dh_jul:dh.qxd

2008.07.09.

22:28

Page 1

DH

D U N A S Z E R D A H E LY I H Í R N Ö K
DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

„Inas a szalonban”
Munkácsy Mihály
dokumentumfilm-vetítés
július 24-én, 17:00 órakor
a Vermes-villában.

2008. július 16. * 16. évfolyam * 13. szám * 13. èíslo * 16. roèník * 16. júla 2008

Í TÉLETIDŐ
V ETERNÁ

A TARTALOMBÓL /
5-6

Megújul az esketőterem
/ Obnoví sa sobášna sieň

TOMBOLT A VÁROSBAN
SMRSŤ A KRUPOBITIE

Z OBSAHU :

7-8

Modellrepülők napja /
Letecko - modelársky deň

14-16

Városunkban járt a
Baltazár Színház /
Divadlo Baltazár sa
predstavil v našom meste

19-20

Szezonnyitó előtt a
DAC focicsapata / DAC
pred začiatkom futbalovej
sezóny

dh_jul:dh.qxd

2008.07.09.

22:28

Page 2

2 Idõszerû témák / Aktuality
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RÖVIDEN

DSZTV: Új animáció

V SKRATKE

A Halpiac téri óvoda egész nyáron át fogadja a gyerekeket, míg a többi nyolc
zárva lesz. Július elejétől
mintegy kétszáz kisgyereket
hordanak ebbe a belvárosi óvodába azok a szülők, akik
nem tudják nagyszülőknél
vagy másutt biztonságban elhelyezni a csemetéjüket.

A folyamatos megújulás jegyében június 26-tól újabb változás következett be a városi televízióban: ekkortól új animációval jelentkezik a DSZTV. Az új design ezentúl folyamatosan új elemekkel bővül.

Materská škola na Rybnom trhu bude celé leto v
prevádzke, ostatné škôlky
budú mať prázdniny. Od začiatku júla navštevuje škôlku
takmer 200 takých detí,
ktoré rodičia z dôvodu zamestnania nedokážu ich umiestniť u starých rodičov alebo na inom bezpečnom
mieste.

Az óvodaprogram keretében három óvodában felújításokra kerül sor a két szünidei hónapban. Az Erzsébet
téri óvodában az oldalsó kerítést cserélik ki újra. A Rózsaligeti óvodában új mosdókat, vécékagylókat és csapokat szerelnek fel, valamint
a vízvezetékcsöveket is újakra cserélik. A Smetana ligeti
óvodában már elkezdődtek az
átalakítási munkálatok. Itt
örökös gondot jelentett a tető
beázása. Az esőzések utáni
rendszeres beázásokat a
rosszul szigetelt nyitott terasz
okozta. Most ezt beépítik és a
tetőt is megjavítják. Erre a
célra az idei költségvetésben
kétmillió koronát különítettek el.

A változás a bemondókat is érintette, hiszen a Hírekben a
bemondók állva olvassák a szöveget, míg a Magazin részben
továbbra is ülve. Ez is segíthet majd abban, hogy a Hírek és a
Magazin jobban elkülönüljön.

DSTV: Nová animácia
Od 26. júna sa mestská televízia prezentuje s novou animáciou. Nový dizajn sa v budúcnosti postupne obohatí novými
prvkami.
Zmena sa dotýka aj hlásateľov, v Spravodajstve správy
čítajú postojačky, kým Magazín zostáva nezmenený. Dve časti
programu DSTV sa aj týmto spôsobom výraznejšie odlišujú.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Smetana ligeti
Alapiskola
/Dunaszerdahely/
igazgatói tisztségének
betöltésére
Belépés: 2008. 9. 1.
A pályázaton való részvétel feltételei:
- szakképesítés: az illető területnek megfelelő tanulmányi szakon szerzett egyetemi
végzettség 2. fokozata az Oktatásügyi Minisztérium 41/
1996, T. t. számú, a pedagógiai alkalmazottak szak- és pedagógiai képesítésére vonatkozó rendelete értelmében
- legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat
- az első szakképesítési
vizsgának, vagy az ezt pótló
vizsgának az abszolválása az
Oktatásügyi Minisztérium 41/
1996, T. t. számú, a pedagógiai alkalmazottak szak- és
pedagógiai képesítésére vo-

natkozó rendelete értelmében
- vezetői képességek
- személyi előfeltételek
- büntetlen előélet
A szakmai életrajzzal beküldendő jelentkezést (amely tartalmazza a személyi előfeltételeket, az elvégzett speciális
tanulmányokat, a publikációs
tevékenységet és a pályázó által írt könyvek jegyzékét), a
három hónapnál nem régebbi
feddhetetlenségi bizonylat kivonata, az áttekintést az eddigi
szakmai gyakorlatról és az iskola fejlesztésére vonatkozó
koncepció-javaslatot kérjük
legkésőbb 2008. augusztus
10-ig beküldeni az alábbi
címre:
Mesto Dunajská Streda
Mestský úrad, Hlavná 50/ 16
„Výberové konanie ZŠ
Smetanov háj “
929 01 Dunajská Streda

V rámci programu obnovy materských škôlok prebehne cez prázdniny v troch
predškolských zariadeniach
rekonštrukcia. V škôlke na
Alžbetínskom námestí sa
vymení oplotenie, v škôlke v
Ružovom háji bude výmena
vodovodného potrubia, namontujú sa nové umývadlá,
toalety, vodovodné kohútiky.
V materskej škôlke v Smetanovom háji už bola zahájená oprava strechy ako i
zastrešenie otvorenej terasy,
ktorá pravidelne spôsobovala zatekanie. Na túto rekonštrukciu v rozpočte na
tento rok vyčlenili 2 mil. Sk.

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie
riaditeľa základnej školy
Základná škola
Smetanov háj
/Dunajská Streda/
s nástupom od 1.9.2008
Podmienky účasti výberového konania:
-kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie
2. stupňa príslušného študijného odboru v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o
odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov
-najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
-absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej
náhrada v zmysle vyhlášky
MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o
odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov .

-občianska bezúhonnosť
-riadiace schopnosti
-osobnostné predpoklady
Prihlášky s profesijným životopisom /s uvedením osobnostných predpokladov, špeciálnych druhov štúdia, publikačnej činnosti, autorstva učebníc/, overeným dokladom
o dosiahnutom stupni vzdelania, s výpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace, prehľadom o doterajšej
praxi spolu s návrhom koncepcie rozvoja školy žiadame
zaslať do 10. augusta 2008
na adresu:
Mesto Dunajská Streda
Mestský úrad
Hlavná 50/16
“Výberové konanie ZŠ
Smetanov háj."
929 01 Dunajská Streda
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Távhőszolgáltatás
új módon

Dunaszerdahelyé lesz a kórházat üzemeltető új részvénytársaság 49
százaléka, a megyéé pedig a fennmaradó 51

A város beszáll a kórházi társaságba
Július másodikán Hulkó Gábor alpolgármester vezetésével ülést tartott a városi képviselő-testület. A képviselők
megszavazták, hogy Dunaszerdahely városa 49 százalékos részvénycsomaggal
belép a rövidesen magalakuló új részvénytársaságba, amely a dunaszerdahelyi kórházat fogja üzemeltetni.
A képviselőtestület módosította a
2008-as városi költségvetést. Elfogadta az önkormányzati bérlakások közüzemi- és lakbérhátralékának rendezésére vonatkozó intézkedési javaslatot, amely szerint a tartozást felhalmozó lakosokat kiköltöztetik és szükséglakásokban
helyezik el a város külterületén. A képviselők megszavazták a Vámbéry Gim-

názium egy parcellájának cseréjét, ezáltal a Sládkovič utcát össze lehet kötni
a Szent István térrel és új parkolóhelyek is létesülhetnek.
Napirenden volt még több telekeladás,
zömmel a város lakóinak, továbbá a gokartpálya bérletének meghosszabbítása,
a képviselő-testület tárgyalási rendjének
módosítása és pályázati kiírás a Smetana ligeti alapiskola igazgatói posztjára. Végül módosításra kerültek a városrendezési terv Sikabonnyal és Ollétejeddel kapcsolatos részei is, ahol az
infrastrukturális fejlesztés új elemei kerültek előtérbe.
A képviselői interpellációkhoz visszatérünk. –sy-

Výrob a a ro zv o d
tepla po novom
Výrobu a rozvod tepla pre Dunajskú
Stredu plánuje uskutočňovať po novom
spoločnosť Southerm potom, ako ju prevzal
nový majoritný 69-percentný vlastník.
Vstup do firmy Southerm zavŕšila posledný júnový týždeň akciová spoločnosť
GGE, ktorá už rozvíja úspešne svoje aktivity v oblasti tepelného hospodárstva okrem
iného v Považskej Bystrici. Mestu Dunajská
Streda zostal v Southerme 31-percentný
podiel.
„Nový majoritný podielnik plánuje do
spoločnosti Southerm, ktorá dodáva obyvateľom mesta teplo v objeme 230-tisíc gigajoulov ročne, investovať vyše 150 miliónov Sk (asi 5 000 000 eur) najmä na zhospodárnenie výroby a rozvodov tepla“, informuje nový konateľ spoločnosti Southerm
Ing. Pavol Bero. Predošlé vedenie Southermu už podalo návrh na zvýšenie ceny za
vykurovanie, ktoré by malo čakať jednotlivé
domácnosti v Dunajskej Strede. Nové
investície do Southermu prinesú potrebné
zefektívnenie tepelného hospodárstva mesta
a tým perspektívne najvýhodnejšie možné
ceny pre jednotlivé domácnosti. -PK-

A Southerm Részvénytársaság újfajta
módon tervezi a hőtermelést és a távhőszolgáltatást a dunaszerdahelyieknek azután,
hogy a céget átvette a részvények 69 százalékát birtokló új többségi tulajdonos. A
GGE társaság június végén lépett be a
dunaszerdahelyi hőszolgáltató cégbe.
A GGE a távhőgazdálkodás terén eredményes tevékenységet fejt ki többek között
Vágbesztercén is. Dunaszerdahely városa
továbbra is 31 százalékos tulajdonrésszel
bír a Southermben.
„A Southerm évente 230 ezer gigajoul hőmennyiséget biztosít a város lakosainak. A
társaság új többségi tulajdonosa összesen
több mint 150 millió koronát /mintegy 5 millió eurót/ tervez beruházni a cégbe, amellyel
elsősorban a hőtermelést és a szállítást kívánja gazdaságosabbá tenni”- nyilatkozta
Pavol Bero mérnök, a társaság új statutáris
képviselője. Még a Southerm előző vezetése
terjesztett be javaslatot a dunaszerdahelyi
háztartásokban esedékes fűtési-díjszabásemelésre. Az új tulajdonos tervezett beruházásai hatékonyabbá teszik a hőgazdálkodást és ez távlatilag a lehető legelőnyösebb
hőárakhoz vezet
a dunaszerdahelyi
háztartások részére.
Pázmány Péter polgármester úgy véli, az
új befektető megjelenése a Southermben
hosszú távon azt eredményezi, hogy a dunaszerdahelyi fogyasztók a legoptimálisabb
hőárakat fogják fizetni.

Poslanci schválili vstup mesta do akciovej spoločnosti, ktorá bude
spravovať nemocnicu s poliklinikou v Dunajskej Strede

Mesto sa podiela na riadení nemocnice
Druhého júla pod vedením viceprimátora Gábora Hulkóa zasadalo
mestské zastupiteľstvo. Poslanci schválili 49 percentný vklad a vstup mesta do
akciovej spoločnosti, ktorá bude spravovať nemocnicu s poliklinikou v Dunajskej Strede.
Zastupiteľstvo odsúhlasilo aj zmenu

A költségvetés
módosítását a pénzügyi
bizottság elnöke, Keszegh
Pál indokolta

mestského rozpočtu na rok 2008. Ďalej
schválilo návrh na riešenie problému
neplatičov v nájomných bytoch mesta,
podľa ktorého dlžníkov vysťahujú do
núdzových bytov na okraji mesta. Poslanci odsúhlasili výmenu parcely Vámbéryho gymnázia, čím sa vytvorí priestor pre výstavbu spojovacej cesty
Sládkovičová ulica–Nám. Sv. Štefana
a pre nové parkovisko.
Na progame bolo aj niekoľko odpredajov mestských parciel obyvateľom
mesta, ďalej predĺženie zmluvy o bezplatnom užívaní motokárovej dráhy,
návrh rokovacieho poriadku MsZ, návrh na vyhlásenie výberového konania
na funkciu riaditeľa ZŠ Smetanov háj.
MsZ schválilo zmeny Územného plánu
mesta, ktoré sa týkajú aj častí Malé
Blahovo a Mliečany, kde do rozvoja
infraštruktúry sú zahrnuté nové požiadavky.
K odznelým interpeláciam sa vrátime. -sy-
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Augusztusban az emeleti nagyteremben lesznek az esküvők

Teljesen megújul az esketőterem
rdemes pár hetet
várniuk az esküvővel
azoknak a pároknak,
akik a nyáron készülnek házasodni Dunaszerdahelyen.
Szeptember közepére ugyanis befejeződik az esketőterem küszöbön álló teljes
felújítása, és a frigyre lépők
újjávarázsolt környezetben
mondhatják ki a boldogító
igent.

É

sokat alkalmazott, amelyek
optikailag tágítják a belső
teret. Ezt a célt szolgálják a terem hátsó falán elhelyezendő
nagy méretű tükrök is, amelyek
ráadásul a fényeffektusokat is
megsokszorozzák. A régi berendezésből csak az ezüstbevonatú
csillárok maradnak meg, amelyeket még annak idején Liberecből rendeltek. Az ezüstcsillár volt az átalakítás kiindulópontja.

Az esketések az átépítés idején sem szünetelnek. Egész
augusztusban és szeptember elején a második emeleti nagyteremben zajlanak az esketési ceremóniák. A tervek szerint
szeptember második hetétől már a felújított helyiségben foglalhat helyet az ifjú pár és a násznép.
csillogó, a kárpit is ezüstszállal
van átszőve. Az esketőterem
végében elhelyezendő faragott
faasztal szintén ezüst színű
lesz. Ezt Bécsből rendelték, a-

ILYEN LESZ A HÁZASSÁGKÖTŐ-TEREM AZ ÁTÉPÍTÉS UTÁN

függöny decensen visszafogott, nem mintás, törtfehér színű és ezüstös csillogású.
A plafonra új gipszkarton
álmennyezet kerül, a széle
lépcsőzetesen lesz kiképezve, a
legmagasabb pontján helyezkedik el a csillár.
A bordás radiátorokat is lecserélik sima vonalúakra, az
ablakokat belülről átfestik fehérre, és megújul az ablakpárkány is. Az asztalra díszítőelemként pasztellszínekből
összeállított virágkompozíció
kerül.
A székek között folyosó lesz,
így könnyebben helyet foglalhatnak a vendégek. A tervezők elképzelései szerint az
esketőtermet más rendezvények megtartására is alkalmassá lehetne tenni összecsukható asztalok elhelyezésével.

A felújított házasságkötő terem a barokk stílus
jegyeit viseli majd magán,
ez

reményeink

szerint

méltó környezetet biztosít
az esküvők emelkedett,
A dunaszerdahelyi városháza
földszinti esketőterme alapos
átalakításnak néz elébe. A
munkálatok augusztus 4-én
kezdődnek és szeptember nyolcadikára fejeződnek be - nyilatkozta lapunknak Renczés
Marianna, a városi hivatal
építészeti osztályának munkatársa. A jelenlegi nagyteremből
egy részt leválasztanak, itt
alakítanak ki az anyakönyvi
hivatalnak egy helyiséget.
„Az esketőterem felújításánál a tervező és kivitelező
Entity Kft. olyan megoldá-

Természetes anyagokkal dolgoztunk, ez a falburkolatra és a
bútorzatra is vonatkozik. A falakra világos árnyalatú, ezüstös csillogású holland, ”vlies
tapéta” kerül, a fal alsó részét
pedig köröskörül fehér faburkolat fogja szegélyezni, vele
harmonizál majd az orgonát
elfedő faburkolat is,” fűzte
hozzá Kosár Attila cégtulajdonos. A mostani padsorokat
bükkfából készült, kárpitozott
rugós székek váltják fel, Ezek a
XV. Lajos korát felidéző
stílusban készültek Olaszországban. Farészük ezüstösen

ünnepi hangulatához. A
kárcsak a mögötte kétoldalt
elhelyezkedő falidíszt is.
Az esketőterem legdominánsabb eleme a skót gyapjú és
polyamid keverékéből készült
barokk motívumú padlószőnyeg. Ez megrendelésre és méretre szabottan készült egyedi
darab, színösszeállítása a következő: padlizsánszín, világosszürke, krém és törtfehér,
ezüsttel átszőve.
A terem fontos kiegészítője
lesz a spanyol függöny drapériával és elkötő zsinórral. Mivel a szőnyeg a domináns, a

kiindulópont a régi ezüstös csillár volt, ehhez terveztük a többi kiegészítőt,
a domináns mintázatú
szőnyeget és a decensen ezüstös csillogású kárpitot,
a falburkolatot, a függönyöket és a többi kiegészítőt”, nyilatkozta lapunknak Csánó Éva, a
kivitelező cég belsőépítész-lakberendezője.
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Prestavba

auguste

budú

svadby

vo

veľkej

zasadačke

Sobášna sieň pred kompletnou prestavbou
platí sa zopár týždňov počkať so svadbou v Dunajskej
Strede. Do polovice septembra sa má totiž dokončiť a
odovzdať do užívania komplexne zrekonštruovaná sobášna sieň v budove mestského úradu.
Na sobášnu sieň v budove
mestského úradu čakajú kompletné rekonštrukčné práce.
Prestavba sa začne 4. augusta
a bude dokončená do 8. septembra – povedala pre DH
referentka oddelenia výstavby
a dopravy mestského úradu,
Marianna Renczés. Do tej
doby sobáše budú vo veľkej zasadačke v podkroví.
Prestavbu v barokovom štýle
zrealizuje spoločnosť Entity
s.r.o. Navrhla také riešenia,
ktoré opticky rozširujú vnútorné priestory. Tento zámer

O

Sobáše budú aj počas rekonštrukcie sobášnej siene.
Obrady budú od augusta do začiatku septembra vo veľkej
zasadačke na druhom poschodí. Predpokladá sa, že sobášna
sieň bude odovzdaná v druhý septembrový týždeň.
umocňujú aj veľké zrkadlá na
zadnej stene, ktoré zároveň
zvýrazňujú aj svetelné efekty.
Zo starého vybavenia miestnosti zostanú len strieborné
lustre vyrobené svôjho času na
zákazku v Liberci. Strieborné
lustre boli východiskom rekonštrukcie.
Pracujeme s prírodnými látkami, to sa vzťahuje na nábytok
i drevené obloženie. Na stenách bude svetlá, jemne do
strieborna sa trblietajúca holandská tapeta typu vlies, na
dolných častiach steny biele
drevené obloženie –povedal
majiteľ firmy, Attila Kosár.

Doterajšie lavice nahradia bukové čalúnené strunné stoličky
vyrobené v Taliansku v štýle
Ľudovíta XV. Drevená časť
stoličky je s jemným strieborným leskom, čalúnenie je popretkávané striebornými vláknami. Vyrezávaný drevený stôl v
prednej časti miestnosti bude
tiež biely, bude sa harmonicky
ladiť s dreveným obložením,
ktoré zakrýva orgán. Ten sa
vyrobí vo Viedni, ako aj
drevená nástenná ozdoba.
Najdominantnejším prvkom
obradnej siene bude koberec s
barokovými motívmi utkaný
zo škótskej vlny a polyami-

SOBÁŠNA SIEŇ PO REKONŠTRUKCII

dového vlákna, presne na
mieru. Je to jedinečný kus, vyrobený na objednávku, jeho
farebné zladenie je nasledovné:
padližánová, jemná šedá, krémová, lomená biela so strieborným leskom.
Aj strop sa vynoví novým
sádrokartónovým obkladom s
postupne formovanými krajmi.
Luster bude umiestnený v najvyššom bode stropu.
Staré rebrové radiátory budú
vymenené, okenné rámy sa
premaľujú, parapety sa obnovia. Na stole bude ako dekorácia kvetinová kompozícia
pastelových farieb.
Medzi stoličkami v strede
bude koridor, čo uľahčí hosťom
zaujať svoje miesta. Podľa projektantov miestnosť môže byť
využívaná aj na iné slávnostné
účely, ak sa pridajú aj stoly.
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Akrobatikus mutatványok a levegőben

A nézők számára a földön várakozó
modellrepülők látványa is érdekes volt
3. dunaszerdahelyi modellrepülő napot 2008.
június 28-án, szombaton tartották a volt agrokémiai üzem sikabonyi repterén. A rendezvényt Vida János, a dunaszerdahelyi repülőmodellező
klub elnöke, valamint a klub két tagja, Michal Hutník
és Majchrovič Péter szervezte. Az eseményen 18 versenyző vett részt különféle repülőmodellekkel
vitorlázó, motoros vitorlázó, robbanómotoros, vagy
benzinmotoros akrobata gépek, klasszikus és
akrobatikus helikopterek. Az időjárás kedvezett, szép,
napos, meleg időben igazi kikapcsolódás volt a rendezvény. A pilóták és a nézők ellátásáról helyben büfé
és lacikonyha gondoskodott. -kgy-

A

A rendezvényen a dunaszerdahelyi repülőmodellező klub tagjai is
részt vettek. Balról jobbra: Ing. Michal Hutník, helikopter;
Majchrovič Péter, Wigens Z–250 amerikai akrobata gép; Fehér
Róbert, M2 akrobata gép; Dohorák János, Fit 1800 motoros
vitorlázó; Borsányi Péter, skeeter, saját tervezésű motoros vitorlázó

A 3. DUNASZERDAHELYI
MODELLREPÜLŐ NAP
KIÉRTÉKELÉSE:

Rajtra kész gépek

A legfiatalabb induló – a 10
éves Krehule Vladimír, Vágsellye.
A legszebb modell – Portenfield CP65, Martin Doležal,
pozsonyi Istropolitana Klub.
A legtöbb repülőbemutató –
Olin Vitásek, Holics, a legnagyobb szlovákiai airshow rendezője.
A nézők elégedettek voltak, és
valósággal élvezték a látványos
bemutatókat. A rendezők remélik,
hogy jövőre is ellátogatnak a repülőnapra, de még nagyobb
számban, mint most. Ezúton

köszönik a szponzorok – Dunaszerdahely Város, Jurki–Hayton Kft., Quadroflex Kft.. Ing.
Michal Hutník – támogatását.
Köszönet jár a dunaszerdahelyi
repülőmodell klub tagjainak is a
segítségért, továbbá a sétarepülést
biztosító Milan Šiškának, aki
egyben a legnagyobb repülőmodellt is bemutatta a rendezvényen.
Végül a modellrepülést kedvelő
dunaszerdahelyi közönséggel tudatjuk, hogy augusztus 30-án a
sikabonyi repülőtéren rendezik
meg az F3A kategóriájú akrobata
modellrepülők országos bajnokságát.

É
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Voľný čas

retí Letecko –modelársky deň v Dunajskej
Strede sa konal v sobotu, 28. 6. 2008 na bývalom
letisku ACHP pri Malom
Blahove. Usporiadateľmi podujatia boli Ján Vida, predseda LMK DS, Ing. Michal
Hutník, člen LMK DS a
Peter Majchrovič, člen LMK
DS. Letecko–modelárskeho
dňa sa zúčastnilo 18 pilotov s
rôznymi modelmi (vetrone,
motorové vetrone, plne akrobatické lietadlá so spalovacím
alebo benzinovým motorom,
hornoplošníky, vrtuľníky klasické a akrobatické). Počasie
bolo nádherné slnečné, občas
síce pod mrakom, ale teplé a
bez zrážok. Piloti a diváci sa
mohli ob-čerstviť v bufete na
mieste diania.

T

Svoje umenie prezentovalo 18 pilotov

Airshow na dunajskostredskom neby

Natankované, airshow sa začína…

VYHODNOTENIE 3.
LETECKO–MODELÁRSKEHO
DŇA V DUNAJSKEJ STREDE:
Cena pre najmladšieho účastníka – 10-ročný Krehule Vladimír, Šala.
Cena za najkrajší model
Portenfield CP65 – Martin Doležal, klub Istropolitana Bratislava.
Cena za najviac letových
ukážok – Olin Vitásek z Holíča,
ktorý je usporiadateľom najväčšej modelárskej airshow na Slovensku.

Olin Vitásek, nestor slovenského leteckého modelárstva, pravideľný účastník
letecko-modelárskeho dňa v Dunajskej Strede pripravuje slávny vetroň ASG 2
Diváci boli spokojní a
očarení ukážkami. Organizátori dúfajú, že sa prídu
pozrieť aj na budúci rok, ale vo
väčšom počte. Úprimné poďakovanie patrí sponzorom podujatia: Mesto Dunajská Streda,
Jurki–Hayton s. r. o., firma
Quadroflex s. r. o., Ing.
Michal Hutník. Poďakovanie
však patrí aj tým členom klubu,
ktorí svojou pomocou akciu
podporili, ďalej Milanovi Šiškovi, ktorý robil vyhliadkové
lety a mal najväčšie lietadlo.
Na záver dodáme, že v auguste sa na letisku v Malom
Blahove usporiada súťaž Majstrovstvá Slovenska akrobatických lietadiel.

Letecko-modelársky deň ako rodinný program
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A városi fotópályázat IV. évfolyamának feltételei

Fényképek Dunaszerdahelyről 2008

Dunaszerdahely város önkormányzata 2008−ben ismét fényképpályázatot hirdetett. Az immár negyedik évfolyam meghirdetésével a város vezetése azt tartotta szem előtt, hogy a városi fényképarchívum újabb színvonalas fényképanyaggal gyarapodjon . A
városi önkormányzatnak eltökélt szándéka, hogy az elkövetkező nemzedékeknek gazdag fényképanyaggal dokumentálja a város folyamatos fejlődését
és arculatának változásait, az itt élő
emberek életminőségének életkörülményeinek javulását.

A pályázat idei évfolyamára a következő témakörökben küldhetők be
munkák:
1. Az utca embere kritikus szemmel.
2. Utcák, terek, épületek, műemlékek.
3. Természeti szépségek, a négy
évszak.
A fényképek méretei: 20x30 és 30x40
cm.
Az első két kategóriában a zsűri a
válogatásnál csak olyan pályamunkákat
vesz figyelembe, amelyek a város életét,
épületeit, környezetét örökítik meg, vagy
egyértelműen és beazonosíthatóan Dunaszerdahelyhez kötődnek. A polgármester díja kizárólag e két kategóriába
tartozó képek alkotójának ítélhető oda. A
kiírásban található témákat illetően a
2008−as évben a fotópályázat fő témája:
a dunaszerdahelyi ember ábrázolása. A
hagyományos módon készült fényképfelvételek mellett várjuk az elvontabb, új
technikai eljárással készült fotókat is. A
pályázatra beküldött alkotásokat szakmai
zsűri bírálja el. A beérkezett munkákból a
két legrangosabb művet díjazzák. A
polgármester különdíja 10 000 Sk, a
zsűri fődíja 5 000 Sk. A sikeres pályázó-

nak a kiállításra kerülő fotók után anyagköltség címén darabonként 200 koronát
megtérítenek. (Ezt az összeget a kiállítás
megnyitóján kapja kézhez a pályázó.) A
fotókhoz kérjük csatolni a negatívot,
vagy a fényképet lemezen.
A pályamunkák 2008. október közepéig adhatók le a Vermes villában székelő Kortárs Magyar Galériában személyesen, vagy postázhatók az alábbi
címre: Kortárs Magyar Galéria, Szabó
Gyula utca 304/2, 92901 Dunajská
Streda. (Nyitvatartás hétfőtől péntekig,
10−tól 17 óráig). Részletesebb tájékoztatás a 031 / 5529384−es számon.

P r a v i d l á I V. r o č n í k a f o t o s ú ť a ž e m e s t s k e j s a m o s p r á v y n a r o k 2 0 0 8

Dunajská Streda na obrázkoch 2008
Samospráva Dunajskej
Stredy vyhlásila aj v roku
2008 fotografickú súťaž.
Cieľom v poradí už štvrtého
ročníka súťaže je rozšíriť album mesta Dunajskej Stredy o nové kvalitné fotozábery. Vedenie mesta má eminentný záujem na tom, aby
pre nadchádzajúce generácie bol fotograficky zdokumentovaný neustály rozvoj
mesta, permanentná zmena
jeho tváre, ako i kvality každodenného života občanov
mesta. Štvrtý ročník súťaže
sa vypisuje v troch tematických kategóriach:
1. občan mesta kritickým
okom.
2. Ulice, námestia, budovy, historické pamiatky
3. Krása prírody, štyri
ročné obdobia.
Rozmery fotografií: 20 x 30
a 30 x 40 cm.
V prvých dvoch kategóriách

porota bude hodnotiť len také
práce, ktoré zachytávajú život
Dunajskej Stredy, budovy a okolie mesta. Podmienkou je
teda, aby na fotozáberoch jednoznačne prezentovali Dunajskú Stredu. Cenu primátora
Dunajskej Stredy možno udeliť najlepšiemu autorovi v prvých dvoch kategóriách. Hlavnou témou tohoročnej fotosúťaže je zobrazenie dunajskostredského človeka. Popri
fotografiách zhotovených klasickou technikou sa očakávajú
aj zábery vyhotovené modernými technikami. Práce

vyhodnotí odborná porota. Zo
zaslaných prác budú ohodnotené dve najlepšie. Mimoriadna cena primátora je 10
tisíc Sk, hlavná cena poroty
je 5 tisíc Sk. Za každú fotografiu, ktorú porota si vyberie
do kolekcieprezentovanej na
výstave, autor dostane ako náhradu nákladov 200 Sk. Túto
sumu autor obdrží na otvorení
vernisáže z najlepších prác.
Ku každej fotografii treba pripojiť aj negatív, alebo disketu.
Fotografie treba odovzdať do
polovice októbra 2008 v
Galérii súčasných maďarských umelcov osobne, alebo
doručiť poštou na adresu
galérie: Ul. Gyulu Szabóa.
304/2., 929 01 Dunajská
Streda. Galéria je otvorená od
pondelka do piatku od 10.00
do 17.00 hod. Bližšie
informácie na tel.: 031 / 552
9384.

OZNÁMENIE
Západoslovenská energetika, a.s., Regionálna správa
sietí Juh, oznamuje obyvateľom dotknutých ulíc mesta
Dunajská Streda, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:
Dňa: 21., 22., 23., 24., a
25. júla 2008 od 8,00 hod. do
16,00 hod. Nezábudkova,
Kulačská, Kukučínova zo
strany Nezábudkovej, časť
Komenského – vzdušné ved.
23. júla 2008 od 8,00 hod.
do 15,00 hod. Fábryho ul.
25. júla 2008 od 8,00 hod.
do 15,00 hod. Rybný trh
1,2,3,4.
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10 Vihar és jégeső a városban / Képriport
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Vihar utáni csend és
vízözön...
(2008. július 7. - 17 óra)
NYÁRI “LOMBHULLÁS”

“TÓ” A MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐTTI PARKBAN
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Fotoreportáž: rozmary počasia

Po búrke a krupobití...
(7. júla 2008, po 17-tej hodine)
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12 Thermalpark / Képriport

Változatlan árak és belépőrendszer a termálstrandon

Hétvégeken négyezer fürdőző

Meglepő, hogy a Nagymegyeren megszálló
turisták közül is sokan Dunaszerdahelyre
jönnek fürödni. Azt mondják, hogy a megyeri
strand túlzsúfolt. Jobban tetszik nekik a
Thermalpark tágas természeti környezete, a
parkosított pihenőhelyek. Olyannyira, hogy
többen már prospektust is kértek, és jövőre
Dunaszerdahelyen készülnek eltölteni a nyári
szabadságot.

16.7.2008
Nem változnak az árak és
a belépőrendszer sem a
dunaszerdahelyi Thermalparkban. Az egységes belépőjegy érvényes mind a kinti
részen, mind pedig az új élménymedencében.
Az eddigi tapasztalatok azt
mutatják ugyanis, hogy
nincs értelme külön-külön
belépőjegyet bevezetni. A látogatók elsősorban az időjárástól függően döntik el azt,
hogy a nyitott vagy a fedett
részben tartózkodnak-e, de
mindig vannak olyanok, akik jó időben is a benti élményfürdőt választják.
Kiváló rekreációs sportolási lehetőségeket nyújt az alaposan megújult termálstrand sporttelepe, ráadásul
a profi módon ápolt és karbantartott teniszpályákat, a
minigolf pályát, lábtenisz
pályát, röplabda pályát a
fürdővendégek kedvezményes díjért használhatják.
Felújították a csúszdát is, amelynek üzemeltetését átvette a Thermalpark Rt.
Az autókemping kapacitásának kihasználtsága átlag
30-35 százalékos. Az utóbbi
években csökken a kempingezők száma. Az autókempingeket főleg már csak az
idősebbek keresik fel. A
fiatalok inkább az igényesebb, komfortosabb szálláslehetőséget igénylik, mint
amilyen például a Thermalpark saját szállodája is. A
szállóvendégek és a kempingezők 60-70 százaléka cseh
turista, 20 százaléka lengyel,
elvétve akad egy-két német,
orosz és holland vendég.
Hétvégeken rengeteg a pozsonyi és környékbeli vendég, még Szencről is járnak
a dunaszerdahelyi strandra.
-kgy-
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Thermalpark / Fotoreportáž 13

Nemení sa ani vstupné, ani vstupenkový systém termálneho kúpaliska

Až štyritisíc návštevníkov cez víkendy
V dunajskostredskom Thermalparku túto
sezónu sa nemení ani výška vstupného, ani
samotný vstupenkový systém.
Jednotná vstupenka platí na vstup do
krytého wellness centra, ako aj do bazénov vo
voľnom priestranstve. Podľa doterajších
skúseností nemá zmysel vydávať osobitné
vstupenky do jedného alebo druhého areálu,
návštevníci kúpaliska navštevujú tieto
priestory v závislosti od počasia a aktuálneho
počtu návštevníkov.
Výborné možnosti športu ponúka obnovený
športový areál kúpaliska. Profesionálne udržiavaný tenisový kurt, ako aj minigolf, či nohejbalové a volejbalové ihriská môžu návštevníci kúpaliska využívať za zvýhodnené ceny.
Prevádzku rekonštruovaného toboganu prevzala spoločnosť Thermalpark a.s.
Priemerná vyťaženosť kempingu sa pohybuje na úrovni 30-35 percent. V posledných
rokoch poklesol počet návštevníkov kempingu. Túto formu cestovného ruchu obľubujú
hlavne starší ľudia, mladšie generácie sú náročnejšie, vyhľadávajú komfortnejšie ubytovanie, ako je napríklad aj vlastné hotelové zariadenie Thermalparku.
Takmer 60-70 percent ubytovaných hostí /z
kempingu a hotela/ sú Česi, 20 percent tvoria
Poliaci, ostatní sú Nemci. Občas k nám zavíta
hosť z Ruska či Holandska. Cez víkendy prichádzajú do Dunajskej Stredy aj návštevníci z
Bratislavy a okolia, ba čo viac, aj zo Senca
prichádzajú na dunajskostredské kúpalisko.

Je prekvapujúce, že veľa hostí ubytovaných vo Veľkom
Mederi tiež prichádza na kúpalisko do Dunajskej Stredy.
Tvrdia, že veľkomederské kúpalisko je preplnené, viac sa im
pozdáva priestrannejší areál Thermalparku s peknou
udržiavanou zeleňou. Poniektorí už teraz uvažujú o
budúcoročnej dovolenke v Dunajskej Strede.
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Amikor eltűnik minden fogyatékosság, és marad
a nevető, szenvedő, boldogságra vágyó ember

A Baltazár előadása: megható és felemelő
egható és felemelő
élményben volt részük mindazoknak,
akik június 12-én jelen
lehettek a Városi Művelődési
Központban a budapesti Baltazár Színház vendégjátékán.
Lenyűgöző produkció volt, és
mint Shakespeare darabjai, ez
is az élet teljességét adta: sírást is, nevetést is.
Nem is lehet másképp, hisz
a darab Shakespeare-ből indul
ki, a Rómeó és Júliából, annak
előadására készülnek a színé-

M

szek, akik közben élik a saját
hétköznapi életüket. Egy jóval
nehezebb életet, mint amilyen
az egészséges átlagemberé,
hisz a társulat tagjai enyhén
vagy közepesen értelmi
fogyatékosok. A színház az
illúzióból él, de itt az illúzióból valóság lesz: a színészek
csodálatos átalakuláson mennek keresztül, eltűnik minden
fogyatékosság, marad a nevető, szenvedő, boldogságra
vágyó ember, egy közülünk.
”Régi vágyunk volt, hogy a
Baltazár Színházat Dunaszer-

dahelyen üdvözölhessük” -mondja Cséfalvay Ágnes, a
Mentális Sérülteket Segítő
Társulás
dunaszerdahelyi
szervezetének elnöke. “Jó
alkalom volt erre a másságról szóló Görbe tükrök
napja, no meg társulásunk
fennállásának tízéves jubileuma. Most ünnepelte megalakulásának hatodik évfordulóját a szociálisan gyengébb
családokat támogató Carissimi társulás is, amely a városi
önkormányzat és a VMK mel-

lett társszervezőként működött
közre tervünk megvalósításában. Elnyertük hozzá a Szülőföld Alap és az Európai Néppárt támogatását is. Lenyűgöző produkció részesei lehettünk, a pedagógusoktól hallottam, hogy gimnazista diákjaik rendkívül fegyelmezetten
ülték végig az előadást, őket is
lefegyverezte az a fantasztikus
őszinteség, ahogyan a szereplők az érzelmeikről vallottak.
Azt akartuk, minél többen
lássák, hogy felhívjuk a figyelmet erre a fajta másságra, és

arra, hogy a fogyatékkal élők
mire képesek. Gyűjtést is
szerveztünk életkörülményeik
javítására, mert nagyon sok
minden hiányzik ahhoz, hogy
teljesebb életet élhessenek.
Igaz, a mi társulásunk nem
panaszkodhat,
mert
a
speciális tanácsadó létrejöttével Dunaszerdahelyen beindult egy pozitív folyamat, a
várostól komoly, hatékony
támogatást kapunk. Ennek
köszönhetően jöhetett létre
tavaly a Komenský utcai

szociális központ épületében
a készségfejlesztő szakiskola,
ahol a tizedik alapszint elvégzése után tanulhatnak a fogyatékos gyerekek. Jelenleg
hét diák látogatja. Ez tulajdonképpen felkészítés a gyakorlati életre: bevásárolni
járnak, postára, veteményeskertjük van, amelyet maguk
művelnek, főzni tanulnak.
Nagy-nagy álmunk, hogy
úgynevezett védett otthonokban élhessenek, ahol el tudják
magukat látni. Másik nagy
álmunk, hogy védett munka-

budapesti Baltazár
Színház 1998-ban
alakult. Ez Magyarország egyetlen hivatásos
színtársulata, amely értelmi
sérült színészekből áll. A társulatot működtető Baltazár
Színház Alapítvány úttörő
feladatot lát el azzal, hogy olyan látásmódot érvényesít,
amely a fogyatékosságot
háttérbe szorítva a művészi
sorsot helyezi előtérbe, és lehetővé teszi, hogy sérült emberek a tehetségükből éljenek meg. Működésének alapja, hogy előadásai társadalmilag ne kirekesztve kerüljenek bemutatásra, a közönség fogadja el a társulatot
olyannak, amilyen, a produkciókat ne „ahhoz képest”
ítélje meg, hanem önmagukért. A Baltazár Színház
azóta kilenc előadást hozott
létre, a 2001-ben bemutatott
Gondolj rám szívesen a
harmadik volt a sorban.

A

A színház megálmodója és
vezetője Elek Dóra. Franciaországi színháztudományi tanulmányai idején, egy
fesztiválon látta egy értelmi
sérültekből álló belgiumi társulat előadását, ez adta a
Baltazár ötletét. Ő maga így
vallott erről: „Katartikus élmény volt. A társulat tagjai,
akik az előadás előtt még azt
sem tudták, hányas gombot
kell megnyomni a liftben, a
színpadon abszolút alkotó
emberként tudtak jelen lenni,
az előadás után pedig hihetetlen mértékű szeretet áradt
belőlük.”
helyek létesüljenek a foglalkoztatásukra. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ezekből az álmokból valóság legyen.”
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Ilyen még nem volt, de remélhetőleg most már évente lesz:

Múzeumok éjszakája a Vermes villában
Dunaszerdahelyen ilyen még nem
volt, de remélhetőleg most már évente
lesz: múzeumok éjszakája. A Kortárs
Magyar Galéria részéről remek ötlet
volt egy kitűnő kiállítás megnyitásához
kapcsolni ezt a nyugati múzeumokban,
képtárakban már jó ideje bevett gyakorlatot.
Dunaszerdahelyen a premier június
22-én zajlott. Mivel aznap nem ez volt az
egyetlen műsor a városban, ráadásul a
tévé a labdarúgó Európa Bajnokságot
közvetítette, nem nagyon lehetett népes
részvételre számítani. Ennek ellenére
műsoronként váltakozó létszámban, de
sokan eljöttek a Kortárs Magyar Galériába, hogy lássák, milyen is a múzeumok éjszakája csallóközi megrendezésben. A csúcs hatvan ember volt, ami az
adott körülmények között egyértelműen
sikernek könyvelhető el. A látogatók
zöme kitartónak bizonyult, végignézte a
délután hat órától éjfélig tartó műsort.
A vezetés jól választott, amikor erre az
alkalomra időzítette Szmrecsányi
Boldizsár magyarországi szobrászművész alkotásainak bemutatását. Van valami ezekben a szobrokban, ami a kortárs
művészettől ódzkodókat is megfogja. Ez
nem is annyira a narratív jellegükből fakadó „érthetőségüknek” tudható be, mint

inkább az érintésre, tapintásra csábító,
tükörsimára csiszolt felületeknek, a
szemet gyönyörködtető, megnyugtatóan
kerek formáknak.
Marcell Béla, a dunaszerdahelyi muzeológusok doyenje Tündérek és manók címmel a Csallóköz hiedelemvilágáról tartott előadást. Rendkívül
érdekesen beszélt Vámos Ferenc, a galériának helyet adó Vermes-villa építőinek Magyarországon élő leszármazottja
az épület egykori arculatáról és tulajdonosainak mindennapjairól. Gaál József

Zene szobrok között a félhomályban: Gaál József és Komjáthy Lóránt

és Komjáthy Lóránt magyar költők
megzenésített verseiből varázsolt hangulatos produkciót. Gyönyörűség és öröm
volt hallgatni Rigó Ronald zongorajátékát, annál is inkább, mivel ez a tehetséges fiatalember dunaszerdahelyi, az
itteni művészeti alapiskolában szerezte
meg tudásának alapjait, amelyeket most
a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti
Konzervatórium növendékeként fejleszt tovább. Az éjszakába nyúló rendezvény az Inas a szalonban című,
Munkácsy Mihály életét és munkásságát bemutató filmmel zárult.
Dicséretes, hogy a rendezők a fiatalabb nemzedékekről sem feledkeztek
meg, számukra is kitaláltak valamit, ami
becsalogatta őket a galériába, bár idejük
javát annak udvarán, kézműves foglalkozásokkal és helytörténeti vetélkedővel
töltötték.
A múzeumok éjszakája kitűnő starttal
indult, reméljük, a folytatás is sikeres
lesz.

Éjfélkor is világos volt a
galériában: épp Rigó Ronald
zongorajátéka szűrődött ki az
ablakon.

A múzeumok éjszakája 1999ben francia kezdeményezésre született, és
az ICOM, a múzeumok nemzetközi szervezete
tá-mogatásával, az Európa Tanács védnökségével
2005-ben rendkívül sikeres nemzetközi programmá vált.
Tavaly 42 európai ország 1916 múzeumába vonzotta az érdeklődők hatalmas tömegeit, csak Franciaországban 1,3
millió embert. Az esemény az év leghosszabb éjszakája,
Szent Iván napja táján kerül megrendezésre. Ilyenkor
olyanok is ellátogatnak a kiállítótermekbe, akiket nem
annyira a műalkotások, mint inkább a kísérő programok – ének, zene, tánc, színielőadás,
performance – vonzanak. /vk/
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Vystúpenie, na ktoré sa nezabúda – Rómeo a
Júlia v podaní hercov s mentálnym postihnutím

Fascinujúce divadelné predstavenie
ilovníci divadla,
ktorí 12. júna v
MsKS videli predstavenie v podaní hosťujúceho Divadla Baltazár z
Budapešti, zažili dojímavý a
vzrušujúci zážitok.
Bolo to úchvatné predstavenie, ktoré podobne, ako diela
Shakespeara, odzrkadlila celistvosť života: radosť i smútok,

M

združenia na pomoc mentálne
postihnutým Ágnes Cséfalvay.
“Jedinečnú príležitosť poskytol
deň Krivého zrkadla, ako aj
10. výročie existencie divadla.
Šieste výročie svojho vzniku
oslavovalo i združenie Carissimi, ktoré podporuje rodiny so
slabším sociálnym zázemím.
Oni, ako aj mestská samospráva a MsKS nám pomáhali
pri realizácii nášho zámeru.

tila úprimnosť hercov, ktorí
nechali nazrieť do svojich
pocitov. Chceli sme, aby predstavenie pozrelo čo najviac ľudí, aby sme upozornili na
inakosť, na to, čoho sú schopní
ľudia s handicapom. Zorganizovali sme aj zbierku na zlepšenie ich životných podmienok,
lebo veľmi veľa chýba k tomu,
aby mohli žiť plnším životom.
Je pravda, že naše združenie sa

sociálneho centra na Komenského ulici škola, v ktorej
rozvíjajú zručnosti postihnutých detí po ukončení desiateho základného stupňa. V
súčasnosti navštevuje školu
sedem detí. Táto škola je vlastne príprava na reálny život:
nakupujú, chodia na poštu,
starajú sa o záhradku, učia sa
variť. Našim veľkým snom je,
aby sa dostali do chránených

Možno, aj členovia klubu mentálne postihnutých v Dunajskej Strede raz budú mať svoje divadlo...
prinášajúci smiech aj plač. Inak
sa ani nedá, veď predstavenie
vychádza zo Shakespeara, z
jeho Rómea a Júlie. Herci sa
chystajú na predstavenie, pritom žijú vlastný všedný život.
Ťažší, ako bežní zdraví ľudia,
veď sa jedná o hercov s miernym alebo stredným mentálnym postihnutím. Divadlo žije
z ilúzií, ale tu sa ilúzie menia
na skutočnosť: herci prechádzajú zázračnou premenou, handicapy sa strácajú, ostáva len
človek, ktorý sa raduje, trpí, túži po šťastí, človek, ako jeden z
nás.
„Už dávno sme túžili po tom,
aby sme Divadlo Baltazár
mohli privítať v Dunajskej
Strede“ – povedala pre DH
predsedníčka miestnej sekcie

Získali sme ďalej podporu Nadácie Rodná zem a Európskej
ľudovej strany. Bol to fascinujúci zážitok, od pedagógov
som počula, že gymnazisti boli
počas predstavenia veľmi disciplinovaní. Aj ich úplne uchvá-

nemôže sťažovať, veď po zriadení špeciálneho poradenstva
sa v Dunajskej Strede naštartoval pozitívny proces, od
mesta dostávame hodnotnú a
účinnú pomoc. Vďaka tomu
mohla vzniknúť vlani v budove

domovov, kde by sa dokázali
postarať o seba. Druhým našim
snom je, aby vznikali chránené
dielne. Celá naša aktivita
smeruje k tomu, aby sa naše
sny stali skutočnosťou.“

Budapeštianske Divadlo
Baltazár bolo založené v roku 1998. Je to jediné profesionálne divadlo hercov s
mentálnym postihnutím v
Maďarsku. Prevádzkovateľ
divadla, Nadácia Baltazár
vykonáva priekopnícku prácu
tým, že uplatňuje videnie, v
ktorom sa do popredia dostáva umelecký výkon a nie handicap, a umožňuje postihnutým talentom, aby sa mohli
plne realizovať. Základom je-

ho fungovania je, aby predstavenia boli prezentované
ako spoločensky plnohodnotné, aby obecenstvo prijímalo scénu takú, aká je, a
predstavenia hodnotilo podľa
umeleckého výkonu, nie „s
prihliadnutím“ na stav hercov. Divadlo Baltazár realizovalo od svojho založenia
deväť predstavení.
Zakladateľkou a vedúcou
divadla je Dóra Elek, ktorú
inšpirovalo belgické divadlo

mentálne postihnutých hercov. Ich predstavenie videla
počas svojich štúdií vo Francúzku na jednom divadelnom
festivale. „Bol to katartický
zážitok. Členovia scény, ktorý
ani nevedeli, ktorý gombík
majú vo výťahu stlačiť, sa na
scéne pohybovali ako tvoriví
jedinci. A po predstavení z
nich vyžarovala nesmierna
láska..“
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Jubilált az Ágacska és a Dunaág – száz gyerek perdült táncra az ünnepi műsorban

Tíz

tánccal töltött év

jelenleg mintegy 110 tagot
számláló Ágacska gyermeknéptánc-csoport június 23-én a
VMK-ban ünnepi műsorral emlékezett
megalakulásának 10. évfordulójára.
Az ünnepi program két részből állt: az
első részben a legkisebbeknek, tehát az
óvodá-soknak és kisiskolásoknak jutott a
fő-szerep. Az összeállítás címe, a Vásár is
jelezte, hogy a gyerekek táncos-zenés
vásári hangulatot varázsoltak a színpadra,
nem hiányoztak természetesen a komédiások sem. A műsor második részében

A

kicsik és nagyok egyaránt felléptek, és egy
színes néptánccsokrot nyújtottak át a
nézőknek az Életképek című műsorukban.
A hazai tájak jellegzetes néptáncvariációi
mellett erdélyi és más kárpát-medencei
motívumok is megelevenedtek a színpadon. A délelőtti előadáson zömmel a
városi alapiskolák diákjai vettek részt. Az
esti előadáson a szülők, rokonok és ismerősök tapsoltak a gyerekek műsorának.
Az Ágacskában táncoló gyerekekkel
immár tíz éve, tehát a kezdetektől Nagy
Iván és Volner Nagy Melinda foglal-

kozik. Négy gyerekgeneráció táncol együtt, hiszen gyakorolnak és fellépnek az
Ágacskában óvodások, kisiskolások és
felsőtagozatos alapiskolások is. Sőt, középiskolásokkal is foglalkoznak, de ők
külön tánccsoportként szerepelnek Dunaág néven.
A jubileumi előadáson valamennyien
bemutatkoztak, tehát nagyjából száz gyerek táncolt a színpadon. A legvégén pedig
a régi csoporttagok is táncra perdültek, úgy
mint régen!

Irány: Szicília
Nagy Ivántól, a csoport egyik vezetőjétől lapunk megtudta, hogy az Ágacska a nyáron ismét útra kel. Tavaly
Törökországban jártak, ezúttal pedig Szicíliában vár rájuk több fellépés, majd egy kis kikapcsolódás .
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Küszöbön a DAC Corgoň-ligás rajtja. Djuričič edző sok játékost
kipróbált, de lapzártakor még nem volt végleges kerete

Nyitány Nyitrán
Közeledik július 19-e. Az a nap, amikor
a DAC labdarúgócsapata Nyitrán lejátszsza első Corgoň ligás mérkőzését, majd
egy héttel később a nagyszombatiak ellen
mutatkozik be hazai pályán.
Javában zajlik a DAC-stadion átalakítása,
hogy megfeleljen a Szlovák Labdarúgó
Szövetség által támasztott követelményeknek. A szövetség munkatársai a közelmúltban Dunaszerdahelyre látogattak, és
elégedettek voltak a munkálatok menetével.
Felújítják többek között a vendégöltözőt és a
mérkőzés ellenőre számára fenntartott
helyiséget. A főtribünnel szembeni lelátóra a
székeket a tervek szerint lapzártánk után
kezdik felszerelni. E cikk nyomdába adáKhashayar Mohseni (a DAC elnöke): "3 éves tervet dolgoztunk ki. A most induló
sakor még kérdéses volt, hogy a villanybajnokságban stabilizálni akarjuk a csapatot, a középmezőnyt célozzuk meg. A követvilágítás mikorra készül el.
kező bajnokságban már a 2-4. hely valamelyikén szeretnénk végezni, a harmadik évben
A stadion tehát pedig az UEFA-kupába jutás a cél. Úgy is mondhatnám, hogy lépésről lépésre szeretszépül, de a csapat- nénk előrejutni."
ban is jelentős változások történnek.
Rendkívüli biztonsági intézkedésekkel készül a dunaszerMilan Djuričič vezetőedzőnek másfél
dahelyi rendőrség a július 25-én esedékes DAC – Nagyhéttel a bajnokság rajtja előtt még sok a
szombat mérkőzésre.
gondja: „Nagyon sok játékost kipróbálA DAC első hazai Corgoň-ligás meccsére előreláthatólag
tunk már. Keresem a kezdőtizenegyet, de
több, mint kétezer vendégszurkoló érkezése várható, akiknek
sajnos, azt kell mondanom, hogy egyelőfeltúnése mindenütt rendbontással jár. Both Péter járási rendőrre még nincs csapatom. Minden egyes
kapitány tájékoztatott arról, hogy ezen a pénteki napon várhanap ezzel a kereséssel telik el. Már etóan 16 órától forgalomkorlátozás lesz a Gyurcsó István
lőbbre kellene tartanunk, hiszen nagyon
Milan Djuričič
utca stadion felőli szakaszán, a Kisudvarnoki úton, és a
közel a bajnokság rajtja.”
Sport utcába kocsival nem lehet behajtani.
A horvát szakember tehát még építi a
csapatot. Hogy milyen sikerrel, arra július 19-én, az első
mérkőzésen kapunk választ. (pll)
A DAC A-CSAPATÁNAK EDDIGI ELŐKÉSZÜLETI MECCSEI:
Artmedia-DAC 0:2 (0:1), DAC-Trenčín 3:3 (1:2), Duslo ŠaľaDAC 3:3 (2:1), DAC-Kaposvár 1:1 (0:1), SFM Senec-DAC 1:0
(1:0), Pandurii-DAC 1:0 (0:0), Wiener Neustadt-DAC 2:0 (1:0),
DAC A-DAC B 0:0

Polícia 25. júla chystá mimoriadne bezpečnostné opatrenia v Dunajskej Strede v súvislosti so zápasom DACTrnava.
Očakáva sa, že na tento prvý domáci zápas DAC-u v Corgoň
lige príde do nášho mesta až 2-3 000 trnavských fanúšikov,
medzi nimi aj predstavitelia tzv. tvrdého jadra. Preto považuje
okresný šéf policajtov Peter Both. prvý zápas DAC-u v Corgoň
lige za závažný rizikový faktor.
Podľa scenára polície 25. júla v piatok budú od 16. hodiny
pre motoristov uzavreté ulice Istvána Gyurcsóa, Malodvornícka a Športová a v uliciach pri štadióne budú platiť dopravné obmedzenia. Fanúšikovia Trnavy budú vchádzať do štadiónu len pre nich určeným vzadným vchodom a na tribúne budú oddelené od domácich fanúšikov.
Peter Both vyzýva obyvateľov okolitých ulíc, aby v deň zápasu podľa možnosti neparkovali na ulici. Pri vchodoch na
štadión budú zvýšené bezpečnostné kontroly. Polícia má informácie aj o tom, že trnavskí fanúšikovia pricestujú do Dunajskej Stredy cez Bratislavu prenajatým vlakom. Od stanice
na nich budú dohliadať policajti až k štadiónu, po zápase na
spiatočnej ceste takisto.

A stadionba a vendégdrukkerek csak a kijelölt hátsó
bejáratokon juthatnak be és a lelátón elszigetelik őket a hazaiaktól. Both Péter elővigyázatosságra inti a stadion környékén
lakókat, hogy a meccs délutánján lehetőleg személyautóikkal
ne parkoljanak az érintett utcákban, nehogy a dühöngő nagyszombati szurkolók szándékosan megrongálják őket. A stadion
bejáratainál fokozott ellenőrzések lesznek.
A rendőrség információi szerint fanatikus drukkerek valószínűleg különvonattal is érkeznek Nagyszombatból Pozsonyon át. Őket egészen a stadionig rendőrök kísérik majd, és a
meccs után vissza az állomáshoz is, hogy ne kerülhessen sor
rendbontásra.
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Mozaik / Mozaika
Június végén jól sikerült
gulyáspartit tartottak a
városi nyugdíjasklubban.
Mintegy nyolcvanan vettek
részt a jó hangulatú összejövetelen, amely a klub teraszán zajlott le. A klubtagok
az Október utcai óvódások
műsorának tapsolhattak. A
klubtagok azoknak a sátraknak a hűvősében falatoztak és pihentek, amelyeket a
városháza vásárolt a klubnak. A terasz kerítését pedig hánccsal vonták be.
Rácz Mária klubelnök szerint a gulyáspartit a nagy érdeklődésre való tekintettel a
közeljövőben megismétlik.

Koncom júna usporiadali pre členov mestského
klubu dôchodcov gulášovú
párty. Takmer osemdesiat
dôchodcov sa zúčastnilo
príjemného posedenia pod
stanmi, ktoré si pre klub zaobstaral mestský úrad.
Vzhľadom nato, že ochutnávka guláša mala veľký úspech medzi dôchodcami,
podľa vedúcej klubu, Márii
Ráczovej v blízkej budúcnosti usporiadajú ďalšiu podobnú akciu.

S t r e e t b a l l

-

t o r n a

h a t o d s z o r

Pattogott a labda, dübörgött a zene
Július első vasárnapján már hatodik
alkalommal rendezték meg a dunaszerdahelyi streetball-tornát. Az utcai kosárlabdát egypalánkra játsszák, és általában háromfős csapatok küzdenek
egymással.
Pattogott a labda és dübörgött a zene
a városi szabadidőparkban. A viadalt az
időjárás is kegyeibe fogadta: sütött a
nap, de nem volt füllesztően meleg.
Egyszerre négy pályán zajlottak a
mérkőzések. A legtöbb csapat természetesen dunaszerdahelyi illetőségű volt,
de érkeztek résztvevők Komáromból,
Gútáról, Érsekújvárból, Somorjáról,
Szencről és Pozsonyból is.
A meccsek látványos megmozdulásokat és szép kosarakat hoztak. Emellett a torna egyik színfoltját évről évre
az ötletes csapatnevek jelentik. Ízelítőül
néhány név az idei kínálatból: Neféjjé,
Két balkéz, Anyuék hogy vannak?, Nem
jut eszembe semmi kreatív, Mínusz 15
kiló, Jöttünk csak lesülni, Légcsőtisztítók.
A végeredmény nagy csaták után alakult ki. A 18 év alattiak kategóriájában
a dunaszerdahelyi Reinbou Kriu győzött, míg a 18 év felettiek között a somorjai Jumpers bizonyult a legjobbnak. Nem szokványos, hogy egy streetball-tornán 40 év felettiek számára is
legyen kategória, de ezúttal volt ilyen.
Ebben a kategóriában azonban nem a
győzelem, hanem a részvétel volt a fontos. (pll)

A FŐSZEREPLŐK NYILATKOZTAK
Hulkó Gábor (szervező): A 6. évfolyam után
kijelenthetem, hogy már hagyománya van a versenynek. Egy kis rutinra tettünk szert a szervezésben, állandó szponzoraink pedig szívesen támogatják a
rendezvényt. A torna célja, hogy a részvevők játsszanak egy jót és jól érezzék magukat.
Csörgő Péter (résztvevő): A nagypályás kosárlabdát jobban szeretem, de kikapcsolódásnak a streetball
is megfelel. A verseny véleményem szerint évről évre
magasabb színvonalú. Rábírja a fiatalokat a mozgásra, valamint népszerűsíti a kosárlabdát.
Július 5-én szombaton délután fél kettőkor riasztották
a dunaszerdahelyi tűzoltókat: Az Újfalu lakótelepen
lángba borult egy szélfogó melletti gabonatábla. A
tűzoltók egy percen belül a helyszínen voltak, mégis tíz
hektárnyi lábon álló gabona veszett kárba. A bősi és a
somorjai tűzoltókat is segítségül hívták. Hét tűzoltóautó
és 19 tűzoltó, köztük bősi önkéntesek is résztvettek a
bevetésben. Mint lapunk Csandal Tibor tűzoltó
századostól, a dunaszerdahelyi járási tűzoltóság és
műszaki mentőszolgálat igazgatóhelyettesétől megtudta:
a lángokat két és fél órás küzdelem után sikerült
megfékezni, de így is csaknem százezer koronás kár
keletkezett. A közeli bérlakások lakói szerint
valószínűleg csavargó gyerekek okozhatták a tüzet.
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A DAC Corgoňbajnoki mérkőzései /
jesenné Corgoň-zápásy
DAC (2008/2009 ősz):
1. FORDULÓ/kolo (JÚLIUS
19.): NITRA–DAC
2. FORDULÓ/kolo (JÚLIUS
25.): DAC–TRNAVA
3. FORDULÓ/kolo
(AUGUSZTUS 2.):
SLOVAN–DAC
4. FORDULÓ/kolo
(AUGUSZTUS 8.):
DAC–KOŠICE
5. FORDULÓ/kolo
(AUGUSZTUS 16.):
RUžOMBEROK–DAC
6. FORDULÓ/kolo
(AUGUSZTUS 22.):
DAC–B. BYSTRICA
7. FORDULÓ/kolo
(AUGUSZTUS 30.):
DUBNICA–DAC
8. FORDULÓ/kolo
(SZEPTEMBER 13.):
PREŠOV–DAC
9. FORDULÓ/kolo
(SZEPTEMBER 19.):
DAC–Z. MORAVCE
10. FORDULÓ/kolo
(SZEPTEMBER 27.):
ARTMEDIA–DAC

Pogány Árpád
(1925–2008)
unaszerdahelyi sportember volt a javából. A
háború utáni DAC futballcsapatának kapushiányát úgy oldotta meg, hogy beállt a háló elé
és védett. Annak ellenére, hogy előzőleg semminemű
kapusképzésben nem részesült, megbízható és olykor
kivételes produkciókra is képes hálóőr lett.
Ez az epizód is jól jelzi, hogy az akkor 22 éves
Pogány Árpádból nem hiányzott a bátorság, a kockázatvállalás és az önmagába vetett hitnek az a vakmerősége, amit dinamikus erőnek nevezünk, s ami életet,
sorsot, történetet is alakíthat. Igen, történetet is, hiszen
a sors kegyes volt hozzá és bebocsátást nyert a dunaszerdahelyi sport világába. Úgy járt-kelt
ebben a világban, mint az atyai házban. Ezt az otthonosságot, derűt és biztonságot szerettük
benne.
Életét a sport, legbelül a dunaszerdahelyi futball, a szíve csücskében a DAC végtelen
szeretete határozta meg. Neve és portréja okkal került be a dunaszerdahelyi labdarúgás 100
évének 100 legjobb játékosát felvonultató, kiváló könyvbe. Aktív pályafutását befejezve
évtizedekig ott munkálkodott a DAC vezetésében. Egy csupaszív futballistát és elkötelezett
lokálpatriótát veszítettünk el benne, amilyenekből ma már egyre kevesebb van. Mindig
őszinte érdeklődéssel, a jobb játék és a feljutás reményében fogadta a legkisebb információt
is a DAC-ról, egy-egy erősítésnek számító új játékos, edző érkezésének hírét.
Egyre romló egészségi állapota sem tudta sokáig megakadályozni, hogy kijárjon a
stadionba. Az annyiszor korholt, de végső soron imádott és hőn szeretett csapata hazai
meccseire. Miután elmaradt a lelátóról, aggódtunk érte, s nagy fájdalommal fogadtuk az
elfogadhatatlant, de megváltozhatatlant – Pogány Árpádot magához szólította az örök edző.
Hisszük, hogy van egy égi futballpálya, ahol egy jó csapatban számára is akad hely, s onnan
tekint le szeretett városára és a DAC-ra. Gondoljunk rá mindig tisztelettel, őrizzük meg
emlékét az utókornak.
Pogány Árpáddal Dunaszerdahely labdarúgásának, sport- és közéletének egy sikerekben
gazdag személyisége is távozott körünkből. Nem hagyjuk, hogy örökre távozzon!
Emléke szívünkben mindig élni fog.

D

(BS+KGY)

11. FORDULÓ/kolo (OKTÓBER
3.): DAC–ŽILINA
12. FORDULÓ/kolo (OKTÓBER
17.): DAC–NITRA
13. FORDULÓ/kolo (OKTÓBER
25.): TRNAVA–DAC
14. FORDULÓ/kolo (OKTÓBER
31.): DAC–SLOVAN
15. FORDULÓ/kolo
(NOVEMBER 8.):
KOŠICE–DAC
16. FORDULÓ/kolo
(NOVEMBER 14.):
DAC–RUžOMBEROK
17. FORDULÓ/kolo
(NOVEMBER 22.): B.
BYSTRICA–DAC
18. FORDULÓ/kolo
(NOVEMBER 28.):
DAC–DUBNICA

Árpád Pogány (1925–2008)
dišiel človek, ktorého život bol spojený s dunajskostredským futbalom. Pri
znovuzrodení DAC koncom 40-tich rokov stál v bráne mužstva. Právom ho zaradili v
športovej knihe medzi 100 najlepších hráčov 100 rokov DAC-u.
Po ukončení hráčskej kariéry pôsobil dlhé roky vo
vední klubu. Bol to futbalista a oddaný lokálpatriot,
akých je medzi nami čím ďalej, tým menej. Aj v časoch,
kedy mal podlomené zdravie, hltal doslovne každú
informáciu o DAC. Aj napriek zhoršujúcemu sa
zdravotnému stavu verne chodil na domáce zápasy
svojho milovaného mužstva – kým vládal.
S veľkou bolesťou sme prijali správu, že Árpáda
Pogánya pozval k sebe večný tréner. Veríme, že sa aj na
nebeskom ihrisku dostane do futbalovej brány, odkiaľ
sa bude pozerať aj na jeho milovaný DAC a milované
mesto. Lebo s Árpádom Pogányom odchádzal aj
osobnosť úspešného futbalu, športového a verejného
života Dunajskej Stredy.
Jeho spomienka zostane večná v našich srdciach.

O
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Szülők figyelmébe!

Támogatási lehetőségek rászoruló gyermekeknek
A Szlovák Köztársaság Munka-, Szociális, és Családügyi
Minisztériumának 29775/2007-II/1 rendelete értelmében a
NEHÉZ ANYAGI HELYZETBEN LEVŐ családok a 2008/09es tanévben is igényelhetnek anyagi támogatást a járási Munkaügyi, Szociális és Családügyi hivataltól. Kérelmüket a családok kizárólag az iskolák révén nyújthatják be (iskolai tanszerekre, tanulmányi ösztöndíjra, iskolai étkeztetésre).A kérelmeket a Munkaügyi hivatal két kategóriában bírálja el:
I.: Olyan gyermekek anyagi támogatása, akiknek családja
anyagi szükséghelyzetben van, ezért szociális anyagi támogatásban részesül („dávka a príspevky v hmotnej núdzi”)
II.: Olyan gyermekek anyagi támogatása, akik családja nem
részesül szociális anyagi támogatásban - de a család bevétele
nem haladja meg az államilag meghatározott létminimumot.
Az anyagi szükséghelyzetben és a létminimum határán élő
családoknak a következő lépéseket kell megtenniük, kategóriától
függően:
I. kategória: A szülő a gyermek törvényes képviselőjeként az
óvoda/iskola igazgatóságához benyújtja a támogatás iránti kérelmét, de igazolnia kell, hogy családja szükséghelyzetben van,
ezért szociális anyagi támogatásban részesül „Potvrdenie o
poberaní dávky v hmotnej núdzi”. (Az igazolást a
dunaszerdahelyi munkaügyi hivatal állítja ki – ÚPSVaR.)
II. kategória: A szülő a támogatás iránti kérelmét benyújtja az
alábbi formanyomtatványokkal és igazolásokkal együtt az
óvoda/iskola igazgatóságának (az igazolások családonként
eltérőek lehetnek):
 Formanyomtatvány, amely a család bevételének megítéléséhez szükséges „Formulár na posúdenie príjmu” (a
nyomtatványt az iskola adja ki, és a szülő tölti ki)
 Az anyagi szükséghelyzetben járó támogatásban nem
részesülő szülők nyilatkozata „Vyhlásenie rodičov detí z rodín,

ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi” (a nyomtatványt
az iskola adja ki, és a szülő tölti ki)
 A kérvény leadását megelőző 6 (7) hónap bevételéről szóló igazolás a munkáltatótól – júliustól decemberig, ill. januártól
júliusig (beleértve). Az igazolásnak tartalmaznia kell az adókedvezményt is! (a nyomtatványt az iskola adja ki, és a munkáltató
tölti ki)
 Családi pótlékról szóló igazolás „Potvrdenie o poberaní
rodinných prídavkov” (munkaügyi hivataltól - ÚPSVaR)
 Szülői járulékról szóló igazolás „Potvrdenie o rodičovskom príspevku” ( munkaügyi hivataltól -ÚPSVaR)
 A gyermek tartásdíjáról szóló bírósági döntés .„Rozhodnutie súdu o výživnom”
 Aktivációs pótlékról szóló igazolás „Potvrdenie o poberaní aktivačného príspevku” ( munkaügyi hivataltól -ÚPSVaR)
 Gondozási hozzájárulásról szóló igazolás „Potvrdenie o
poberaní príspevku za opatrovanie” (munkaügyi hivataltól–
ÚPSVaR))
 Öregségi, ill. rokkantsági nyugdíjjáradékról szóló határozat „Rozhodnutie o starobnom, invalidnom dôchodku” (a szociális biztosító legfrissebb határozata)

További igazolások, pl.: becsületbeli nyilatkozatok
szükség esetén, születési bizonyítvány - családtól függően.
A szülők által benyújtott kérvényeket félévente bírálja el a
Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal. Kérjük a szülőket,
hogy mivel évente két időpontban, január 8-án, és augusztus 8án döntenek a dotációk további folyósításáról, ezért a jelzett
időpontokig adják le az iskola igazgatóságának a kérvényeiket,
kategóriától függően. Mivelhogy az óvodák és iskolák
augusztusban nem üzemelnek, ezért az igazolásokat augusztus 6án és 8-án leadhatják a dunaszerdahelyi Városi Hivatal
iskolaügyi osztályán a 207-es irodában!

Pomôcka pre rodičov

Postup pri podávaní žiadostí o dotáciu pre detí a žiakov
1. Čo má obsahovať „Žiadosť o dotáciu pre dieťa/žiaka“ pochádzajúceho z rodiny v hmotnej núdzi, ktorej sa poskytuje
príspevok v hmotnej núdzi od ÚPSVaR:
Rodič – ako žiadateľ o dotáciu, odovzdá základnej škole/ materskej škole „Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi“. Toto potvrdenie vydá na vyžiadanie ÚPSVaR.
2. Čo má obsahovať „Žiadosť o dotáciu pre dieťa/žiaka“
pochádzajúceho z rodiny žijúcej na hranici životného minima:
Rodič – ako žiadateľ o dotáciu, odovzdá škole/materskej škole všetky formuláre a potvrdenia, ktoré aktuálne odzrkadľujú celkový príjem rodiny za posledných šesť – sedem mesiacov:
 Formulár na posúdenie príjmu, (tlačivo vydáva škola a
vyplní rodič)
 Vyhlásenie rodičov detí z rodín, ktorým sa neposkytuje
pomoc v hmotnej núdzi, (tlačivo vydáva škola a vyplní rodič)
 Príjem za posledných šesť mesiacov - vyznačiť aj daňový
bonus! (tlačivo vydáva škola a vyplní zamestnávateľ)
 Potvrdenie o poberaní rodinných prídavkov na dieťa/
deti ( vydáva ÚPSVaR)

 Potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku (vydáva
ÚPSVaR)
 Rozhodnutie súdu o výživnom na každé dieťa v rodine
 Potvrdenie o poberaní aktivačného príspevku, (vydáva
ÚPSVaR)
 Potvrdenie o poberaní príspevku za opatrovanie, (vydáva ÚPSVaR)
 Najnovšie rozhodnutie o starobnom, invalidnom dôchodku ( vydáva soc. poisťovňa)
 Iné tlačivá, napr.: čestné prehlásenie rodiča, rodný list
dieťaťa a pod.
Žiadosti rodičov o dotáciu sa obnovujú vždy polročne, a to k
8.januáru a k 8.augustu v príslušnom roku, preto žiadame
rodičov, aby odovzdali škole/materskej škole potvrdenia a
žiadosti k tomuto dátumu. Dotácia sa nemôže žiadať so spätnou
platnosťou. Z dôvodu prerušenia prevádzky MŠ a ZŠ počas
letných prázdnin môžu rodičia svoje žiadosti odovzdať aj na
Mestskom úrade – oddelení školstva, číslo dverí 207 v stránkové
dni : dňa 6. a 8. augusta 2008.
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Nem babra megy a játék!

Reklám / reklama

2008.7.16.

Nejde o babku!

Július 2-i versenyünk megfejtői

Výhercovia čitateľskej súťaže z 2. júla

Legutóbbi feladványunk így hangzott: Hol található a
Marietta kozmetikai szalon? Nevezzen meg egyet-egyet a
kozmetikai és pedikűr-manikűr szolgáltatások közül.
Nyerteseink: Biricskay Kornélia, Sikabonyi u. 9, Lelkes
Zsolt, Újfalu 22226/40 és Sátor Mária, Nemesszeg u. 133/14.
A helyes választ beküldők között a Marietta kozmetikai szalon következő három ajándékszolgáltatását sorsoltuk ki és nyerhettek egyet-egyet választásuk szerint: ultrahangos arckezelés,
manikűrszolgáltatás és iszapos testkezelés. A nyertesek a Fő utcán lévő Marietta szalonban jelentkezzenek, igazolniuk kell
magukat személyazonossági igazolvánnyal.
Új kérdéseink: 1. Hol található a Jazmin lakástextil és
függöny szaküzlet? 2. Sorolja fel a szaküzlet árukínálatát.
A helyes választ beküldő olvasóink közül két nyertest
sorsolunk ki, akik 1000 - 1000 korona értékű vásárlást nyernek
a Fő utcai Jazmin lakástextil és függöny szaküzletben.
Válaszaikat legkésőbb augusztus 10-ig küldjék be szerkesztőségünk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján, de lehet
e-mailben is a press@dunstreda.sk címre.

V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili nasledovné otázky: Kde sa nachádza kozmetický salón Marietta?
Vymenujte jednu z kozmetických služieb a jednu so služieb pedikúry–manikúry.
Vylosovali sme troch šťastlivcov, ktorí získajú ako darček jednu procedúru z nasledovných troch služieb salónu Marietta: ultrazvukové ošetrenie tváre, manikúra alebo bahnový obklad tela.
Vyhrávajú: Kornélia Biricskay, Maloblahovská 9, Zsolt
Lelkes, Nová Ves 22226/40 a Mária Sátor, ul. Nemešsegská
133/14. Prihláste sa priamo v salóne na Hlavnej ulici, avšak treba sa legitimizovať s OP.
Nové otázky: 1. Kde sa nachádza predajňa s bytovým textilom
Jazmin? 2. Vymenujte tovarový sortiment predajne.
Z čitateľov, ktorí pošlú správne odpovede, vyžrebujeme dvoch
výhercov, ktorí v hodnote po 1000 Sk majú možnosť voľného
nákupu v obchode s bytovým textilom Jazmin .
Odpovede zašlite najneskôr do 10. augusta na adresu redakcie, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu, prípadne
pošlite e-mailom: press@dunstreda.sk.

A tervezéstől a kivitelezésig segít a JAZMIN

JAZMIN – miesto, kde váš byt premenia na útulný domov

Ahol a lakást otthonná varázsolják O d n á v r h u a ž p o r e a l i z á c i u
Ozdobou radu obchodov na Hlavnej
A Fő utcai üzletsoron 2005-ben nyílt
ulici je od roku 2005 obchod s bytovým
meg a Jazmin lakástextil és függöny
textilom Jazmin, pripomínajúc voňaszaküzlet. A neve a mediterrán övezet
vý, prekrásny kvet mediteránskej obcsodás virágát, az illatos jázmint idézi. A
lasti. Útulný obchod vyžaruje príjemnú
kellemes hangulatot árasztó szakboltban
atmosféru, okrem toho svojou ponukou
a diszkrét pasztell színektől egészen a
tovaru vo farbách od diskrétnych pastefiatalos, merészen harsány színskáláig
lových až po mladistvé a odvážlivejšie
minden megtalálható, és az áruválaszték
farebné kombinácie osloví každého .
a színskálához hasonlóan gazdag és válObchod s bytovým textilom Jazmin na
tozatos.
Na pultoch nájdete takmer 1300
Hlavnej ulici
Mintegy 1300 fajta függöny, dekoráA Jazmin lakástextil és függöny szaküzlet položiek záclon, dekoračných látok,
závesov, garníž, prikrývok, posteľnej
ciós anyag, ágyhuzat, párna, ágytakaró,
a Fő utcai üzletsoron
bielizne, paplónov, vankúšov. Pozdĺž
paplan, terítő, karnis kínálja magát a
polcokon. Körben a mintaanyag kollekciókból válogathat kedvére a stien si zákazník môže vyberať z kolekcie vzorových látok. Všetko
je prispôbené k želaniam kupujúcich.
vevő. Minden a vásárló igényeihez igazodik.
Jazmin nie je obyčajný obchod s metrovým tovarom. Ponúka
A Jazmin nem a szó szoros értelmében méteráru üzlet, hanem
sokkal inkább egy teljes körű szolgáltatást, komplett szervizt nyújtó komplexnú službu zákazníkom, Vybrané záclony napr. podľa želaüzlet, amelynek éppen ezért sok a visszatérő vásárlója. A kiválasz- nia behom 1–2 dní ušijú na mieru. Vybraný druh zo vzorovej kolektott függönyt igény szerint 1-2 napon belül készre varrják. A cie objednajú a dodajú zákazníkovi. Okruh služieb sa takto rozširuje. Jazmin je vlastne malé štúdio, kde váš byt premenia na útulný
mintakollekcióból választott darabot megrendelik és meghozatják.
A Jazmin egy kis stúdió, ahol a lakást élhető otthonná varázsol- domov. Na želanie zákazníka – a Jazmin ich má veľa – odborne
ják. Akár a megrendelő egyéni ízlése szerint, akár pedig a legújabb zmerajú byt, pripravia návrh textilnej koncepcie interiéru, nakoniec
divattrendet követő konkrét elképzelés alapján. Ha a kedves vevő dokončia dielo a odejú váš byt do „šiat“. Samozrejme, až do najúgy óhajtja – s az üzlet vevőköréből sokan tesznek így – a Jazmin menších detailov, ako je výroba a montáž garnížov na mieru a zaszakemberei felmérik a lakást, megtervezik a lakásbelső textil- vesenie záclon.
Presne podľa obchdoného sloganu – od návrhu až po realizáciu.
koncepcióját, majd „felöltöztetik“ a lakást. Természetesen, az olyan
apró részletekre is ügyelve, mint pl. a karnis legyártása, méretre
Profesionálna kvalita a odborné poradenstvo, nepretržite
szabása és felszerelése, a függöny felrakása.
obnovovaný, široký tovarový
sortiment, výhodné ceny – to sú
Pontosan, ahogy az üzleti szlogenjük szól
hlavné charakteristiky obchodu
– a tervezéstől a kivitelezésig.
Jazmin. Určité druhy aktuálnej
Professzionális minőség és szaktanácszásoby záclonov ponúkajú vždy v
adás, folyamatosan megújuló, széles körű
akcii, so zľavou 40–50%. V
áruválaszték, kedvező árak – mindez a Jazobchode s bytovým textilom
min jellemzője. A függönyök egyes fajtáira
Jazmin sa oplatí nakupovať nie
pedig állandó jelleggel 40–50 százalék akciós
len teraz, ale vždy!
árengedmény! A Jazmin lakástextil és fügOtváracia doba:
göny szaküzletben nem csak most, hanem
pondelok–utorok 9–18 hod, v
mindig érdemes vásárolni!
Grábics Tamás üzletvezető szakértelme
sobotu 9–12 hod. Tel.:
Nyitva tartás: hétfő–péntek 9–18,
nagy segítség a vásárlásnál
0905/253090, www.zaclonyszombat 9–12, tel.: 0905/253090,
Odborné rady vedúceho obchodu Tamása
jazmin.com, e-mail:
www.zaclony-jazmin.com, e-mail:
info@zaclony-jazmin.com.
Grábicsa sú veľkou pomocou pri nákupe.
info@zaclony-jazmin.com.
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Programy / Kronika

Krónika
Novorodenci/Születések

Földes Kristina
Andrejkovicsová Emma
Turáková Ivona
Weissová Denisa
Weissová Anabella
Novorodencom prajeme
dobré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
Gálffyová Mária /1931/
Malíková Helena /1955/
Katona Ľudovít /1948/
Gašparová Gabriela /1925/
Farkasová Helena /1931/
Cseh Ĺudovít /1936/
Nech odpoèívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!
ZOSOBÁŠILI SA /
HÁ ZAS SÁG KÖ TÉ SEK
Szolgay Dávid –
Boráros Andrea
Rampasko Gabriel –
Szabóová Csilla
Almási Zsolt –
Katonová Hajnalka
Ing. Šnírer Ivan –
Mgr. Hodosiová Anita
Ing. Bock Karol –
Ing. Vendéghová Zuzana
Papp Marian –
Ághová Annamária
Novotny Tomás –
Figurová Terézia
Molnár Erik –
Szabóová Szilvia
Kardos Tibor –
Borárosová Andrea
Ing. Vorlíček Drahomír –
Mgr. Pálffyová Beata
Lévai Árpád –
Banyáková Eva
Rásó Mikuláš –
Marczellová Alžbeta
Sok szerencsét és
boldogságot a közös úton!
Ve¾a š astia a lásky
v spoloènom živote!
„Inas a szalonban”– fejezetek
Munkácsy Mihály életéből c.
művészeti dokumentumfilm vetítése július 24-én, 17:00 órai
kezdettel a Vermes-villában.
Az ingyenes vetítésre szeretettel várja a Kortárs Magyar
Galéria az érdeklődőket!

A VMK nyári programjából
DUNASZERDAHELYI NYÁR 2008 –
DUNAJSKOSTREDSKÉ LETO 2008
7.16.–19.00 ó.: az N.C. COUNTRY EXPRESS együttes koncertje, koncert skupiny N.C. COUNTRY EXPRESS, a VMK előtti
téren (námestie pred MsKS)
7. 23..–19.00 ó.: a BIG MAND BAND együttes koncertje, koncert
skupiny BIG MAND BAND, a VMK előtti téren (námestie pred
MsKS)
7. 31.–19.00 ó.: a RAF – II együttes koncertje, koncert skupiny
RAF – II, a VMK előtti téren (námestie pred MsKS)
CSALÁDI DÉLUTÁN A THERMALPARKBAN - RODINNÉ
POPOLUDNIE V THERMALPARKU:
8.2.–13.00 ó. Kézműves-foglalkozások (arcfestés, gyöngyfűzés,
agyagozás), Tvorivá dielňa (maľba na tvár, navliekanie korálok,
práca s hlinou)
a KI MIT TUD? győzteseinek műsora (Kurucz Teodor és
zenekara, Vörös Sándor, Varga Evelin, Tufcso, Bokros Krisztina,
Nikoleta Benešová…), vystúpenie víťazov súťaže „KTO ČO VIE?“
helyszín: a Thermalpark (Thermalpark)
UTCAZENE – Pouličná hudba:
8.17–19.00 ó.: Dzsessz-est, közreműködik: BANYÁK DZSESSZ
GROUP, Džezový koncert skupiny „BANYÁK DZSESSZ GROUP“
a VMK előtti téren (námestie pred MsKS)
SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉG –
SLÁVNOSTI SV. ŠTEFANA:
08.20.–19.00 ó.: Ökumenikus istentisztelet, koszorúzás
“Jöjjön el a Te országod...“ részletek Koltay Gergely és a
Kormorán együttes legismertebb rockoperáiból, a FELVIDÉKI
ROCKSZÍNHÁZ előadásában, vystúpenie rockového divadla
„FELVIDÉKI ROCKSZÍN-HÁZ“, rendező/ réžia: Karkó Henriett,
helyszín: a Szent István tér (Nám. sv. Štefana)
08.21.–19.00 ó.: „Adjon az Isten szerencsét...“, Közre-működik:
Kulcsár Béla harmonikaművész és a győri Barangoló Együttes
helyszín a Vermes villa (Vermesova vila)
NYÁRBÚCSÚZTATÓ – ROZLÚČKA S LETOM
8.22.–16.00 ó.: Gyertek, játsszunk bábszínházat, a Győri Vaskakas Bábszínház előadása, Kézműves-foglalkozások (arcfestés,
gyöngyfűzés, agyagozás), Tvorivá dielňa (maľba na tvár, navliekanie
korálok, práca s hlinou)
a KI MIT TUD? győzteseinek fellépése (Vörös Sándor, Varga
Evelin, Tufcso, Bokros Krisztina), vystúpenie víťazov súťaže „KTO
ČO VIE?“
18.00 ó.: A RENESZÁNSZ ÉV JEGYÉBEN: a FORRÁS
SZÍNHÁZ – GYŐR bemutatja: PONCIÁNUS CSÁSZÁR
HISTÓRIÁJA című reneszánsz komédiát, rendező: Pataki
András, Vystúpenie Divadla FORRÁS – Győr (MR)
19.30 ó.: Felvidék Baranta – hagyományos magyar harcművészet – bemutató, Baranta – ukážka z tradičného maďarského bojového umenia
21.00 ó.: a KARTHAGO együttes koncertje, Koncert skupiny
KARTHAGO (MR)
UTÁNA: UTCABÁL – POULIČNÝ PLES
helyszín a Szabadidőpark (Park oddychu)
UTCASZÍNHÁZ – POULIČNÉ DIVADLO
8.26.–19.00 ó.: az ÉS?! SZÍNHÁZ – ŐRSÚJFALU bemutatja :
Petőfi Sándor: A HELYSÉG KALAPÁCSA, rendezte: Szabó
Csilla, helyszín VMK előtti park (park pred MsKS)
vystúpenie DIVADLA ÉS?! – Nová Stráž
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Dunajská Streda Expedícia: MSÚ  Povolené pod èíslom: 1/1994 
www.dunstreda.sk  Nepredajné

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

Száz új munkahely
A világhírű AUDI autógyár
jelentős beszállítója, a dunaszerdahelyi Schütt cég 100 új dolgozóval szeretné dolgozóinak
900-as létszámát bővíteni a következő munkapozíciókra:
-kábelköteg-összeszerelő
munkás
-elektromosmérőpult-kezelő
-elektromosmérőpult-karbantartó /gépész, elektrotechnikus/
Munkavégzés háromműszakos. A kezdőfizetés 10.100,-Sk,
ami a próbaidőt követően
11.700,- Sk-ra módosul. Ez az
összeg havonta kiegészül 1.800
koronás prémiummal, valamint
különbözö pótlékokkal-beleértve az éjszakai pótlékot, elrendelt munkaszombat esetén a
100% - os ünnepi pótlékot.
A kereseti lehetőség ezáltal
13.500–16.500,-SK
között
mozog.
További felvételt hirdetünk
művezetői /mesteri/ funkciók
betöltésére. Követelmények: jó
kommunikációs készség, intelligens fellépés, stresszhelyzetek
kezelése, számítógépes ismeretek, a szlovák és a magyar nyelv
ismerete. Munkacsoport irányításában való jártasság és a a
német nyelvtudás előnyt jelent.
Bérezés individuálisan, közös
megegyezés alapján.
Brigádosokat is alkalmazunk,
hiszen a vállalatnál lehetőség
van szeptembertől jövő májusig
idényjellegű munkák vállalására
is. A cég ingyenesen biztosítja a
dolgozók szállítását /munkaszombat esetén is/, valamint meleg ételt jelképes áron.
Jelentkezés minden munkanapon személyesen a vállalat
személyzeti osztályán (Múzejná
231/6), vagy a 031/5576139-es
telefonszámon.

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: pg  Nyomda: Valeur
Kft., Dunaszerdahely  Lapterjesztés: Városi Hivatal  Engedélyszám: 1/1994
 www.dunstreda.sk  Ingyenpéldány
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Képriport / Elõzetes

Ha nagy leszek, rendőr leszek?

Gyerekzsivalytól és olykor
szirénázó rendőrkocsiktól volt
hangos június 20-án délelőtt a
Csallóközi Múzeum udvara.
Az árnyas fák alatt három
rendőrkocsi parkolt és a kíváncsi apróságok bármelyikbe beülhettek, sőt, rendőri felügyelettel még dudáhattak is vagy
kipróbálhatták a kerékbilincselést.
A dunaszerdahelyi járási
rendőrség emberei a tanévzáró
közeledtével technikai eszközökkel felszerelkezve hagyományosan kivonulnak a gyerekek közé, hogy ilymódon is
népszerűsitsék a rendőrség
munkáját és felkeltsék az érdeklődésüket e szakma iránt. A
múzeumkertben ott volt Both

Péter járási rendőrkapitány is,
aki személyesen adta át a
Rendőrség gyerekszemmel
elnevezésű gyerekrajzverseny

Z nadchádzajúceho èísla

B

ajnokság a
gokartpályán /
Majstrovstvá na
motokárovej dráhe

E

uró a küszöbön /
Euro predo dverami

Policajti očami detí
Vo výstavných priestoroch
Žitnoostrovského múzea pod
názvom Policajti očami detí
20. júna otvorili výstavu detských kresieb. Výtvarnú súťaž
pre škôlkárov a žiakov zá-

díjait a legügyesebbeknek.
Beszédében jólesően nyugtázta, hogy a rajzokon a gyerekek egyáltalán nem kritikusan,
hanem nagyon elismerően vélekednek a rendőrség munkájáról. A járás iskoláiból több
mint 1000 rajzot küldtek be a
négy és 15 év közötti gyerekek.
Közülük 57 rajz látható a
Csallóközi Múzeum előcsarnokában megnyitott tárlaton.
Az oklevéllel és játékokkal jutalmazottak között volt két
négyéves kislány is, Tóth Sára
és Póda Virág Viktória. A
dijátadón a járási rendőrkapitány a nyári szünidő küszöbén elővigyázatosságra intette a gyerekeket és felhívta a
figyelmüket a rájuk leselkedő
veszélyekre.

A Dunaszerdahelyi Hírnök következõ számából

kladných škôl okresu Dunajská
Streda organizovalo Žitnoostrovské osvetové stredisko
(ŽOS) a Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru v Dunajskej Strede v spolupráci so Žit-

noostrovským múzeom.
Celkovo došlo viac ako tisíc detských prác, z ktorých si
odborná porota vybrala a ocenila v rôznych vekových kategóriach 57 detských kresieb.
Medzi najmladšími triumfovala 4 ročná škôlkárka Sára
Tóth, podobne ako jej rovesníčka Virág Viktória Póda.
Ceny odovzdávala riaditeľka
ŽOS Jana Svetlovská a okresný šéf polície Peter Both. .
Cieľom organizátorov bolo jednak zvýšenie právneho vedomia detí ako i vzbudenie záujmu o prácu policajtov a posilnenie dôvery detí v policajných
orgánoch.
Mladí „umelci“ si na dvore
Žltého kaštieľa mohli vyskúšať
zaparkované policajné vozidlá,
odvážnym dievčatám dokonca
policajti nasadili aj putá.

D

AC: Rajt a Corgoňligában / DAC: štart v
Corgoň-lige

M

indennapi
kenyerünk / Náš
každodenný chlieb

