, akkor már tovább ne is
próbálkozz.
Könyörgöm,
javítsák meg!

munka, amelynél még lélegzetet is félve veszek. Olyan
aprók az alkatrészek, hogy egy
sóhajtással elfújja őket az
ember az asztalról, aztán keresgélheti. Nekem ebben a
munkában örömöm telik, és
öröm az is, ha látom, hogy a
kuncsaft elégedett. Azt tapasztaljuk, hogy mindenhol drágább az órajavítás, mint nálunk. Jönnek idősebb emberek,
főleg nyáron, a termálfürdő
vendégei, és elemet cseréltetnek. Mi 60 koronát kérünk,
mire csodálkozva megjegyzik,
hogy ez Pozsonyban jóval többe kerül. Ausztriában az elemcsere 9 euró, így nem csoda,
hogy osztrákok is járnak hozzánk. Történelmi órákat is
hoznak hozzánk javítani. Van,
amikor azzal jönnek hozzánk
idős emberek: „Jaj, ha tudná,

milyen gyönyörű hangja volt
ennek az órának, csak még
egyszer hallhatnám!” De
most már egyre nehezebb a
régi órák javítása, mert a
nagyraktár megszűnt, alkatrész nélkül pedig nem megy.

A LEGÉRTÉKESEBB AZ
ELTŰNT ÓRA

Az oktatónk gyakran figyelmeztetett az iskolában: „Nehogy elveszítsd valakinek az
óráját, mert lehet, hogy a
pénzbeli értéke nem nagy, de
ki tudja, milyen személyes
vagy családi emlékek fűződnek hozzá. Az órának akkor
nő meg az értéke, ha te
elveszíted. Addig úgy veszik,
hogy megvan, jól van, majd
egyszer talán megcsináltatom.” Nálunk, hál’istennek
még soha nem veszett el óra.
Az ember sokszor elgondolkodik, ha azt hallja, hogy
„nézze, ez még a nagyapámé
volt, megjárta vele a világháborút”, vagy „ez az óra a
nagyapám nagyapjáé volt”,
tehát az 1800-as években készült, és még mindig működőképes! Pedig ma már az
ötéves óra is öregnek számít.
Van egy öreg órám, ötéves,
mondja a kuncsaft, meg kellene javíttatni, de inkább eldobom. Az öreg óra nem öt, hanem ötven éven felül kezdődik,
csak most az emberek hozzá
vannak szokva az elemes meg
a digitális órákhoz, és dobálják el a klasszikus, értékes,
megbízható órákat. Ez már
egyszer volt, amikor az ütős
órák kimentek a divatból. Ma
bárki 50 ezret is megadna
azért, hogy legyen a szobájában egy gyönyörű, régi,
zengő hangú falióra. Nekem
van otthon egy hét melódiás
órám, nyugat-német szerkezet,
külön csináltattunk hozzá
tokot. A vendégeink mind azt
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mondják, hogy gyönyörű, de
aludni nem tudnának mellette.
A feleségem is azt mondta,
hogy nem fogja megszokni.
Dehogyis nem, mondtam. És
úgy is lett, megszokta. Volt a
nagyapámnak egy nagyon régi
ütős órája, a padláson he-vert,
amikor nézegettem, a feleségem rám szólt: nekem azt
a kramúrit haza ne hozd!
Nem szóltam semmit, de titokban rendbe tettem. Gyönyörű
lett. Szépen becsomagoltam, a
feleségem ezt kapta a karácsonyfa alá. Mi lehet ebben a
nagy csomagban – bontogatta
kíváncsian, és amikor meglátta, azt mondta, ilyen szép karácsonyi ajándéka még soha
nem volt. Pedig ez az a felbári
„kramanc”, amit megtiltottál
hazahozni – vallottam be. Lehet, hogy csak azért, mert órás
vagyok, rám nagyon megnyugtatóan hat az óraütések
hangja. De megesik, hogy azt
mondják: Jézusmária, hogy
bírják ki ennyi ketyegés közepette?

DRÁGAKŐBE ÜLTETVE
Ha valakinek ma azt mondom, hogy 250-300 koronába
fog kerülni a javítás, már nem
kell, azt mondja, kétszázért

vesz vadonatújat. Igen, de
milyet? Valamikor aszerint
vették az órát, hogy hány
köves. Ez azt jelentette, hogy
ami forgó rész van az órában,
az mind drágakövekbe volt
ültetve. A csapágyak drágakövekből, a tengelyek svéd
acélból, a kerekek rézből
voltak. Ezért elnyűhetetlenek.
A régi órák 15, 18, 20 stb. kövesek voltak. Persze, a mai órák között is vannak szuper
jók, de a többsége olyan, hogy
egyetlen árva kő, egyetlen
fémkerék sincs bennük, minden műanyag. És még csak
nem is szedhető szét, csupán
az elemet lehet kicserélni. Ha
megy, megy, ha nem, el lehet
dobni. Egy régi 15 köves óra,
ha rendbe van téve, hibátlanul
működik tovább. Megkérdem
néha, mennyi ideje jár ez az
óra? Ó, már vagy negyven éve. Na látja, mondom, ha ezt
megjavítom 250-260 koronáért, újabb negyven évig megy
majd. Annyit én már nem
fogok élni, mondja ő. De az
óra élni fog, és még az unokái
is használhatják. De azt az újat, amit 260 koronáért vesz
meg, két év múlva eldobhatja.
És maga ezt a jó órát akarja
eldobni, amelyik már negyven

éven át bizonyított?

MEGNYUGTATÓ KETYEGÉS
Nézze ezt a mostani órát.
Egy szépen megmunkált kabátgomb többet ér, mint az
egész szerkezet, mégis ezért
bolondulnak annyira az emberek, és az igazán értékes, jó
órákat eldobják. Nézze a régi
órát belülről: felhúzom, és
akkor látom, hogy ennek szíve,
lelke van. Ez mozog, ebben
van élet. Öröm nézni. Ha hoznak nekem egy öreg órát, kinyitom, elgyönyörködöm benne, és addig nem nyugszom,
amíg meg nem javítom. Milyen
megnyugtatóan tudnak ketyegni ezek a régi órák! De az új
elemeset hiába teszi a füléhez,
az halott. Bele van téve egy
tetszetős tokba, de az óraszerkezet nulla. Olyan, mintha
egy hullát raknának elém. Ezekre nem fogja soha senki
sem mondani, hogy még a
nagyapja nagyapjáé volt. Ezt
már a fia se fogja látni, mert
pár hónap múlva eldobhatja.
Ezért meg kell becsülni a régi
órákat. Ezek még mindig jobbak, mint a mai olcsó órák. Itt
most persze nem a drága mai
órákról beszélek, azokra ez
nem vonatkozik.

Mielőtt valaki eldobná a
régi óráját, jöjjön be hozzánk,
szívesen adunk tanácsot, érdemes-e megjavítani, vagy sem.
Nem egyszer értékes órákat
dobnak el az emberek, mert
nem tudják, milyen remek
szerkezet. Aztán jönnek hozzám, hogy két hónapja vették
az újat, de már nem működik.
Hát a régi hol van? Eldobtam
– ez a szokásos válasz. Látja,
mondom, azt meg lehetett
volna javítani, de ezt már nem.
Szeretem ezt a szakmát, csinálom, amíg a Mindenható az
én órámat, a szívemet engedi
ketyegni. Az órát meg lehet
állítani, az időt nem. Hogy
mennyi időm van még, nem
tudom, de addig szeretnék
minél több öreg órába lelket
lehelni. Persze, ez nem arra
reklám, hogy most már
árasszanak el bennünket öreg
órákkal, de amit lehet, megjavítunk.
Vojtek Katalin
Szerkesztõségünk örömmel
veszi mindazok jelentkezését, akik nevüket és arcukat
vállalva szívesen megosztanák érdekes emlékeiket a
Dunaszerdahelyi Hírnök
olvasóival.
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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda
o vyhradení plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie
plagátov poèas volebnej kampane a mimo volebnej kampane
Mesto Dunajská Streda
pod¾a par. 6 zákona è.
369/l99O Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov sa dòa
29.4.2008 uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
I.

Úèelom tohto všeobecne
záväzného nariadenia (ïalej
len "nariadenie") je vyhradi
plochy na verejných priestranstvách na vylepovanie
1. volebných plagátov pre
vo¾by do Európskeho parlamentu, pre vo¾by prezidenta SR, pre vo¾by do
NR SR, pre vo¾by do
orgánov vyšších územných celkov, pre vo¾by
starostov obcí a poslancov obecných zastupite¾stiev (ïalej len "plagáty") pre politické
strany, politické hnutia,
koalície politických strán
a nezávislých kandidátov, kandidujúcich vo
vo¾bách
2. iných ako volebných
plagátov, plagátových
výzdob, oznamov, mimo
volebnej kampane (ïalej
len "plagáty") a urèi podmienky vylepovania plagátov
na území mesta Dunajská
Streda.
II.

1. Verejnými priestranstvami
sa na úèely tohto nariadenia
považujú všetky verejnosti
prístupné pozemky na území
mesta okrem tých, ktoré sú vo
vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou
mesta alebo ku ktorým majú
tieto osoby právo hospodárenia.
2. Plochami na vylepovanie
plagátov sa rozumejú plochy
na informaèných zariadeniach
umiestnených na verejných
priestranstvách na území mesta, ktoré boli povolené príslušným orgánom.
III.

1. Na vylepovanie plagátov
v èase volebnej kampane a mimo volebnej kampane sú na
území Mesta Dunajská Streda
urèené plochy na informaè-

ných zariadeniach mesta (ods.
1 Èl. IV.) a na ve¾koplošných
nosièoch a iných nosièoch
informácií 1).
2. Využívanie plôch na informaèných zariadeniach mesta, vyhradených na vylepovanie plagátov v èase volebnej
kampane musí zodpoveda
zásade rovnosti kandidujúcich
politických strán a hnutí,
koalícii politických strán a
hnutí,a nezávislých kandidátov
(ïalej len "politické strany")
3. Prelepovanie a vylepovanie plagátov mimo vyhradených plôch je zakázané.

pohostinstvom
j/ Športová ulica - na
parkovisku pred Hotelom
BONBON
k/ èas mesta Mlieèany - na
verejnom priestranstve pred
autobusovou zastávkou
l/ Kraèanská cesta - na
verejnom priestranstve pred
trafikou
m/ Trhovisko - na verejnom
priestranstve pred predajòou
potravín
n/ Kúpe¾ná ulica - na verejnom priestranstve pri križovatke

poškodené plagáty na vlastné
náklady a zdrža sa èinnosti,
ktorým by zneèistili verejné
priestranstvo.
V.

l. Politické strany oznámia
svoju požiadavku na vyhradenie plochy na vylepenie volebných plagátov v dostatoènom
predstihu mestskému úradu,
oddeleniu rozvoja mesta,
MDaP.
2. Pre politické strany tieto
miesta na vylepovanie volebných plagátov mesto Dunajská
Streda poskytne bezplatne pri
dodržaní zásad rovnosti v
dobe volebnej kampane.
VI.

1. Ak mesto zistí nepovolené vylepovanie
plagátov, komerèných a
reklamných
oznamov
mimo urèených plôch,
môže uloži pokutu fyzickej osobe alebo právnickej osobe pod¾a osobitných právnych predpisov
a nariadi odstránenie
nežiaducich vylepených
materiálov.
VII.
IV.

1. Rozmiestnenie informaèných zariadení mesta na vylepovanie plagátov :
a/ Mlynská ulica - verejné
priestranstvo pred predajòou
potravín
b/ Neratovické námestie na verejnom parkovisku pred
materskou školou
c/ Hlavná ulica - oproti budove MsÚ pri mestskej autobusovej zastávke
d/ Bratislavská cesta - na
verejnom priestranstve pred
budovou SAD a.s.
e/ Kukuèínova ulica - na
chodníku
f/ na Sídlisku Sever II - pred
združeným objektom služieb
g/ Športová ulica - parkovisko pred športovou halou
h/ Boriny - verejné parkovisko pred futbalovým štadiónom
i/ èas mesta Malé Blahovo
- verejné priestranstvo pred

o/ Jilemnického ulica - na
verejnom priestranstve pred
obchodným domom Partner-M
p/ Ružový háj - na parkovisku pred trhoviskom
q/ na Námestí svätého
Štefana
r/ pri dopravnom spojovacom uzle Východ-Nova pri
autobusovej zastávke
s/ pred vchodom do areálu
nemocnice s poliklinikou
t/ na Ulici gen. Svobodu
pred obchodným domom
MERKUR
u/ pred vchodom do areálu
termálneho kúpalisku
2. Na urèených miestach sa
umiestnia ako informaèné zariadenia betónové ståpy, na ktoré možno poèas volebnej kampane vylepi volebné plagáty a
mimo volebnej kampane iné
plagáty, reklamy, oznamy.
3. Právnické osoby, fyzické
osoby-podnikatelia, fyzické osoby sú povinní odstráni neaktuálne, roztrhnuté a inak

1. Zrušuje sa všeobecne
záväzné nariadenie Mesta
Dunajská Streda o urèení
miest na vylepovanie volebných plagátov zo dòa 5.2004.
2. Mestské zastupite¾stvo v
Dunajskej Strede schválilo
toto všeobecne záväzné nariadenie na svojom zasadnutí dòa
29.apríla 2008.
3. Toto všeobecne záväzné
nariadenie nadobúda úèinnos
dòom 15. mája 2008 .
V Dunajskej Strede,
29. apríla 2008.
Ing. Pázmány Péter
primátor mesta

Poznámka:
1) zákon è.147/2001 o reklame a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
zmien a doplnkov
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Sport
DAC 1998-2008: avagy mi vezetett a jelenlegi helyzethez?

DAC - Szenc: út a fúzióig
Kilenc szűk esztendő. A Dunaszerdahelyen
1904-ben alapított futballklub a legsikeresebb a
múlt század nyolcvanas éveiben volt. A jól menő
járási szövetkezetek szponzorálásának köszönhetően az akkori Csehszlovákia egyik leggazdagabb futballklubjaként a legfelsőbb ligaküzdelmekben szerepelt. 1998-at írunk, kilenc év
telt el a rendszerváltás óta. Kilenc szűk esztendő
a DAC életében! Méghozzá teljesen szponzori
támogatás nélkül. Egészen 1998-ig a városi
önkormányzat semmilyen szerepet nem vállalt a
klub életében. Mélypontra süllyed a klub és 28
millió koronás adósággal a csőd szélére sodródik.
A város mint főszponzor.
1998-ban Dunaszerdahely városa
FK DAC 1901 néven létrehoz
egy teljesen városi tulajdonú klubot. Ez rövid időn belül megszabadul az adósságoktól és a csapat
végre újra feljut az első ligába.
Az élvonalban való szereplést
olyan „szponzorok” fémjelzik,
mint Poliak, Kabát, Spektrum. Az
említettek a DAC-ot egészen
2003-ig támogatták. 2003-ra a
klub újra a csőd szélén táncol.
Ekkor dönt a városi önkormányzat úgy, hogy a klub főszponzorává válik.
Érdektelenség a helyi vállalkozók részéről. A
helyi vállalkozók egészen mostanáig semmilyen
érdeklődést nem mutattak a futballklub felkarolása iránt. Osztrák közvetítéssel viszont klub a
egy iráni háttérrel rendelkező befektető csoporttól jelentős anyagi támogatást kapott. Az iráni
politikai változások miatt azonban a befektetői
szerződés nem lépett életbe. A klub nehéz
helyzetét csak súlyosbította, hogy 2006-ban a
DAC az önkormányzati választások előtti kampány politikai témájává válik. Ennek hatására is
egyetlen helyi vállalkozói se támogatta a
futballklubot. Kemény kampányt folytattak a
jelenlegi önkormányzati vezetés ellen. Ez is közrejátszott abban, hogy szponzor továbbra sem
jelentkezett. 2006-ra kizárólag önkormányzati
eszközökből sikerült nullszaldót elérni és megszűnt a klub adóssága.

Vajon ősztől újra ennyien
lesznek a meccseken, mint a
DAC-Szenc mérkőzésen?

Személycsere a klub élén, Patasi lesz az új
klubelnök. 2007-ben Pázmány Péter polgármester Patasi Ferencet kérte fel arra, hogy tegyen
javaslatot egy új összetételű klubvezetésre.
Patasi egyébként már 1999-től tagja volt a DAC
Rt. igazgatótanácsának. Az új elnökség Patasi
vezetésével tavaly december elsejétől állt a DAC
élén. A főszponzor továbbra is a városi önkormányzat, de azzal a feltétellel, hogy az új vezetés saját nevelésű játékosokra építve próbálja
megtartani a DAC csapatát az 1. vagy a 2. ligában. Meszlényi Tibor edző vezetésével sikerült a
csapatot összekovácsolni, amely jelenleg a 2. liga listavezetője, és már megnyerte bajnokságot.

A DAC új vezetősége az utolsó pillanatban, egy
órával azelőtt, hogy összeült a városi képviselőtestület, érdeklődést mutatott a DAC részvényeinek megvétele iránt 1 koronáért, és
ígérete szerint ötmilliót hozott volna a DAC
kaszájába. Ez az összeg azonban korántsem
fedezte volna az első ligás szereplés kiadásait.
Dubai megkeresés. Mintegy másfél hónappal
ezelőtt a város önkormányzatát megkereste egy
dubai befektetőcsoport, amely - miután a dunaszerdahelyi képviselőtestület május közepén
zöldet adott a DAC és a Szenc fúziójának - a
DAC főszponzorává vált. A megkötött szerződés
biztosítja a DAC ificsapataival való komoly foglalkozáshoz a stabil anyagi hátteret, a szponzor
támogatja egy helyi futballakadémia létrehozását, garantálja továbbá a jelenlegi csapat
biztos anyagi hátterét és a Corgoň ligában való
szereplést a Szenccel való fúzió után. Történik
mindez úgy, hogy a futballstadion és a
kiszolgáló sportlétesítmények továbbra is a
város tulajdonában maradnak, és ezeket hosszú
távon használatra a fuzionált csapat rendelkezésére bocsátja a város. Garantált az is, hogy
két csapatunk is ott lesz az élvonalbeli
fociküzdelmekben: az első és a második ligában
is.
Ősztől a Corgoň Liga meccsei a DAC
stadionban. Az élsport támogatása ugyan nem
önkormányzati feladat, de városunk vezetése
nem hagyta csődbe menni a 104 éves DAC
futballklubot, sőt elérte azt, hogy ősztől ismét
legmagasabb szintű focibajnokság küzdelmeire
látogathassanak ki a DAC hűséges szurkolói.

„A profizmusra
szavaztunk”
A döntést a klubegyesítésről nehéz volt meghozni.
Annál is inkább, mert a fél
éve dolgozó új DAC-vezetés
Patasi Ferenc elnökkel az
élén jó munkát végzett. Kirajzolódni látszott egy koncepció, amely hosszú távon eredményes lehetett volna. Csak
köszönetet érdemelnek mindazért, amit tettek. Ám a külföldi befektető komoly ajánlatát kár lett volna elutasítani.
Ilyen lehetőség talán soha
többet nem adódott volna a
DAC számára, hogy egy határozott lépéssel a Corgoň
ligába kerüljön, ami szerintem számtalan dunaszerdahelyi, csallóközi és déli
régióbeli DAC-szurkoló hőn
dédelgetett álma. Sokat nyomott a latban, hogy az utánpótlás számára kiváló hátteret
biztosító, erős osztályban játszó B csapat marad a legfelső ligás együttes mögött,
amit eddig – érthető módon –
egyetlen DAC-vezetés sem
tudott biztosítani.
Továbbá az ifjúsági együtteseink felkészítésének, nevelésének körülményei is javulnak, Kiépül az esti világítás a
stadionban, elkezdődhet a
létesítmény felújítása, elkészül az új edzőpálya – lehetne
még sorolni a tőkeerős befektető belépésével megjelenő
lehetőségeket, amelyeket a
városi önkormányzat az adófizetők pénzéből, a városi
költségvetésből nem tudott
volna megteremteni. Sikabonyban is komoly fejlesztést
tervez az új többségi tulajdonos. Az volt a kérdés, hogy
végre profi klub lehet a DAC,
vagy marad egyfajta öntevékeny, társadalmi munkával
működtetett, valahol a félprofi és a jó értelemben vett
amatőr klub közti képződmény – a városi önkormányzat jelentős anyagi támogatásával, ami nem folytatható a végtelenségig. Mi a
profizmus mellett döntöttünk!
Kanovits György,
a képviselő-testület
ifjúsági- és sportbizottságának elnöke

dh_jun_12:dh.qxd

2008.06.04.

23:14

Page 14

14 Olvasói verseny / Èitate¾ská súaž

Nem babra megy a játék!

Május 28-i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Hol található az
Exkluzív menyasszonyiruha-kölcsönző szalon és melyik világcég
milyen kollekcióit kínálja? Milyen kedvezményt nyújt június
végéig az Exkluzív?
A helyes választ beküldők közül három nyertest sorsoltunk ki,
akik az Exkluzív menyasszonyiruha-kölcsönző szalon három,
egyenként 500 korona értékű ajándékcsomagját kapják. A
díjakat a galántai úti Duna Palotában található Exkluzív
szalonban vehetik át a nyertesek:
Horváth József, Nemesszeg 133/14, Bibiana Sátorová,
Barátság tér 2168/15, Tóth Nikoletta, Rózsaliget 1377/25
Új kérdéseink: 1. Milyen nyári meglepetéssel szolgál
vásárlóinak a dunaszerdahelyi Korzo gyógyszertár? 2. Meddig
tart a nyereményakció? A helyes választ beküldő olvasóink
között a dunaszerdahelyi Bertoni cég három egyenként 500
korona értékű ajándékcsomagját sorsoljuk ki.
Válaszaikat legkésőbb június 16-ig küldjék be
szerkesztőségünk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján,
de lehet e-mailben is a press@dunstreda.sk címre.

Nejde o babku!

Výhercovia čitateľskej súťaže z 28. mája
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili
nasledovné otázky: Kde sa nachádza požičovňa svadobných šiat
Exkluzív v Dunajskej Strede, aké kolekcie a ktorej svetovej firmy
ponúka? Akú zľavu poskytne salón Exkluzív do konca júna?
Z tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vylosovali troch
výhercov: József Horváth, Nemesszegská 133/14, Bibiana
Sátorová, Nám. Priateľstva 2168/15, Nikoletta Tóth, Ružový
háj 1377/25
Výhercovia obdržia darčekový balík od salónu Exkluzív v
hodnote po 500 korún. Výhru si môžu prevziať v salóne Exkluzív
v budove Duna Palota na Galantskej ceste.
Nové otázky: 1. Aké letné prekvapenie pripravila pre svojich
zákazníkov dunajskostredská lekáreň Korzo? 2. Dokedy trvá
výherná akcia? Medzi tými, ktorí pošlú správne odpovede,
vylosujeme troch šťastlivcov, oni získajú darčekové balíky od
dunajskostredskej firmy Bertoni v hodnote po 500 Sk.
Odpovede zašlite najneskôr do 16. júna na adresu redakcie,
alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu, prípadne pošlite
e-mailom: press@dunstreda.sk.

Ifjúsági Üzleti Program
A Calasantius Training Program és Dunaszerdahely Város
Önkormányzata szervezésében július 14-19 között a dunaszerdahelyi VMK-ban indul a CTP Ifjúsági Üzleti Programja, amely
többéves múltra tekint vissza. Az vállalkozói, üzleti képzés már 8.
éve (Budapest, Szeged, Csíkszereda) sikeresen működik. 3 éven
keresztül Somorja fogadta be a programot, amely most Dunaszerdahelyre érkezik. A képzést a Calasanctius Tréning Program
(CTP) fejlesztette ki (www.ctpinfo.hu) és CTP Ifjúsági Üzleti
Programként kerül meghirdetésre. A program célja a középiskolás
korú fiatalok vállalkozói tudásának és attitűdjének fejlesztése, az
etikus üzleti magatartás erősítése, a kommunikáció, a problémamegoldó - képesség, a csapatmunka fejlesztése. A program a középiskolák a 3-4. évfolyamos diákjainak szól. Jelentkezés és bővebb
információ: petheo@dunstreda.eu címen.
A nagyabonyi kutyaképképző-iskola jótékonysági rendőrkutyabemutatót tart mentálisan sérült gyermekek megsegítésére június
14-én 14 órakor a nagyabonyi vasútállomás közelében.
Eladó rusztikus tölgyfa komód vitrines felsőrésszel. Eladó
sötétbarna sarok ebédlőbútor, villannyal ellátott vitrinekkel. Tel:
0903 / 537-780.
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A KORZO gyógyszertár szenzációs nyári meglepetése!

Térjen be és nyerjen 50 000 koronás üdülést!

Az ismert dunaszerdahelyi KORZO gyógyszertár szenzációs,
nagy értékű nyereményt kínál fel Önnek! Nincs más dolga, mint
hogy eleget tegyen a nyereménysorsolás feltételének, tehát június
1-től szeptember 31-ig 100 korona érték felett vásárolni vagy
gyógyszert kiváltani a szóban forgó patikában és a Korzo azonosító
(identifikálási) kártyájával és rendelkeznie kell az érdeklődőnek.
Ha Ön megfelel a feltételeknek, bekerül a számítógépes nyilvántartásba, vagyis a sorsolásba, amelyet közjegyző felügyelete
mellett szeptember 15-én tartanak a gyógyszertárban. Ahányszor
100 korona felett vásárol, annyiszor vesz részt a sorsolásban. A
sorsolás tétje egy 50 000 korona értékű üdülési csekk, amelyet a
nyertes 2008. végéig szabadon használhat fel üdülésre, gyógyfürdői kezelésre, vagy bármilyen más üdülési célra!
Ezt a lehetőséget nem lehet kihagyni! Várja Önt a KORZO
gyógyszertár a Jesenský utca és a Bartók Béla Sétány sarkán. A
jól bevált szolgáltatásainkkal (koleszterin-, vércukor-, triglicerid-,
vérnyomás-, BMI index mérés, stb.) és a város leggazdagabb
gyógyszer- és kiegészítőáru-kínálatával fogadjuk Önt. S ha még ez
sem elég, ráadásul 50 000 koronás üdülési csekket is nyerhet!
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.
Figyelem, az azonosító kártyát újabban már 30 éves kortól
adják az igénylőnek! Pozor, identifikačnú kartu vydávame
žiadateľom už od veku 30 rokov.

Senzačné letné prekvapenie lekárne KORZO!

Navštívte nás a vyhrajte rekreáciu za 50 000!
Známa dunajskostredská lekáreň KORZO Vám pripravila
senzačnú a vskutku hodnotnú letnú výhru! Vašou jedinou úlohou je
splniť podmienku zaradenia do žrebovania, teda v období od 1.
júna do 31. septembra nakupovať v menovanej lekárni, alebo
vyzdvihnúť recept v hodnote nad 100 Sk a disponovať s
identifikačnou kartou lekárne. Ak splníte podmienky, budete
zaradení do počítačovej evidencie, čo sa rovná zaradeniu do
žrebovania. Koľko nákupov nad 100 Sk, toľko zaradení! Výhercu
vyžrebujeme pod dohľadom notára 15. septembra v lekárni. V
sádzke je rekreačný šek v hodnote 50 000 Sk, ktorý výherca môže
použiť do konca roka 2008 podľa vlastného výberu!
Čaká Vás lekáreň KORZO na rohu Jesenského ulice a Korza
B. Bartóka. Privítame Vás osvedčenými službami (meranie
cholesterolu, krvného cukru, triglyceridu, krvného tlaku, BMIindexu, atď) a najväčším sortimentom liekov a doplnkového tovaru
v meste. Pridáme Vám navyše možnosť výhry rekreačného šeku v
hodnote 50 000 Sk!
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.
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A VMK júniusi programjából

Novorodenci/Születések
Šidóová Lilly
Sándor Attila
Kardošová Rebeka
Hodossy Zoltán
Török Levente
Márkus Alex
Novorodencom prajeme
dobré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

június 11.–19.00 ó.: a TEÁTRUM SZÍNHÁZI POLGÁRI TÁRSULÁS – Komárom bemutatja: Szirmai Albert – Bakonyi Károly:
MÁGNÁS MISKA (operett 3 felvonásban) rendező: Dráfi Mátyás
június 12.–11.00, 19.00 ó.: a BALTAZÁR SZÍNHÁZ – Budapest
bemutatja: GONDOLJ RÁM SZÍVESEN rendező: Elek Dóra a
CARISSIMI jótékonysági alap és a VMK közös szervezésében
június 13.: a NOVUS ORTUS DIÁKSZÍNPAD bemutatja: 8.30,
10.00, 11.45, 19.00 ó. Pozsgai Zsolt: Razzia – avagy valaki megölte
Lopez Dialt című bűnügyi játékát, rendező: Takács Tímea
június 16.–15.00 ó.: ZEPTER SLOVENSKO – előadás
június 18.– 8.00 ó.: III. Dunaszerdahelyi Nemzetközi Állásbörze
a Dunaszerdahelyi Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal szervezésében
június 19.–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
június 21.– 9.00 ó.: 10 éves a Magyar Koalíció Pártja – jubileumi
ünnepség
június 23.– 9.00, 11.00, 18.00 ó.: az Ágacska gyermek-néptáncegyüttes 10 éves jubileumi előadása. Vendég: a nemeskosúti Berkenye Néptáncegyüttes
június 23.– 27.: Tündérkert Művészeti Fesztivál a Városunkért
Polgári Társulás rendezésében
június 23. – 27.: Színházi workshop az Epopteia Színházi Műhely
alkotóival, valamint neves hazai és külföldi művészekkel
június 24.– 18.30 ó.: Kiállításmegnyitó: Hotel Black and White
galéria: Franyó István képei
június 24. –20.00 ó.: a Zuhanórepülés című film vetítése
június 25.– 19.00 ó.: a Tünet Együttes: Priznic című előadása
A Családi Könyvklub és Dunaszerdahely Önkormányzata
meghívja Önt és családját, valamint barátait
2008. június 14. - Dunaszerdahelyi BRINGA – NAP!!!
Díszvendég: Bujna Zoltán – aki biciklin 80 nap alatt megtette
Vámbéry útját Dunaszerdahelytől Teheránig!!!
10.00 óra – Gyülekező a dunaszerdahelyi VMK előtt
10.15 óra – Biciklis (csilingelős) felvonulás
11.00 óra – Érkezés a szabadidő parkba
* Kerékpár bemutató - Ismerje meg a legújabb bicikli-modelleket!
* Bujna Zoltán élménybeszámolója a 80 napos bicikli-túrájáról!
* Bemutatkoznak „Vénusz” és társai! ( a dunaszerdahelyi kutyásrendőrkommandó akcióban!)
* A dunaszerdahelyi „roham-mentők” látványos akcióban!
*A dunaszerdahelyi tűzoltó és műszaki mentőszolgálat bemutatója
(felrobbantott autó eloltása, műszaki szétdarabolása – akció közben!)
13.30.ó.– Biciklitúra: Dunaszerdahely – Kisudvarnok - Dunatőkés.

Zomreli / Elhalálozások
Gasparová Mária /1936/
Hertel Michal /1925/
Kopecsní Jozef /1948/
Horváthová Mária /1927/
Lukácsová Helena / 1937/
Nech odpoèívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!
ZOSOBÁŠILI SA /
HÁ ZAS SÁG KÖ TÉ SEK
Vígh Gabriel –
Mgr. Mészárosová Mária
Nagyvendégi Tibor –
Belkovicsová Marta
Zalka Roland Nagyová Gabriela
Ing. Nagy Stefan Csivreová Katalin
Gelnický Tomáš Tóbliová Silvia
Bindics Zsolt –
Écsiová Hajnalka
Csörgő Ladislav Csandalová Katarína
Végh Róbert Paulíková Zuzana
Ve¾a šastia a lásky
v spoloènom živote!
Sok szerencsét és
boldogságot a közös úton!
Poradenské dni ochrany
rastlín v kancelárii ZO SZ
záhradkárov
Növényvédelmi tanácsadói
napok / a kiskertészszervezet
irodájában, a volt galéria –
épületben/
Jún/Június 14., 24.
Júl/Július 8.,22.
August/Augusztus 5., 19.
September/Szeptember
2.,16.,30.
Vedie/Vezeti: Ing. Belucz
Ján mérnök, a tudományok
kandidátusa

K ORTÁRS M AGYAR G ALÉRIA /V ERMES

VILLA /

Boldi / Szmrecsányi Boldizsár/ szobrászművész kiállításának
megnyitója 2008. június 22-én, vasárnap 18 óra-kor.
Megtekinthető júl. 25-ig, hétfőtől péntekig 10-től 17 óráig.
A Múzeumok Éjszakáján 2008. június 22-én a KMG éjszakai
nyitvatartással és sok érdekes programmal várja közönségét.
A dunaszerdahelyi Mentálisan Sérülteket Segítő Társulás 2008.
június 12-re gyűjtést tervez a Görbe Tükör Napja alkalmából.
Ezzel egy országos akcióhoz csatlakoznak, mely során a mentálisan
sérült emberek életkörülményeinek javítására fogadják az
adományokat Dunaszerdahelyen.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
oznamuje konanie verejnej finančnej zbierky dňa 12.06.2008
príležitosti Dňa krivých zrkadiel v čase od 09.00 hod. do 20.00
hod. na území mesta Dunajská Streda. Komenského 33, 929 01
Dunajská Streda, mobil: 0907 272 391, tel./fax: 031/ 551 71 07
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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.

KIÁLLÍTÁS
Az ART-MA Galéria meghívja Önt a Nyugat-Szlovákiai
képzőművészek társaságának
Más Táj 4 című kiállítására.
Megtekinthető: június 14-ig,
hétköznapokon 12.00-17.00,
szombaton 9.00-12.00 között.
Galéria ART-MA Vás pozýva na otvorenie výstavy Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska
Iná Krajina 4.
do 14. júna, každý deň
medzi 12.00-17.00, v sobotu
9.00-12.00.

Csallóközi Múzeum
Június 18-19-én a Múzeum
fogadja a MAMUTT – a
magyarországi történészek társaságának – rendezésében sorrakerülő évi közgyűlésének tagjait.
Június 20-án 11.00 órakor
kerül sor „A rendőrség gyermekszemmel“ című járási rajzkiállítás ünnepélyes megnyitójára a
kiállítási pavilonban.
Június 22-én 14.00 órától a
Sárga kastély udvarán a már hagyományos vigadalom, zenés,
táncos, játékházas ünnepség kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

OZNÁMENIE
Z dôvodu vykonávania prác na
rozvode elektrickej energie
bude bez dodávky elektrickej
energie:
13.júna 2008 od 8,00 hod do
15,00 hod. ul. Rényszka.
É R T E SÍ T É S
Karbantartási munkák miatt az
áramszolgáltatás szünetelni
fog: 2008. június 13-án 8,00 –
15,00 óráig a Rényi utcában.

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK  A városi hivatal lapja  Megjelenik
kéthetente  Fõszerkesztõ: P. Vonyik Erzsébet  Szerkesztõ: Oriskó Norbert  Fotók: Kanovits Gábor  A szerkesztõség címe: 929 01
Dunaszerdahely, Fõ utca 50.  Tel: 590 3946  e-mail: press@dunstreda.sk 
Internet: www.dunstreda.sk  Nyomdai elõkészítés: Bici-Data  Nyomda:
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1/1994  www.dunstreda.sk  Ingyenpéldány
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Sport / Elõzetes

Sikeres a dunaszerdahelyi Gipsy Virtuoso népi zenekar

A zene szárnyán öregbítik városunk hírnevét
A közelmúltban Sárközi Pál
prímás vezetésével új, öt tagú
cigányzenekar alakult Dunaszerdahelyen. Mindahányan
kiváló, ismert zenészek, akik
fiatal koruk ellenére komoly sikerekben gazdag pályát tudhatnak maguk mögött. A legfrissebb a két hónappal ezelőtti I.
Nemzetközi Cigányzenekarok
versenyén a magyarországi
Szolnokon, ahol Sárközi Pál
elnyerte a legjobb prímás díjat,
illetve a Sárközi Pál, Bertók
István
másodprímás,
Vontszemű Tamás cimbalmos, Rigó Dezső
nagybőgős, Danis
Ottó brácsás felállású dunaszerdahelyi
Gipsy Virtuoso zenekar pedig közönségdíjat kapott.
A zenekar kiváló tudású művészekből áll,
akik gyermekkoruk óta
a legszínvonalasabb
képzésen mentek át.
Sárközi, Vontszemű és
Rigó például 1990-ben első
szlovákiai növendékekként a
nevezetes budapesti Rajkó zenekarban kezdtek és a pozsonyi zenekonzervatóriumnak –
ahol Bertók István végzett –
megfelelő Talentum Nemzetközi Zene- és Táncművészeti

Szakiskolába jártak. Sárközi
Pál 11 évesen a legfiatalabb
gyermekprímás és évekig játszott a legendás 100 tagú zenekarban. Ezt megelőzően a Rajkóval többek között olyan világsztárokkal együtt lépett fel
Párizsban,
mint
Pinchas
Zuckermann, vagy Richard
Claydermann.
Magas zenei képzettségük,
sokoldalúságuk és univerzalitásuk a repertoárjukon is látszik. A klasszikus
zeneművektől kezdve az operetten, mű-

dalokon, dzsesszen, örökzöld
dallamokon, világzenén át egészen a magyar nótáig és népdalig minden fellelhető benne.
Együttműködnek a Bősi Nótaklubbal, a Duna Televízióval,
valamint a Liszt- és Kossuth-

Mesés napközis tábor
Mókás, kacagtató, ugyanakkor kreatív, készségfejlesztő
nyári napközis táborba invitálja 2008. július 21-e és 25-e
között a dunaszerdahelyi és
környékbeli 3-8 év közötti
gyerekeket Németh Luca bábszínész és Huszár Ági, a Bihari Kör vezetője.
„Úgy is nevezhetnénk, hogy
lovagok és királylányok tábora
– válaszolja a részleteket firtató kérdésünkre Németh Luca
--, mivel a résztvevő fiúk lovagok, a kislányok pedig királykisasszonyok lesznek abban a
mesében, amely köré a napi
foglalkozások szerveződnek. A
hétfőtől péntekig, reggel
nyolctól délután ötig folyó foglalkozások minden nap új mese
jegyében telnek. Ugyanazt a
mesét élő bábelőadásban és filmen láthatják a gyerekek, majd
interaktív játék keretében maguk is eljátsszák a látottakat,

hallottakat. A kézműves foglalkozásokon is olyan tárgyakat
készítenek majd, amelyek szorosan kapcsolódnak az adott
meséhez, például a fiúk sisakot, kardot, a lányok koronát,
ékszert. Budapesten nagyon
nagy sikere van ezeknek az interaktív foglalkozásoknak, a
gyerekek
szeretik,
mert
mindenkinek jut szerep. És a
gyerekek imádnak szerepet
játszani, szerepelni. Miközben
hancúroznak, szórakoznak, beletanulnak a társas viselkedés
szabályaiba.”
Időpont: július 21.-25.
Helyszín: Csemadok-székház
Korcsoport: 3-tól 8 éves
gyerekeknek
Ár: 1850,- Sk (a tízórai,
ebéd, és uzsonna, valamint
a foglalkozásokhoz szükséges kellékek az árban)

díjas Sántha Ferenc együttesével. Idehaza, Dunaszerdahelyen is gyakori szereplői a
különféle rendezvényeknek,
összejöveteleknek, ahol a nívós magyar nóta és cigányzene
keresett cikk. Ahogy már említettük, a Gipsy Virtuoso azonban nem csak a szórakoztató
zene kiszolgálója, hanem céljuk és eltökélt szándékuk a
klasszikus zene ápolása, olyan
csodálatos zeneművek megszólaltatása is, mint pl. ifj. Johann Strauss A denevér nyitánya, Kodály Kállai Kettőse,
vagy a Galántai Táncok.
Ennek a szándéknak a jegyében készülnek egy
nyári nagyszabású, 14
részes ausztriai koncertkörútra is, ahol a Bécsi Filharmonikusokkal és egy
zongoraművésszel közreműködve többek közt Liszt
14. rapszódiáját, Brahms
Magyar Táncok művét,
Berlioz darabokat adnak
majd elő.
Igazán büszkék lehetünk
rájuk, s örülhetünk, hogy a
Gipsy Virtuoso a számos nagyszerű cigányzenekar hagyományát és sorát folytatva viszi és
öregbíti a nagyvilágban Dunaszerdahely hírnevét.
-kgy-

A Dunaszerdahelyi Hírnök
következõ számából
Z nadchádzajúceho èísla

V
etélkedő a város
múltjáról / Súťaž o
minulosti mesta

A
utóveteránok
parádéja/Defilé
autoveteránov

Nová webová stránka
TTSK
Od 28. mája 2008 je v
skúšobnej prevádzke nový informačný portál Trnavského
samosprávneho kraja (TTSK)
www.trnava-vuc.sk. Portál
informuje o kompetenciách a
náplni práce pracovníkoch
jednotlivých sekcií a odborov
TTSK, obsahuje základné údaje o zariadeniach v kompetencii TTSK, kontakty a popisy ich činnosti pre občanov
TTSK vrátane prehľadu akcií
zariadení jednotlivých odborov. Na úvodnej stránke nájde
návštevník najnovšie dokumenty TTSK, výzvy v rámci
čerpania eurofondov a podobne. Súčasťou stránky je aj
časť venovaná príprave organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK na prechod na
euro, ktorá slúži zároveň aj
ako orientácia v tejto problematike pre občanov TTSK.
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attanjunk
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