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DH

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

Exkluzív menyasszonyi
ruhakölcsönző a Duna
Palotában.

2008. május 28. * 16. évfolyam * 10. szám * 10. èíslo * 16. roèník * 28. mája 2008

5
Szezonnyitó a termálfürdőben / Začiatok sezóny
na termálnom kúpalisku

7
Általánosan kötelezõ
érvényû városi rendelet a
plakátragasztásról

8-9
Király Csaba teltházas koncertet
adott / Csaba Király koncertoval
pred plnou sálou

12
Bősi mentősök akcióban /
Gabčíkovskí záchranári v akcii

A Csallóközi Színes Ceruzák kiállítás
vidám megnyitója

Veselé otvorenie výstavy
Žitnoostrovských pasteliek
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2 Idõszerû témák / Aktuality

Új animáció
Júniusban újabb változás
következik be a városi
televízióban: új animációval
jelentkezik a DSZTV.
„Nagy szükség volt erre a
megújulásra. hiszen az eddigi meglehetősen „elfáradt“. Az új design ezentúl
folyamatosan új elemekkel
bővül. Az animáció és a
zenei aláfestés a grafikus
ötletei alapján készült“nyilatkozta a DH-nak a
városi televízió főszerkesztője, Bíró Éva. A változás a
bemondókat is érinti, hiszen
ezentúl 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. Több bemondót is szeretnének foglalkoztatni. Párosok lesznek,
férfi-nő, akik váltják egymást.
A városi tévé ezúton felhívja az érdeklődők figyelmét
arra, hogy olyan rátermett
férfi érdeklődők jelentkezését várják, akik a szlovák
bemondói szerepre alkalmasak.

Újabb parkolóhelyek épülnek
Valamelyest enyhülnek a nyomasztó parkolási gondok,
miután a város vezetése újabb parkolóhelyek megépítéséról
döntött. A város hét különbőző pontján összesen 72 új
parkolóhelyet alakítanak ki. Az idei városi költségvetésben 2
millió korona használható fel erre a célra.
Az építési munkálatok már május utolsó hetében megkezdődtek.
Mivel a legtarthatatlanabb a helyzet a Nemesszeg és a Kukučín
utcán, a parkolók kiépítése itt indult be. A Nemesszegen két
helyütt létesülnek új parkolóhelyek: a 133-as bejárat közelében az
eddigi tíz férőhelyet 25-re bővítik, kicsit odább pedig 6 új
parkolóhelyet alakítanak ki. A Kukučín utca rövidesen 11 új
parkolóhellyel gyarapodik. Ezek a parkolók fizetős parkolóhelyek
lesznek a nem ott lakók számára. Az ott lakó PRO DS kártya
tulajdonosok egész évben teljesen ingyen parkolhatnak. Akinek
nincs kedvezménykártyája, évi kétszáz korona ellenében kap egy
kártyát, amellyel itt parkolhat. Ezek a kedvezmények azonban csak
az állandó dunaszerdahelyi lakhelyűekre vonatkoznak. A nem
fizetős parkolókban ugyanakkor idegen gépjárművek nem
parkolhatnak, ellenkező esetben a bírságot kockáztatják.
Ezután a Mező utca kerül sorra, ahol 6 új parkolóhely épül, majd
a Fenyves lakótelep, itt 13, illetve 4 hely létesül, a Halpiac téren
pedig héttel gyarapodik a parkolóhelyek száma.
A Nemesszeg utcán a parkolóbővítéssel párhuzamosan a járda is
megújul. A munkálatokat igyekeznek úgy kivitelezni, hogy
egyetlen fát se kelljen kivágni. A megépülő parkolók átadására
folyamatosan kerül sor.

Nová animácia
V júni dochádza v mestskej
televízii k ďalšej zmene –
DSTV sa prezentuje s novou
animáciou. „Zmena bola
potrebná, veď existujúca animácia už doslúžila. Nový dizajn sa v budúcnosti postupne obohatí novými prvkami.
Nová obrazová animácia a
hudobník podfarbenie je dielom počítačového grafika
DSTV“ – povedala pre DH
šéfredaktorka televízie Éva
Bíró. Zmena sa dotýka aj
hlásateľov, v Spravodajstve
správy budú čítať postojačky,
kým Magazín zostáva nezmenený. Dve časti programu
DSTV sa aj týmto spôsobom
budú výraznejšie odlišovať.
Popritom by chceli dať
príležitosť viacerým hlásateľom. Mali by to byť dvojice
muž–žena, ktoré sa budú
obmieňať.
Mestská televízia preto
hľadá záujemcov (mužov) –
externých hlásateľov pre
slovenskú verziu programu.

Vybudujú nové parkoviská
Zrejme sa zlepší situácia s parkovaním v Dunajskej Strede
po tom, čo vedenie mesta rozhodlo o výstavbe nových
parkovacích miest. Na siedmych miestach sa vybuduje spolu 72
parkovacích plôch. Na tento účel v tohtoročnom rozpočte je
vyčlenených 2 miliónov korún.
Stavebné práce boli zahájené už koncom mája. Nakoľko situácia
je najkritickejšia na Nemesszegskej a Kukučínovej ulici, výstavba
parkovísk sa začala práve na týchto uliciach. V lokalite
Nemesszegskej ulice pribudnú parkoviská na dvoch miestach, pri
vchode č. 133 sa doterajší počet 10 parkovísk rozšíri na 25, o niečo
ďalej sa postaví 6 nových parkovísk. Na Kukučínovej ulici sa
zakrátko vybuduje 11 parkovacích plôch. Pre tých majiteľov
motorových vozidiel, ktorí nemajú trvalý pobyt v uvedenej
lokalite, parkovanie bude spoplatnené. Tamojší obyvatelia, ktorí
sú prihlásení k trvalému pobytu, ak sú majitelmi PRO DS kariet,
môžu tieto parkoviská po celý rok využívať zadarmo. Pre ostatných
obyvateľov s trvalým pobytom v Dunajskej Strede v tejto lokalite,
ktorí nedisponujú takouto kartou zliav, je k dispozícii celoročná
parkovacia karta za 200 korún.
V ďalšej fáze sa budú stavať parkoviská na Poľnej ulici, spolu 6
parkovacích miest, na sídlisku Boriny 13 a 4 miesta, na Rybnom
trhu 7 parkovísk.
Na Nemesszegskej ulici sa súbežne s výstavbou parkovísk
pribudne aj nový chodník. Práce budú vykonávané tak, aby nebolo
nutné vyrúbať ani jeden strom.

2008.5.28.

Röviden
Városunk két temetőjében
május derekán került sor a fű
és a gyom lekaszálására. A
belvárosban szükség szerint
folyamatosan kaszálták a
zöldterületeket, majd fokozatosan a külső területekre
kerítettek sort. Sok helyütt
viszont mégis gaz éktelenkedett, gyakorta cégek vagy
magánszemélyek tulajdonában lévő területeken. Ilyen
esetben a város felszólította a
vétkes intézményt a helyzet
orvoslására. A vasút helyi
részlegét a korábbi évekhez
hasonlóan az idén is írásban
kellett figyelmeztetni a sínek
és átjárók melletti gyomtenger lekaszálására. A kötelességét elhanyagoló cég helyett a város ugyan lekaszáltathatja a gazt, de a költségeket kiszámlázza az illető
cégnek vagy természetes
személynek. A városi hivatal
bírságolhat is, természetes
személyek esetében 5000
koronáig, jogi személyek
esetében pedig akár százezer
korona bírságot is kiróhat.
Dunajskostredskí policajti
zadržali a obvinili z dílerstva drog 2 mužov z okresu
Dunajská Streda. Počas
akcie 16. mája kontrolovala
policajná operatíva na ulici
Rákócziho v Dunajskej Strede tmavozelenú Škodu Favorit. Pri kontrole vozidla policajti našli a zaistili 20 ročnému Róbertovi J. 10 striekačiek metamfetamínu. Zo
zaisteného množstva by sa
podľa posúdenia expertov
dalo vyrobiť až 270 jednorazových dávok drogy. Muž
si drogy zadovážil iba pár
hodín pred kontrolou od druhého obvineného, 40 ročného Štefana S. Polícia
oboch mužov ešte v ten deň
obmedzila na osobnej slobode, obvinila a umiestnila do
cely predbežného zaistenia.
Vyšetrovateľ zároveň spracoval na oboch mužov návrh na
ich väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny im hrozí väzenie od štyroch do desiatich rokov.
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Elhangzott az áprilisi önkormányzati ülésen

Munkacsoport alakul

Képviselõi interpellációk és válaszok

Egyeztetés lesz az
uniós projektrõl

A városi önkormányzat legutóbbi ülésén több képviselõi
interpelláció hangzott el. Helyszûke miatt csak elõzõ számunkban csak eggyel foglalkoztunk, a többi képviselõi
észrevételt most ismertetjük.

Molnár Zoltán
Molnár Zoltán
MKP-s
képviselõ arra figyelmeztetett,
hogy a Bonbon szálló és a volt
járási hivatali székház közötti
útszakaszon egészen a keresztezõdésig nagy a balesetveszély. Ezért indítványozta,
hogy csökkentsék a maximálisan megengedett sebességet 40/km/ órára.
Az ülést vezetõ Hulkó
Gábor alpolgármester felkérte az építésügyi és közlekedésügyi szakosztályt, hogy
vizsgálja felül a szóban forgó
útszakaszt.
Hegyi Gyula, az MKP
képviselõje arról az áldatlan
helyzetrõl szólt, hogy a Keleti
lakótelepen sok autó a füvesített területen parkol, mivel
ebben a városrészben kevés a
parkolóhely.
Válaszában Szelle Erika, az
építési- és közlekedésügyi
szakosztály vezetõje elmondta, tisztában vannak azzal,
hogy az említett városrészben kevés a parkolóhely,
de újabbak létesítésére alig
van szabad terület. A helyzeten olymódon próbálnak

Szelle Erika

enyhíteni, hogy a parkolók
építésére esetleg számba
jöhetõ szabad területek más
objektumokkal való beépítését igyekeznek megfékezni.
Jerábik Gabriella független
képviselõ interpellációjában
szavazást kért arról, hogy
hangfelvétel készüljön a képviselõtestületi ülésekrõl.
A jelenlévõ 22 képviselõbõl
heten támogatták az indítványt, heten ellenezték, négyen tartózkodtak, ugyanennyien nem szavaztak. A
szavazás után a képviselõasszony távozott az ülésrõl.
Elõzõleg még tájékoztatást
kért a Halpiac téri óvodával
kapcsolatos tervekrõl. Megkérdezte, hogy vajon megszûnik-e, mert a napirendi pontok
között szerepel egy telekcsere
a Galántai úton. Arra is
rákérdezett, hogy tervezik-e az
itteni óvodai kapacitások csökkentését, mert tudomása szerint sokan szeretnék ide beírat-

Jerábik Gabriella
(archív felvétel)
ni óvodába a gyereküket. Idézte ugyanakkor Pázmány Péter
polgármestert, aki a városi televíziónak a pedagógusnapi ünnepségrõl készített összeállításában egyértelmûen kijelentette: nem kerül sor egyetlen
óvoda bezárására sem.
Hulkó Gábor válaszában
közölte: a szóban forgó óvoda bezárását nem tervezi a
város, sõt, növelik már a
közeljövõben a meglévõ bölcsõdei férõhelyek számát.
A képviselõasszony pozitívan szólt a kukák körbekerítésérõl lakóhelye, a Nemesszeg utca közelében. Bírálta
ugyanakkor azt, hogy vannak
hiányosságok is, konkrétan azt
említette, hogy fõleg a roma
lakosok közül többen a
Kukučín utcában lévõ konténerek és a kukaházak mellé

Hulkó Gábor
rakják a szemetet.
Az alpolgármester válaszában leszögezte: lehetõség van
arra, hogy megnöveljék a
mûanyagkukák számát és
felkérte a környezetvédelmi
alosztály vezetõjét, gondoskodjon a melléjük ledobált
szemét rendszeres elhordásáról.
Garay László MKP-s képviselõ szorgalmazta a Virág
utcai járda megjavítását, továbbá a városi közlekedési helyzet
felülvizsgálását, amelyben szerinte káosz uralkodik.
Szelle Erika válaszában
utalt arra, hogy a következõ
ülésig rendbe rakatja a
járdát, amely valószínûleg az
új oszlopok elhelyezésekor
rongálódhatott meg. A közlekedésrõl készül egy átfogó
elemzés és ennek alapján
hoznak hosszabb távú döntéseket a közeledési helyzet
javítása érdekében.
Kanovits György MKP-s
képviselõ az Észak II. lakótelep és a Sport utca lakóinak
kérését tolmácsolta, akik szeretnék, ha a Fácán vendéglõvel
szemben lévõ területen parkolóhelyek létesülnének.

Kanovits György
Szelle Erika felkérte a
képviselõt, tolmácsolja a polgároknak, írásban pontosítsák, hol látnak alkalmas
területet parkoló kialakítására.

Dunaszerdahely városa az
év elejétõl a németországi
Duisburggal közösen készül
pályázni az európai uniós
pénzforrásokra. Az errõl szóló
szándéknyilatkozatot januárban írta alá Pázmány Péter
polgármester.
A kétoldalú megállapodás
értelmében a közös projekt témavezetõje Duisburg lenne,
az unió Urbact 2 elnevezésû
programja keretében. Mindkét
város a Leromlott és leromlással fenyegetett városrészek
integrált fejlesztése témakörben pályázna a korszerûsítésre szoruló városrészek felújítására.
Dunaszerdahely városa a
szándéknyilatkozatban megfogalmazta, hogy az Észak 1
és Észak 2, továbbá a Kelet lakótelep, valamint a városközponti lakótelep fejlesztésére
igényelne európai uniós pénzforrásokat. Ha ez a közös uniós pályázati lehetõség sikerrel járna, akkor a dunaszerdahelyi önkormányzat közvetlenül az Európai Unió strukturális alapjaiból szerezhetne jelentõs támogatást az egyes városrészek felújításához. A két
város közös pályázásának
nagy elõnye, hogy az uniós
pénzek közvetlenül a városi
forrásokat gyarapíthatnák és
ki lehetne iktatni az állami
hivatalokon keresztül történõ,
sokszor nagyon bonyolult és
hosszadalmas ügyintézést.
A projektben részt venni
szándékozó városok képviselõi már június elején találkoznak egy svédországi fórumon,
amelyre a témavezetõ Duisburg a napokban hívta meg az
érdekelt városok képviselõit.
Ezen az összejövetelen alakul
meg az Urbact II Reggov elnevezésû munkacsoport, amelynek a feladata pályázatok
elõkészítése lesz. Emellett folyamatosan egyeztet a csoport
munkájában résztvevõ városokkal, és tartja a kapcsolatot
az európai uniós szervekkel.
Ha az EU monitoring bizottsága elfogadja a késõbbiekben a
közös duisburgi-dunaszerdahelyi pályázatot, akkor a tervek szerint Dunaszerdahely
jelentõs európai uniós forrásokhoz jut a felújításra szoruló
városrészek korszerûsítésére.
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Odznelo na aprílovom plenárnom zasadnutí mestského zastupiteľstva

Vzniká pracovná skupina

Interpelácie a odpovede na otázky poslancov

Koordinujú postup
s Duisburgom

Na poslednom zasadnutí
mestského zastupiteľstva odznelo niekoľko interpelácií.
V predchádzajúcom vydaní
DH sme informovali o jednej
interpelácii, ostatné uvádzame nižšie.
Poslanec za SMK Ing.
Zoltán Molnár doporučil
vzhľadom na nebezpečnosť úseku od hotela Bonbon až ku
križovatke pred bývalým
okresným úradom upraviť maximálnu dovolenú rýchlosť
vozidiel na 40 km/hod.
Zástupca primátora mesta JUDr. Gábor Hulkó, ktorý zasadnutiu predsedal, požiadal oddelenie výstavby a
dopravy, aby preverili predmet interpelácie.
Poslanec SMK Ing. Július
Hegyi poznamenal, že vozidlá
na sídlisku Nová Ves parkujú
v dôsledku nedostatku parkovacích miest na verejnej zeleni . Informoval sa, či sa plánuje výstavba ďalších parkovacích plôch na tomto sídlisku.
Ing. Erika Szelle v odpovedi poznamenala, že je si
vedomá tohto stavu, treba
však brať do úvahy aj skutočnosť, že nie sú voľné pozemky na výstavbu parkovísk. V záujme zníženia do-

Z prítomných 22 poslancov siedmy návrh podporili, siedmy hlasovali proti, 4
sa zrdžali hlasovania, takisto štyria nehlasovali. Po
tom, čo jej návrh neprešiel,
poslankyňa opustila rokovaciu sálu.

JUDr. Gábor Hulkó

Predtým však ešte žiadala
informáciu o plánoch mesta v
súvislosti s materskou školou
na Rybnom trhu, či dôjde k jej
zrušeniu, nakoľko do programu rokovania MsZ pod
bodom č. 24 bol zaradený
návrh na zámenu pozemku na
Galantskej ceste v súvislosti s
objektom Palác Duna. Ďalej
sa informovala, či sa počíta s
rozšírením kapacity detských
jasiel, nakoľko podľa jej vedomia je veľa záujemcov a
mnoho detí čaká na zápis.

Mgr. Gabriella Jerábik (archív)

padu nedostatku parkovacích plôch sa mesto snaží
zabrzdiť zástavbu voľných
pozemkov budovami.
Nezávislá poslankyňa Mgr.
Gabriella Jerábik vo svojej
interpelácii žiadala hlasovať o
tom, aby sa v budúcnosti z rokovaní MsZ vyhotovil zvukový záznam.

V odpovedi viceprimátor
JUDr. Gábor Hulkó podotkol, MŠ sa nebude rušiť a
pripravuje sa rozšírenie kapacity detských jasiel. Poznamenal tiež, že je možnosť
zvýšenia počtu PVC kontajnerov a súčasne požiadal

Záverom poukázala na to, že
sa osvedčilo ohradenie smetných nádob na sídliskách, sú
však nedostatky, nakoľko
hlavne na Kukučínovej ul.
predovšetkým rómski občania
ukladajú odpad vedľa kontajnerov. Tento odpad taktiež
žiadala odviesť. Poukázala i
na malý počet PVC kontajnerov na selektovanie odpadu.

vedúceho referátu životného
prostredia, aby zabezpečil
pravidelné odstránenie vyloženého odpadu v okolí
kontajnerov.
Ing. László Garay /SMK/
vo svojej interpelácii poukázal na nutnosť opravy chodníka na Kvetnej ulici a na
prehodnotenie dopravnej situácie v Dunajskej Strede, nakoľko podľa jeho názoru je
doprava v meste chaotická.
V odpovedi na interpeláciu, vedúca odd. výstavby a
dopravy MsÚ Ing. Szelle
Erika poznamenala, že do
nasledujúceho rokovania
vykoná opatrenia v záujme
opravy chodníka, ktorá sa
pravdepodobne poškodila
pri osadzovaní nových stĺpov. Čo sa týka dopravy v
meste, pripravuje sa nová
dopravná analýza, podľa
ktorého sa bude v budúcnosti postupovať.
Na záver Juraj Kanovits
/SMK/ tlmočil požiadavku
skupiny obyvateľov sídliska
Sever a Športovej ulice, ktorí
vytypovali lokalitu na zriadenie parkovacích plôch oproti reštaurácii Bažant.
Vedúca oddelenia výstavby a dopravy MsÚ požiadala pána poslanca, aby v
tejto súvislosti bola zaslaná
žiadosť na MsÚ s upresnením lokality.

Mesto Dunajská Streda sa
od začiatku roka chystá na
to, že sa spoločne s nemeckým mestom Duisburg bude
uchádzať o čerpanie zdrojov
z EU-fondov. Zámer bol
podpísaný začiatkom roka
primátorom Dunajskej Stredy Péterom Pázmányom.
V zmysle predbežnej dohody lídrom spoločného
projektu v programe Urbact
2 bude mesto Duisburg. Obe
mestá sa budú uchádzať o
rozvojové zdroje v tematickej oblasti Integrovaný
rozvoj zdevastovaných alebo ohrozených mestských
častí. Dunajská Streda v
zámere zadefinovala, že sa
uchádza o zdroje z EUfondov pre sídliská Sever I,
Sever II a Východ, ako aj
centrálnu mestskú časť.
Ak by bol projekt úspešný, tak by samospráva Dunajskej Stredy mohla získať
značné prostriedky na obnovu jednotlivých mestských častí bezprostredne zo
štrukturálnych fondov. Výhodou spoločného uchádzania sa o tieto zdroje je, že
EU-financie
prichádzajú
priamo do mestských rozpočtov, a nie je nutné absolvovať často veľmi byrokratický proces cez štátne
inštitúcie.
Poslanci zúčastnených
miest sa začiatkom júna
stretnú na spoločnom zasadnutí vo Švédsku, na ktoré už
Duisburg pozval zástupcov
zúčastnených miest. Na tomto zasadnutí bude založená
pracovná skupina URbact II
Reggov, ktorého úlohou bude príprava projektov. Popri
tom priebežne konzultuje so
zúčastnenými mestami a s
orgánmi EU.
Ak monitorovací výbor
EU v ďalšom odobrí spoločný projekt Duisburgu a
Dunajskej Stredy, tak naše
mesto obdrží podľa plánov
značné prostriedky na obnovu a modernizáciu príslušných sídlisk.
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Hétvégén átlagosan 1 500-an is élvezik a

wellnessfürdőt

Húsvéthétfőn - élményfürdő?
Május 13-án jártunk a városi termálfürdőben és ragyogóan
sütött a nap, de a fürdővendégek inkább még a fedett
kupolarészben lévő medencéket választották, mint a
strandolást a szabad ég alatt. A 26 hektáron elterülő
termálfürdő nyolc medencéje közül csak egy volt feltöltve
vízzel. Andrássy Ferenc fürdőigazgató lapunknak elmondta,
hogy júniusig a többit is fokozatosan feltöltik.
A kemping május elsején
nyitott és már sok cseh, lengyel, osztrák és német vendég
„vert sátrat”. A fürdőlátogatók
zöme a fedett élményfürdőrészlegben relaxált. A wellnessközpontot négy hónapja
adták át és egyre többen kedvelik meg. A látogatottság nagyon kedvezően alakul. Szombatonként átlagosan hétszáz

fölött van a fürdővendégek
száma, és hétközben sem
csökken napi háromszáz alá. A
belépő egész napra szól és
egyelőre a nyitott medencékhez is ezzel lehet bejutni. A

tervek szerint a nyári szünidei
főszezonra és többféle típusú
belépőt vezetnek be, ezekhez
eltérő színű karkötők párosulnak. A külön lesznek belépők a
nyitott medencékhez, de
minden típusú belépő családbarát lesz, nyilatkozta a fürdő
igazgatója. A dunaszerdahelyi
állandó lakhelyűeknek szóló
kedvezmények továbbra is
megmaradnak.
A wellnessrészleg átadásával
csak a középtávú fejlesztési

terv megvalósításának első
szakasza zárult le a dunaszerdahelyi termálfürdőben.
Várhatóan júliustól megkezdik
a fedett rotundában lévő
ülőmedence teljes átépítését.
Párhuzamosan úszófolyosót
alakítanak ki, hogy a fürdőzők
télen is ki tudjanak úszni a
fedett részből a szabadtéri
termálvizes medencébe.

Az élményfürdő látogatottsági rekordját eddig a húsvéthétfő tartja. Ezen a napon
787-en keresték fel a dunaszerdahelyi élményfürdőt,
tudtam meg a fürdő igazgatójától. A statisztikák arról
árulkodnak, hogy a legtöbb
látogatója reggel kilenc órától
2 óráig van a wellnessfürdőnek.

Cez víkend je priemerne 1500 návštevníkov vo wellnes centre

Na veľkonočný pondelok zážitkový kúpeľ?
Mestské termálne kúpalisko sme navštívili 13. mája.
Hoci slniečko už krásne svietilo, hostia uprednostňovali
kryté bazény v novom wellness centre. Z 8 vonkajších
bazénov 26 hektárového
kúpeľného areálu bol napustený vodou len jeden, ale ako
Ferenc Andrássy, riaditeľ
areálu potvrdil, postupne
napúšťajú aj ostatné bazény.
Kemping je otvorený už 1.
mája, a už teraz je tu veľa
Čechov, Poliakov, Rakúšanov
ale i Nemcov. Väčšina návštevníkov kúpeľného areálu ale v
polovici mája ešte relaxovalo v
krytom zážitkovom kúpeli.
Rekordná návštevnosť sa
dosiahla na veľkonočný
pondelok. V tento deň prišlo
do zážitkového kúpeľa spolu
787 návštevníkov. Najviac
ľudí navštevuje wellnes
centrum od deviatej do druhej
hodiny.

A belépőjegyek a hasonló
fürdőkhöz képest nagyon
jutányosak. Például azok a
dunaszerdahelyi lakosok, akiknek van Pro DSZ kártyájuk, jelentős árkedvezményekben részesülnek. Hétközben a nyugdíjasoknak és
alapiskolásoknak az egész
napos belépő mindössze
nyolcvan korona, felnőtteknek pedig 160. Este hat óra
után a kedvezménykártyával
a dunaszerdahelyiek 50 koronáért élvezhetik az élményfürdőt.

Welnessové stredisko odovzdali do užívania pred 4 mesiacmi, a čoraz viac návštevníkov obľubuje ho. Návštevnosť sa vyvíja veľmi priaznivo.
Po sobotách prevyšuje priemerná návštevnosť 700 osôb,
ale ani v pracovné dni neklesne
pod 300. Vstupenka platí na
celý deň a zatiaľ oprávňuje aj
na vstup k nekrytým bazénom.
Predpokladá sa však, že počas
letnej hlavnej prázdninovej
sezóny sa zavedú rôzne druhy
vstupeniek, ku ktorým budú
patriť „náramky“ odlišnej farby.

Budú samostatné vstupenky
k bazénom vo voľnom priestranstve. Každá vstupenka
však bude konštruovaná tak,
aby bola výhodná pre rodiny.
Zľavy pre majiteľov PRO DS
kariet budú zachované, teda
pre obyvateľov s trvalým pobytom v Dunajskej Strede.
Realizáciou wellnesového
strediska sa uzavrela len
úvodná fáza strednodobého
rozvojového programu v dunajskostredskom termálnom
kúpalisku. Predpokladá sa
zahájenie komplexnej prestav-

Dunajskostredčania, držitelia PRO DS karty môžu
využívať značné zľavy na
vstupnom. V pracovné dni
stojí celodenná vstupenka
pre dôchodcov a žiakov
základných škôl len 80 Sk,
pre dospelých 160 Sk. Po
18. hodine môžu dunajskostredčania držitelia
karty využívať wellnes len
za 50 Sk.
by sedavého bazénu v rotunde
začiatkom júla. Paralelne sa
vybuduje plávací kanál, aby
návštevníci mohli aj v zime
vyplávať z krytého areálu do
nekrytej časti bazénu s
termálnou vodou.
S PRO DS Dôchodcovia s PRO
Kartou
DS Kartou

CENNÍK

Dospelí

Dôchodcovia

Deti (3–14 rokov)

PondelokŠtvrtok

160 (Sk)

130

80

100

80

PiatokNedela

180

150

100

100

80

Po 16 hodine

120 (piatoknedela: 130)

110

60

80

70

Po 18 hodine

80

80

50

50

50
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Kultúra

Nyertesek és
helyezettek

Ki Mit Tud? - harmadszor
Az idén kétéves kihagyás után
ismét volt Ki Mit Tud a Városi
Mûvelõdési Központban. Sokak
nagy örömére, hiszen a vetélkedõsorozatot nagyon megkedvelte, és tavaly hiányolta a közönség.
Az idén újra minden összejött és
a VMK a Kondé Miklós Polgári
Társulással karöltve még a télen
nekilátott a vetélkedõ megszervezéséhez. A válogatók és az
elõdöntõk márciustól zajlottak,

a pódiumról. Az énekes
kategóriában volt a legtöbb fellépõ, de nem
hiányzott például a
zsonglõr sem. Rangos
zsûri mondott véleményt a fellépõk teljesítményérõl, élén a
zsûrielnökkel, Bárdos
Ágnessel.
A Ki Mit tud egyes
kategóriáinak nyertesei
az oklevélen kívül kerámiát és értékes díjakat,
valamint vásárlási utalványokat nyertek. Mint
Ibolya Ildikó, a VMK
igazgatónõje lapunknak elmondta, a Ki Mit Tud? eredetileg csak dunaszerdahelyi járási
vetélkedõnek indult, de az idén
például galántai és komáromi
járásbeli szereplõi is voltak a
versenynek.

végül kialakult a döntõ mezõnye. Május
hatodikán este tehát már a harmadszor kiírt
Ki Mit Tud? döntõjére került sor.
Huszonkét produkció kerül színpadra és a
döntõn fellépõk nagyon változatos mûfajokat
képviseltek. Szólisták és csoportok egyaránt
felléptek, így a program valóban élvezetes
szórakozást kínált. A döntõbe jutottak vetélkedtek szólótáncban és társastáncban, illetve
néptáncban, de a modern tánc sem hiányzott

NAGY ZSÓFIA
(vers- és próza) 1. hely
BÖLCS GERGÕ
(vers- és próza) 2. hely
SZABÓ JÚLIA
(népdal) 1. hely
SÁHA EMESE
(népdal) 2. hely
ZSIGRAI KLÁRA
(népdal) 3. hely
NIKOLETA BENEŠOVÁ
(szólóének) 1. hely
BOKROS KRISZTINA
(szólóének) 2. hely és
közönségdíj
SÁTOR VERONIKA
(szólóének) 3. hely
VARGA EVELIN
(szólóének) a Kondé Miklós
Polgári Társulás különdíja
TÜCSÖK NIKOLETT
(összevont kategória) 1. hely

VARGA EVELIN ÉS
NÉMETH NIKOLASZ
(összevont kategória) 2. hely

RIGÓ MAREK (összevont
kategória) 3. hely
KURUCZ TEODOR és
ZENEKARA (hangszeres
zene - zenekar) 1. hely
FABACSÁHO (hangszeres
zene - zenekar) 2. hely
LÉVAI RAJMUND (hangszeres zene - szólista) 1. hely

A díjak adományozói: Csallóközkürti
Csemadok, Eperjesi Csemadok, Fekete János
mérnök, C-produkt, Tilajčík Imi, Jarábik Imi,
Molnár Ali, Therma Szálló, Budapest
Kávéház, Kondé Miklós PT, Dunaszerdahelyi
VMK, minden szereplõ Puss Kornélia
kerámiáját kapta ajándékba, a rendezvényt a
nagyszombati megyei önkormányzat
támogatta.

BALÁZSY JUDIT
(szólótánc) 1. hely
OROSZ JURAJ
(szólótánc) 2. hely
HÁZI ATTILA és
SOMOGYI KRISZTINA
(társastánc) 1. hely
CSORBA MÁTÉ és CSEH
PETRA (társastánc) 2. hely
ÁGACSKA GYERMEKNÉPTÁNCEGYÜTTES
(néptánc) 1. hely
VÁSÁRÚTI
MODERNTÁNCOSOK
(moderntánc) 1. hely
SZIPÕCS JÓZSEF
(egyéb) 1 hely
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Általánosan kötelezõ érvényû városi rendelet a meghatározott felületekre történõ

Plakátragasztásról a választási kampány idején és
kampányidõszakon kívül

Dunaszerdahely városának
önkormányzata a községekrõl szóló 369/ 1990 Tt. számú
törvény és késõbbi módosításai értelmében 2008.4. 29én az alábbi általánosan kötelezõ érvényû rendeletet fogadta el:
I.
Ennek az általánosan kötelezõ érvényû rendeletnek /a
továbbiakban csak rendelet/,
az a célja, hogy meghatározza
azokat a közterületeken lévõ
helyeket, ahol plakátok ragaszthatók ki:
1. amelyek az Európa
Parlamentbe történõ választásokkal, továbbá az SZK
köztársasági elnökének megválasztásával, a szlovák parlamentbe való választásokkal, a magasabb szintû területi egységek szerveibe történõ választásokkal, a községek polgármestereinek és a helyi
képviselõtestületek tagjainak megválasztásával
függnek össze /a továbbiakban csak plakátok/
politikai pártok, politikai
mozgalmak, pártkoalíciók
és a választásokon induló
független jelöltek részére.
2. amelyek a választási
plakátoktól eltérõ jellegûek,
illetve plakátdíszítések, valamint nem választási idõszakban kifüggesztett hirdetmények.
A rendelet továbbá meghatározza azokat a feltételeket,
amelyek a plakátok kiragasztására vonatkoznak Dunaszerdahely területén.
II.
1. A rendelet szempontjából
közterületeknek tekinthetõk a
nyilvánosság
számára
hozzáférhetõ,
a
város
tulajdonában lévő területek a
városban, kivéve azokat a
területeket, amelyek természetes vagy jogi személyek
tulajdonában vannak, vagy
amelyekhez a szóban forgó
személyeknek gazdálkodási
joga fûzõdik.
2. A plakátok kiragasztására
alkalmas felületeken olyanokat
értünk, amelyek a város területén
közterületeken

elhelyezett információs létesítményeken találhatók, s ezek
elhelyezését az illetékes szerv
engedélyezte.

III.
1. Dunaszerdahely város
területén plakátok kiragasztására szolgálnak választási
kampány idõszakában és azon
kívül a hirdetõoszlopok /IV.
cikkely. 1. bekezdés/ és a
nagyméretû reklámhordozók,
valamint más információhordozók.
2. Választási kampány idején
az információhordozókon a
plakátok kiragasztására fenntartott felületek felhasználása
meg kell, hogy feleljen az
induló politikai pártok és mozgalmak, pártok és mozgalmak

alkotta koalíciók, valamint
független jelöltek szempontjából az egyenlõség elvének /a
továbbiakban csak politikai
pártok/.
3. Tilos a plakátok leragasztása valamint plakátok
kiragasztása a nem az erre a
célra fenntartott helyeken.
IV.
1. A plakátok elhelyezésére
szolgáló információhordozó
létesítmények az alábbi helyeken találhatók a városban:
a/ Malom utca - az élelmiszerbolt elõtti közterületen
b/ Neratovice tér - az óvoda
elõtti parkolóban
c/ Fõ utca - a városházával
szemközt, az autóbuszmegállónál
d/ Pozsonyi út - az autóbuszközlekedési vállalat épülete elõtti közterületen
d/ Kukučín utca - a járdán

f/ Észak II. lakótelep - a
szolgáltatások háza elõtt
g/ Sport utca - a sportcsarnok elõtti parkolóban
h/ Fenyves lakótelep - a futballstadion elõtti nyilvános
parkolóban
i/ Sikabony városrész - a
vendéglõ elõtti közterületen
j/ Sport utca - a Bonbon
szálló elõtti parkolóban
k/ Ollétejed városrész - az
autóbuszmegálló elõtti közterületen
l/ Karcsai út - a trafik elõtti
közterületen
m/ Vásártér - az élelmiszerbolt elõtti közterületen
n/ Fürdõ utca - az útkeresztezõdés melletti közterületen

o/ Jilemnický utca - a Partner M üzletház elõtti közterületen
p/ Rózsaliget - a piactér elõtti parkolóban
q/ a Szent István téren
r/ a Kelet-Nova közlekedési
csomópontnál lévõ autóbuszmegálló mellett
s/ a kórház és rendelõintézet
épületegyüttesének
bejárata elõtt
t/ a Svoboda tábornok
utcán a Merkur üzlet elõtt
u/ a termálfürdõ bejárata
elõtt.
2. A meghatározott helyeken
információhordozóként szolgáló betonoszlopok helyezhetõk el, amelyekre a választási kampány idején választási
plakátok, azon kívül pedig
más plakátok, reklámok és
hirdetmények helyezhetõk el.

3. A jogi személyek,
természetes személyek - vállalkozók és természetes személyek a saját költségükre kötelesek eltávolítani a nem idõszerû, eltépett, vagy más módon megrongált plakátokat, és
tartózkodniuk kell olyan tevékenységtõl, amellyel a közterületen szemetelnének.
V.
1. A politikai pártok idejében
kell, hogy jelentsék plakátkiragasztási igényüket az e
célra fenntartott felületekre a
városi hivatal városfejlesztési
és illetékügyi osztályán.
2. A politikai pártoknak a
választási plakátok elhelyezésére szolgáló felületeket Dunaszerdahely városa ingyenesen
a rendelkezésükre bocsátja, miközben a választási
kampány idõszakában be
kell tartani az egyenlõség
elvét.
VI.
Ha a város megállapítja, hogy plakátok,
kereskedelmi vagy reklámhirdetések nem engedélyezett kiragasztására
került sor nem az erre a
célra meghatározott felületeken, sajátos jogi
elõírások értelmében bírságot szabhat ki a vétséget
elkövetõ természetes vagy jogi
személy ellen és elrendelheti a
nemkívánatos kiragasztott anyagok eltávolítását.
VII.
1. Ezzel hatályát veszti
Dunaszerdahely város 2004ben jóváhagyott általánosan
kötelezõ érvényû rendelete,
amely szabályozta a választási
plakátok kiragasztását.
2. A városi képviselõtestület
a rendeletet 2008. április 29-én
hagyta jóvá.
3. A szóban forgó rendelet
2008. május 16-én lépett
életbe.

Kelt
Dunaszerdahelyen,
2008. április 29-én
Pázmány Péter
polgármester
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17. Dunaszerdahelyi Zenei Napok

Hogyan értékeli az idei Dunaszerdahelyi Zenei Napokat? A
kérdést a rendezvény ötletgazdájának és főszervezőjének,
Lipcsey Ildikónak, a művészeti alapiskola igazgatójának
tettük fel.
Épp pár perce kaptam meg az egyik közreműködő, Jela
Špitková hegedűművész meleg hangú levelét, amelyben
megköszöni a szervezők munkáját, és lelkes szavakkal idézi fel a
koncertjén tapasztalt atmoszférát. Nekünk, rendezőknek ez nagy
öröm, visszaigazolása az igyekezetünknek. De nemcsak Špitková
érezte jól magát, hanem minden előadó: a Budapest Klezmer
Band vezetője a rendkívül forró hangulatú est után kijelentette,
hogy bármikor hívhatjuk őket, mindig szívesen jönnek
Dunaszerdahelyre, mert öröm ilyen jó közönség előtt játszani. A

A Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola

igazgatósága értesíti a kedves szülőket, hogy a 2008/2009-es tanévre a
beiratkozás 2008. június 5-én és 6-án 14,00 – 17,00 óráig lesz az iskola
épületében ( Smetana liget 283/6 ) Jelentkezni a következő szakokra lehet:
Zene: zongora, hegedű, gitár, fúvós hangszerek, harmonika, ének, ütős
hangszerek, karének (14 éves kortól), keyboard (14 éves kortól)
Képzőművészet: rajz, festészet, grafika, szobrászat, dekorációs munkák,
kerámia, textil
Tánc: népi tánc, klasszikus balett, modern tánc középiskolások és
felnőttek számára is
Dráma: színjátszás.

zenei napok fennállásának
tizenhét éve alatt kialakult
egy lelkes, de fegyelmezett,
nagyon fogékony közönség,
amely tudja értékelni a nívós
produkciót. Már kinevelődött, nem tapsol a tételek
között, és érzi, érti, mi a jó.
 Melyik produkciónak
volt a legnagyobb sikere?
A legnagyobb sikert a
Klezmer Band aratta, több
mint 350 főnyi közönség
előtt. Erre jöttek el a
legtöbben, de megtelt a
Vermes-villa is, ahol a
kamarahangversenyek
zajlottak, ott mintegy százan
gyűltek össze. Elmondható,
hogy minden előadó művészetének legjavát adta,
csúcsprodukciókat hallhattunk. A koncertek után sokan jöttek oda
hozzánk, hogy megköszönjék az élményt, és a következő napokban az utcán is többször megállítottak, hogy elmondják, mennyire
tetszett nekik az előadás.
 A Klezmer Band koncertjén belépti díjat szedtek. Eddig
csak Varnus Xavér két évvel ezelőtti koncertjén kellett fizetni
a zenei napok tizenhét éve alatt.
Százötven koronát kértünk, azt hiszem, ez nem sok. Azért
kényszerültünk rá, mert különben nem tudtuk volna kifizetni az
összes koncertet. Eredetileg a Klezmer estjét is térítésmentesnek
terveztük, de bizonyos pénzek nem érkeztek meg, és nem akartuk
megkockáztatni, hogy valamire aztán nem futná.
 Tehát minden szempontból sikeresnek
mondható a rendezvény.
Igen, ennek nagyon örülünk. Minden olajozottan
működött, nem volt semmi probléma, és ami a fő,
mindenki elégedett volt, a közönség is, az
előadóművészek is. Már a jövő évi műsoron törjük
a fejünket. Van pár tippünk, reméljük, ismét sikerül
jó műsort összeállítanunk, és tudjuk tartani az elért
színvonalat. /vk/
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17. Dunajskostredské hudobné dni

Ako hodnotíte tohtoročné Dunajskostredské hudobné dni?
– pýtali sme sa Ildikó Lipcsey, hlavnej organizátorky
tohoročnej hudobnej prehliadky Dunajskostredské hudobné
dni a riaditeľky ZÚŠ.
- Práve som dostala milý list od huslistky Jely Špitkovej, v
ktorom vrelými slovami ďakuje organizátorom hudobného
festivalu za skvelú akciu, za nezabudnuteľnú atmosféru koncertu.
Pre nás, organizátorov sú takéto odozvy najlepším ohodnotením
našich snáh a aktivít. Ale nielen
Jela Špitková sa cítila výborne v
Dunajskej Strede. Aj vedúci
skupiny Budapest Klezmer Band
po vystúpení vyhlásil: hocikedy
ich pozveme do Dunajskej
Stredy, radi prídu. Za 17 rokov
existencie hudobných slávností
sa vyprofilovalo veľmi oduševnené a verné obecenstvo, ktoré
dokáže ohodnotiť kvalitné vystúpenie. Naše obecenstvo už vie, že
čo je dobré a čo nie, kedy môže a
má tlieskať.
 Ktoré vystúpenie malo
najväčší úspech?
Najväčší úspech zožal Klezmer
Band pred 350 divákmi v
priestoroch kostola reformovanej
cirkvi. Na tento koncert prišlo
najviac návštevníkov, ale naplnila
sa aj Vermesova vila, kde sa
konali koncerty komornej hudby.
Umelci podali špičkové výkony,
boli sme svedkami vynikajúcich
vystúpení. Po koncertoch nám
mnohí ďakovali za nezabudnuteľný zážitok, na uliciach nás
zastavovali, a tlmočili spokojnosť
s koncertami.
 Na koncert Klezmer Band
boli v predaji vstupenky, avšak
na ostatné vystúpenia vstup bol
voľný. Prečo?
Stopäťdesiat korún si myslím,
nie je veľa. Museli sme tak urobiť, Király Csaba hangversenye

v opačnom prípade by sme nedokázali zaplatiť všetky koncerty.
Pôvodne aj koncert Klezmer Bandu mal byť zadarmo, ale určité
prostriedky sme nedostali načas, preto sme nechceli riskovať.
 Teda festival, usporiadaný už po 17. krát bol úspešný.
Ako ďalej?
Áno, úspech festivalu mňa i mojich kolegovi veľmi teší. Všetko
prebiehalo veľmi hladko, neboli problémy. A čo je dôležité, všetci,
aj obecenstvo, aj koncertujúci boli spokojní. Dnes už rozmýšľame na budúcoročnom
programe. Máme niekoľko
nápadov, verím, že sa nám
opäť podarí zostaviť výborný
program na porovnateľnej
úrovni. /vk/

Riaditeľstvo
Základnej umeleckej
školy

v Dunajskej Strede
oznamuje milým rodičom,
že zápis na školský rok
2008/2009 bude 5.a 6. júna
2008 od 14,00 do 17,00
hod. V budove školy (
Smetanov háj 283/6 )
Prijímame žiakov na
odbory:
Hudobný: klavír, husle,
gitara, dychové nástroje,
akordeón, spev, bicie
nástroje, zborový spev (od
14 rokov), hra na keyboarde
(od 14 rokov)
Výtvarný: vyučuje sa
kresba, maľba, grafika,
sochárstvo, keramika,
dekoračné práce, textil
Tanečný: vyučuje sa
ľudový tanec, klasický balet,
moderný tanec aj pre
stredoškolákov a dospelých
Literárno-dramatický:
oddelenie dramatické a
slovesné
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Emberi sorsok - dunaszerdahelyiek emlékeznek

Évtizedek - órák között
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 legidõseb"Nyolcéves koromban történt,
hogy a gyerekekkel egy pajtában a szecskavágóval játszottunk, és elkapta a jobb
kezemet. Ez nyáron volt,
mindenki kint dolgozott a
földeken, csak a szomszédunk
volt otthon. Õ hívta haza az
édesanyámat, aki jött lélekszakadva, felültetett a biciklijére, és vitt Gelére, mert ott
volt a legközelebbi orvosi
rendelõ. "Nagy szerencséd
van fiam, vigyázott rád az
õrangyalod" - mondta az
orvos, amikor kiderült, hogy
inat nem vágott el a gép. Õ
Pozsonyba, a Nagykórházba
küldött. Édesanyám ismét
felültetett a kerékpárjára, és
hajtottunk Mihályfára, az
állomásra. Akkor láttam
életemben elõször vonatot.
Olyan állapotban volt a
kezem, hogy Pozsonyban az
orvosok nem tudták megmondani, fogom-e tudni
egyáltalán mozgatni, de
hál'istennek sikerült a mûtét.
A szüleim úgy gondolták,
ezzel egyszer s mindenkorra
alkalmatlanná váltam a
nehezebb fizikai munkára.
Igaz, hogy amúgy is nagyon
vékony, kicsi gyerek voltam,
csak futni tudtam jól, minden
iskolai futóversenyt megnyertem."
AZ ÖREG ÓRÁS TANÁCSA

"Az édesapám ács volt,
Pozsonyban dolgozott, egész
héten el volt hazulról. Dévény
környékén egy nagyraktárt
építettek, amikor egy idõs
ember egy kis tüzelni való
fahulladékot
kért
tõle.
Édesapám adott neki, és a
bácsika többször is eljött.
Összebarátkoztak, elbeszélgettek, és amikor hallotta,
hogy apám aggódik, mi lesz
belõlem, azt tanácsolta, legyek órás, mint õ. Mindig

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

szerettem szerelni, apró
dolgokkal foglalkozni, ezért
könnyen ráálltam, hogy
megpróbálkozom az órásmesterséggel.
Pozsonyban, a Živnodomban kellett jelentkezni, ott azt
mondták, majd értesítenek a
felvételi idõpontjáról. No
Jézus Mária, gondoltam, most
aztán össze kell szedni azt a
kicsinyke kis szlovák tudásomat, hogy felvegyenek. Az
egész család izgult, de végül
nem is volt olyan borzasztó a
felvételi. Számtanpéldákat
kaptunk, azokat jól megoldottam, aztán egy ovális
pléhdarabból kellett kockát
csinálni, az is sikerült.
Nemsokára
megjött
az
értesítés, hogy felvettek,
legyek szeptember 20-án a
pozsonyi nagyállomáson az
információs iroda elõtt. Az
édesanyám sírdogált, mi lesz
velem távol hazulról, de
édesapám leintette: "Nem
olyan gyereket neveltem, aki
elveszne a világban. Ha én
haza tudtam jönni a frontról,
õ is elboldogul. Majd együtt
utazunk mindig Pozsonyba,
ha valami baj lesz, ott
vagyok, segítek." Igen ám, de
kiderült, hogy Pozsonyban
megszûnt az órás iskola,
Csehországba kell mennem,
Nové Mìsto nad Metujíba. Az
meg hol lehet? Kiterítettük a
térképet az asztalra, az egész
család azt böngészte, de nem
láttuk sehol. Végre az ország
másik felén, Liberectõl jobbra
megtaláltuk. Te jó ég! Életemben másodszor ülök
vonatra, és ilyen messze kell
utaznom, neki a nagyvilágnak! Mi lesz velem?
"Ne félj, gyerek, te nem
fogsz ott elveszni" - vigasztalt
az édesapám a búcsúzásnál a
pozsonyi
nagyállomáson.
Összegyûltünk páran, velem

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.

A múlt év végén indított sorozatunkban a régi
Dunaszerdahelyre emlékeznek mai dunaszerdahelyiek.
Ezúttal kivételt teszünk: a felbári születésû Valasek Miklós
órásmestert szólaltatjuk meg, akivel az Orloj nevõ belvárosi
órajavító boltban találkozhatunk nap mint nap.
egykorú fiúk, persze senkit
sem ismertem, aztán jött egy
férfi a Klenoty cégtõl, és azt
mondta, nemsokára itt a nemzetközi gyors, arra szálljunk
fel, és kérdezzük meg a
kalauzt, mikor kell kiszállnunk
Chocenban, mert onnan
személyvonattal kell továbbmennünk. Egyedül utaztunk, a
Klenoty munkatársa nem jött
velünk, csak elmagyarázta,
hol szálljunk le. Oda fut majd
be, mondta, a kassai gyors is,
a kassai gyerekekkel jön egy
kísérõ, õ majd mindnyá-

junkkal együtt utazik a
személyvonattal. Késõ délután
megérkeztünk Nové Mìsto
nad Metujíba. Azonnal elbûvölt ez a nagy sziklára épült,
festõi városka, amelyet körülölel az alatta kanyargó Metuj
folyó: a város bármelyik
pontjáról nézünk le, mindenhonnan a folyót látjuk. Az
internátusunk egy régi kolostor volt, boltívekkel, vastag
falakkal. Másnap osztályokba
osztottak bennünket. Nem
tudtam szlovákul sem, hát
még csehül! Valamit hirdetett
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Nové Mìsto nad Metují

a hangosbeszélõ, nem értettem, de ahogy kinéztem az
alakon, láttam, hogy az
udvaron
sorakoznak
a
többiek,
hát
lefutottam
közéjük. Szlovák gyerekekkel
voltam egy szobában, gyorsan
tanultam szlovákul, még gyorsabban csehül. A tanárok nem
tudták, hogy magyar vagyok,
szinte mindegyikük megjegyezte, milyen szép cseh
nevem van. Eszükbe sem jutott, hogy ilyen névvel valaki
magyar is lehet. De mindent
bemagoltam, eltelt másfél év,
amíg rájöttek, hogy magyar
vagyok. "Valásku, ahhoz
képest, hogy magyar vagy,
jobb vagy sok csehnél" mondta az egyik tanárom.
Igyekeztem jól tanulni, érdekelt a szakma, nem volt semmi
problémám.
Jól éreztem magam, mégis
gyakran elfogott a honvágy.
Volt ott egy helyes kis várkastély, a tornyából gyönyörû
kilátás nyílt a környékre. A
tornyot körül lehetett járni,
mindenütt táblák jelölték,
hogy az adott irányból merre
nyílik kilátás. Ki volt írva
Liberec, Hradec Králové,
Prága, de én mindig csak azt
kerestem, merre van Pozsony.
Istenem, mikor jutok én el
oda! Mert akkoriban nem
jártunk hetente haza, mint
manapság a diákok, hanem
csak karácsonyra, húsvétra és
nyári szünetre.
Szorgalmasan írogattam
haza a leveleket, hogy ne
izguljanak, minden rendben
van. Az otthoniak el voltak
foglalva, ritkán válaszoltak,
de azért én híven beszámoltam mindenrõl. Tizenöt
évesen, 1955-ben kezdtem,
1957-ben fejeztem be az
iskolát, az országos spartakiádán is részt vettem

Prágában, a strachovi stadionban. Elmondhattam magamról, hogy világjárt gyerek
vagyok, azokhoz képest, akik
otthon maradtak.
SZAKMAI KEZDETEK
Amikor végeztem, jelentkeztem Pozsonyban a cégnél,
ahol úgy döntöttek, hogy
Dunaszerdahelyen
fogok
dolgozni. Ott akkor három
órás is dolgozott. Az elsõ
hetek, hónapok, sõt évek is
úgy teltek, hogy ez a harminc
éve összeszokott gárda nekem
adta a nehezebb munkákat:
"No, gyerek, te ezt most
tanultad, neked ezt tudnod

“Ez a sziklára épült, hangulatos városka azonnal elbûvölt.”
kell!" Mindig meg kellett
küzdenem, hogy bebizonyítsam, én is tudok valamit.
Jöttem egy-két újítással, de
nem hittek a kezdõnek; nekem,
aki már negyven éve vagyok a
szakmában, ne magyarázzon
egy ilyen pelyhedzõ állú gondolták. Azért tudtam néha
olyan dolgot csinálni, hogy
azt mondták, no, ez jó, ezt
átvesszük. De én is nagyon
sokat tanultam tõlük.
Szeptemberben
kezdtem
dolgozni, október 28-án megkaptam a katonai behívót.
Atyaisten, most jöttem haza,
és megint el kell menni!
Brünnben katonáskodtam,

akkor már én voltam a
császár a korombeliek között,
mert ezek a Duna-menti
magyar gyerekek nem nagyon
tudtak szlovákul, csehül még
kevésbé. Letelt a két év, az
elsõ nem volt olyan vidám, a
második már igen. Felajánlották, maradjak ott a
mûszaki alakulatnál, mint
hivatásos katona, de én már
alig vártam, hogy hazamenjek.
Vagy huszonöt éven át
ingáztam naponta Felbár és
Dunaszerdahely között. Reggel mentem a hat órás
busszal, este hatkor zárt az
üzlet, hét tízkor ment a
buszom Felbárra, nyolcra
keveredtem haza. Amikor
megnõsültem, egy ideig
Felbáron laktunk, aztán
Dunaszerdahelyre költöztünk.
A rendszerváltás után pár
évvel belecsöppentünk abba,
hogy a cég szélnek ereszt
minket. Nekem azt mondták,
mivel nyugdíj elõtt állok, még
dolgozhatok Ligetfalun. Atyaég, most naponta Pozsonyba
utazzak? Akkor már inkább
otthagyom az egészet, gondoltam. Szerencsére mégsem így
lett.
(Folytatás
számban)

a

következõ

Vojtek Katalin

„Semmi sem hat rám olyan megnyugtatóan, mint a régi ütõs
órák szépen zengõ hangja.”

Szerkesztõségünk örömmel
veszi mindazok jelentkezését, akik nevüket és arcukat
vállalva szívesen megosztanák érdekes emlékeiket a
Dunaszerdahelyi Hírnök
olvasóival.
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Ömlött a fekália a Lőrincz Gyula utcai eldugult szennyvízvezetékből

A bősi mentők fertőtlenítették az alagsort
A bősi mentőszolgálat két
munkatársának segítségével sikerült
elhárítani a fertőzésveszélyt a Lőrincz Gyula utcai 1234-es számú panelház utolsó, 8. számú lépcsőházának alagsorában.
A pinceteret ugyanis kezdte
elárasztani a központi vécélefolyóból
kiömlő szenny. Ez meglehetősen régi
vezeték, amely az előzetes vélekedések
szerint meghibásodhaott, de egyesek
azt feltételezték, hogy valaki
megrongálhatta. Kiderült azonban,
hogy csődugulásról van szó.
A fertőtlenítési akció kezdetekor
orrfacsaró bűz áradt a pinceablakokon
át, amely a lépcsőházban is érezhető
volt. A szennyvizet javarészét még
május 14-én délután kiszivattyúzták, a
maradék eltávolítása azonban csak
kisebb méretű szivatytyúval volt lehetséges. Ilyen felszerelést hoztak magukkal másnap a bősi mentők, akik először
felmérték a terepet és úgy döntöttek,
azonnal el kell végezni az alagsor

fertőtlenítését is.
Az említett lépcsőházban lakók
közül elsősorban azok háborogtak a
kialakult állapotok miatt, akik állításuk
szerint tisztességesen fizetik a vízdíjat
és más illetékeket. Lapunk ugyanakkor
a városi hivatal pénzügyi osztályán
megtudta, hogy e lakótömb lakóinak a
döntő többségre semmit sem fizet és az
utóbbi pár hónapban a panelháznak
már 140 ezer koronás vízdíjtartozása
halmozódott fel.
Reális ezért annak a veszélye, hogy a
lakóknak a szolgáltató elzárja a vízcsapot, és az ott lévő kútból juthatnak
majd vízhez. A város nem köteles
kifizetni az itt élők lakosok tartozásait,
néhányszor ugyan már megtette ezt a
gesztust, de a tartozások egyre csak
nőttek. Ez a gyakorlat azonban a
végtelenségig nem folytatható. A
városi képviselőtestület feladata lesz
annak eldöntése, miként oldják meg ezt
az áldatlan helyzetet.

Liala sa fekália zo zapchnutej kanalizácie v dome na ulici Gyulu Lőrincza

Záchranári dezinfikovali
Za pomoci dvoch gabčíkovských záchranárov sa podarilo odvrátiť nebezpečenstvo
vypuknutia infekcie v paneláku
na ulici Gyulu Lőrincza č.
1234, kde sa z poškodeného
odtoku v suteréne vchodu číslo
8 liala fekália.
Pivničné priestory sa už začali zaplavovať splaškovou vodou z centrálneho odtoku.
Staré potrubie sa mohlo

poškodiť, ale porucha mohla
vzniknúť aj v dôsledku zámerného poškodenia kanalizácie.
Zistilo sa, že potrubie bolo
zapchnuté.
Na začiatku dezinfekčnej
akcie sa šíril neznesiteľný pach
z pivničných okien príslušného
domu. Zápach bol citeľný aj v
schodišti.
Väčšia časť splaškovej vody
bola odčerpaná ešte v 14. mája,

A városi rendőrök nemrégiben nagysikerű kutyabemutatót tartottak a Kodály Zoltán alapiskola diákjai
részére

zvyšok bolo možné prečerpať len
menšími čerpadlami. Takéto prístroje priniesli so
sebou na druhý
deň gabčíkovskí
záchranári, ktorí
sa po príchode na
miesto
určenia
najskôr rozhodli
dezinfikovať suterén poškodeného domu.
Z obyvateľov
daného domu sa
kvôli vzniknutej
situácii
búrili
hlavne tí obyvatelia, ktorí podľa
vlastných tvrdení
riadne platia vodné a ostatné poplatky. Ale ako
sa DH na finančnom oddelení
mestského úradu dozvedel,
väčšina obyvateľov daného
domu vôbec neuhrádza poplatky za vodu ani za odvoz
smeti, dlžoby sa vyšplhali za
posledné mesiace na 140 tis.
Sk.
Hrozí reálne nebezpečenstvo, že dodávka vody bude

zastavená, a obyvatelia budú
musieť chodiť po vodu ku
studni. Mesto nie je povinné
uhradiť vodné za neplatiacich
obyvateľov. Niekoľkokrát síce
už učinilo také gesto, ale
pohľadávky neklesli, naopak
stúpajú. Túto situáciu nie je
možné do nekonečna tolerovať,
mestské zastupiteľstvo sa preto
bude musieť rozhodnúť, ako
tento problém vyriešiť.
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Kultúra
A nyáron is várja a látogatókat a
gyermekrajzkiállítás a Sárga Kastélyban

Výstava detsk ých kresieb v Žltom
kaštieli potrvá do polovice júla

Szivárványszínekben pompázó rajzok

Vo všetkých farbách dúhy

A Csallóközi Múzeumban
május 16-án nyílt meg az a kiállítás, amely a Csallóközi Színes Ceruzák óvódás rajzverseny legszebb alkotásait mutatja be.
270 óvodás rajzaiban
gyönyörködhetnek a nézők,
közülük 45 alkotóját a zsűri
oklevéllel és játékokkal jutalmazta. A résztvevők között
vannak németországiak, győriek és újvidékiek is. A 3-7
éves gyerekek részére az idén
kilencedik alkalommal meghirdetett verseny fő szervezője
ezúttal is a Csallóközi Népművelési Központ volt, társ-

szervezői a nagyszombati
megyei önkormányzat és Dunaszerdahely városa.
A városi önkormányzat nevében Nagy
Frigyes alpolgármester köszöntötte az
egybegyűlteket és a
Győr képviseletében
megjelent Ottófy Rudolf alpolgármestert.
A szakmai zsűri csoportos díját az újvidéki óvodások kapták, Tibor Mikuš
megyefőnök díjának
pedig egy alsókubíni
apróság örülhetett.
A négyéves
dunaszerdahelyi
Fekete Fanni tavaly
és idén is díjjal
térhetett haza.

Anyák Napja a nyugdíjasklubban Deň matiek v klube dôchodcov
A városi nyugdíjasklubban
hangulatos ünnepségen emlékeztek meg az Anyák Napjáról. Az édesanyákat és nagymamákat Nagy Frigyes alpolgármester köszöntötte, a Ko-

dály Zoltán alapiskola kisdiákjai pedig zenés műsorral
kedveskedtek az ünnepelteknek. Az összejövetelen
mutatták be és iktatták be a
nyugdíjasklub új vezetőjét,
Rácz Máriát.
V
mestskom
klube
dôchodcov si pripomenuli deň
matiek na malom sviatočnom
stretnutí. Prítomné dámy
pozdravil viceprimátor mesta
Fridrich Nagy. Žiaci Základnej školy Zoltána Kodálya
príjemné posedenie sprestrili
zaujímavým hudobným programom. Na klubovom stretnutí predstavili prítomným
novú vedúcu klubu dôchodcov, Máriu Ráczovú.

Z najkrajších kresieb tohoročnej detskej výtvarnej
súťaže Žitnoostrovské pastelky 16. mája slávnostne otvorili vernisáž vo výstavnej
sieni Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede.
Do deviateho ročníka výtvarnej tvorivosti škôlkárov zaslalo
svoje kresby viac ako 1 600
malých autorov. Odborná porota nakoniec vybrala 270 kresieb, ktoré sú vystavené v dunajskostredskom Žltom kaš-

tieli. Z nich 45 mladých autorov ocenili diplomami a hračkami. Cenu župana Trnavského samosprávneho kraja
Tibora Mikuša porota udelila
škôlkárovi z Dolného Kubína
Quiguero Natanielovi. Jeho
kresba zdobí titulnú stranu
publikácie, ktorú zostavili z
najlepších výtvorov. Cenu
dunajskostredského primátora
Pétera Pázmánya získalo
štvorročné dievčatko Dalma
Jakab zo susedného Győru.
Výtvarnej súťaže detí od 3 do 7
rokov sa tento rok zúčastnili aj
deti z Maďarska, Nemecka a zo
srbského Novi Sadu. Odniesli
si z Dunajskej Stredy 5 cien,
okrem toho získali aj kolektívnu cenu odbornej poroty. Z
Dunajskej Stredy si odniesli
deti diplomy do Komárna,
Galanty, Myjavy, Kežmaroku,
do Košíc, Prievidze, Topolčian, Modry ako i do Bratislavy. Domáci škôlkári z
Dunajskej Stredy získali 5
ocenení. Výstava trvá do 14.
júla.

Tárlatnyitó a Galériában Nová výstava v galérii
Június közepéig látható a
Kortárs Magyar Galériában
két szlovák művész, Boris Sirka és Marek Kvetan tárlata. A
két fiatalember festményeit,
illetve a számítógépes technika
lehetőségeit is kihasználó fotóit Vladimir Beskid, a nagyszombati városi galéria igazgatója ajánlotta a művészet-kedvelő közönség figyelmébe. A
kiállítással a nagyszombati
Koniarek-galéria azt viszonozta, hogy tavaly a dunaszerdahelyi galéria bemutatta gyűjteményének legkiválóbb darabjait az ottani képtárban.

Do polovice júna potrvá
najnovšia výstava v mestskej
galérii vo Vermesovej vile, v
rámci ktorej sa predstavia
dvaja mladí slovenskí umelci:
Boris Sirka a Marek Kvetan.
Ich umelecké videnie sveta a
tvorbu na slávnostnej vernisáži
predstavil riaditeľ trnavskej
mestskej galérie Vladimír
Beskid. Touto výstavou
trnavská Galéria J. Koniarka
opätovala hosťovanie našej
galérie v Trnave, kde predstavili výber zo zbierky Galérie súčasného maďarského
umenia.
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14 Olvasói verseny / Èitate¾ská súaž

Nem babra megy a játék!

Reklám / reklama

2008.5.28.

Nejde o babku!

Május 14-i versenyünk megfejtői

Výhercovia čitateľskej súťaže z 14. mája

Legutóbbi feladványunk így hangzott: Mi az őssejt, lehet-e
serkenteni a termelődését, ha igen, például mivel?
A helyes választ beküldők közül három nyertest sorsoltunk ki,
akik a Vita Crystal ajándékcsomagját nyerték. A díjakat a GLS
csomagküldő szolgálat futárja kézbesíti és házhoz szállítja a
nyertesnek: Pálfy János (Fenyves lakótelep 1384/43), Szelle
Tünde (Bihari utca 8), Fucsek János (Neratovice tér 2145/9).
Új kérdéseink: Hol található az Exkluzív menyasszonyiruhakölcsönző szalon és melyik világcég milyen kollekcióit kínálja?
Milyen kedvezményt nyújt június végéig az Exkluzív?
A helyes választ beküldő olvasóink között az Exkluzív
menyasszonyiruha-kölcsönző szalon három, egyenként 500
korona értékű ajándékcsomagját sorsoljuk ki. Válaszaikat
legkésőbb június 2-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 čitateľskej súťaži sme položili nasledovnú
otázku: Čo je kmeňová bunka, dá sa zvyšovať produkcia
dospelých kmeňových buniek, ak áno, napríklad čím?
Z tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vylosovali troch
výhercov: János Pálfy (Boriny 1384/43), Tünde Szelle (Bihariho
8), János Fucsek (Neratovické nám. 2145/9).Výhercovia obdržia
darčekový balík firmy Vita Crystal, ktorý im doručí balíková
služba GLS až do domu.
Nové 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?
Medzi tými, ktorí pošlú správne odpovede, vylosujeme troch
šťastlivcov, ktorí získajú darčekový balík od salónu Exkluzív v
hodnote po 500 korún. Odpovede zašlite najneskôr do 2. júna na
adresu redakcie, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu,
prípadne pošlite e-mailom: press@dunstreda.sk.

Június végéig 10 százalék kedvezmény
az Exkluzív kölcsönzőszalonban

Do konca júna 10%-ná zľava v
salóne Exkluzív

Menyasszonyiruha-költemények R o z p r á v k o v é s v a d o b n é š a t y
A Galántai úti Duna Palota üzletsorán március 3-án nyílt meg az
Exkluzív menyasszonyiruha-kölcsönző szalon, ahol a vőlegényen kívül
szinte minden esküvői kellék az igényes hölgyek rendelkezésére áll. A
ruhakölcsönző rangját a szakma csúcsának számító spanyol Pronovias
világcég adja meg a San Patrick és a La Sposa fantázianevet viselő,
legújabb 2008-as kollekcióival.
A dunaszerdahelyi Exkluzív üzlet a
Az esküvő előtti
Pronovias hivatalos szlovákiai forgalmazójaként a cég internetes portálján is megtalálható, így az érdeklődők a világhálón is
válogathatnak a kínálatából. Rendelésre legkésőbb 3 hónapon belül egyenesen Barcelonából megküldik Dunaszerdahelyre azt, ami
a katalógusban megvan, de esetleg hiányzik a
fogasról. Az Exkluzívban a spanyol menyasszonyiruha-költeményeken kívül alacsonyabb árfekvésű, ám nem kevésbé szép
magyar ruhák sem hiányoznak. Akárcsak a
sok kiegészítő csecsebecse, ékszer, fátyol,
kesztyű és még tucatnyi más kellék, amelyek
még jobban kiemelik a menyasszony szépségét. A kiegésztők természetesen a kölcsönzési díj részét képezik.
A koszorús lányok számára is van választék,
továbbá az ún. átöltöző ruhák, menyecskeruhák sem hiányoznak. Újdonság az Exkluzívban az alkalmiruha-kölcsönzés, báli szezonban, társasági események idején is nagy
segítség a hölgyeknek. Az üzletnek saját
varrónője van, aki az apróbb simításokat,
igazításokat elvégzi, hogy a ruha a legjobban
álljon viselőjén. Az esküvői készülődés ezer
gonddal jár, egyik az értesítők beszerzése.
Az Exkluzív szalonban művészi megformálású, ízléses, igény szerint több nyelven
elkészített, díszes, postakész esküvői értesítők is rendelhetők katalógusból.
Személyesen is érdemes minderről meggyőződni, ráadásul az Exkluzív szalon június
végéig tartó akciójában 10 százalék kedvezménnyel ajánlja a megrendelt ruhákat.
Nyitvatartás:
hétfő–péntek: 10.00–18.00,
szombat: 09.00–12.00.
Telefonszám: 0908/767 181.

V rade obchodov Paláca Duna na Galantskej ceste otvorili 3. marca
požičovňu svadobných šiat pod názvom Exkluzív. Tu snáď okrem
ženícha nájdu všetky svadobné rekvizitá aj najnáročnejšie dámy. Aj
najnovšiu kolekciu renomovanej španielskej firmy Pronovias, ktorá patrí
medzi svetovú špičku a jej najnovšie kolecie na rok 2008 San Patrick a
La Sposa. Dunajskostredský Exkluzív ako
oficiálny obchodný partner Pronovias
utolsó próba
figuruje aj na firemnej internetovej webstránke, Záujemkyňe si môžu vyberať z
ponuky aj na internete, ale aj z katalógu v
salóne. Ak vybrané šaty momentálne
nemajú, za krátky čas, najneskoršie do 3
mesiacov žiadaný tovar dodajú priamo z
Barcelony.
V salóne okrem prekrásnych španielských svadobných šiat však nechýbajú
ani šaty maďarskej výroby nižšej cenovej
relácie, no takisto veľmi pekné a kvalitné.
Samozrejme nechýbajú ani rôzne doplnky,
od šperkov cez závoje až po rukavice.
Vybrané doplnky sú zarhnuté do požičovného. Je tu bohatý výber šiat pre
družičky a mladuchy. Novinkou v Exkluzíve
je požičovňa príležitostných šiat, ktoré v
plesovej sezóne a pri iných spoločenských
udalostiach prídu vhod dámam. Exkluzív
má vlastnú krajčírku, ktorá urobí drobné
úpravy, aby šaty čo najviac
pristali neveste.
V salóne sa dajú objednať z
katalógu ozdobné umelecké
svadobné oznámenia s obálkami, podľa želania aj s textom
v niekoľkých jazykoch.
Presvedčte sa o tom všetkom
osobne, a to čím skôr, lebo do
konca júna trvá akcia a na
všetky objednávky poskytnú
10-percentnú zľavu!
Otvorené:
pondelok–piatok
10.00–18.00,
v sobotu 09.00–12.00. Tel.:
0908/767 181.

j
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Programy / Kronika

Krónika

A VMK programjából

Novorodenci/Születések

 május 30.– 8.30 és 10.30 ó.: a Kodály Zoltán Alapiskola
tanulóinak gyermeknapi műsora
19.00 ó.: a NOVUS ORTUS DIÁKSZÍNPAD bemutatja: Pozsgai
Zsolt : RAZZIA – AVAGY VALAKI MEGÖLTE LOPEZ DIALT
című bűnügyi játékát, rendező : Takács Tímea
 Június 1..: VÁROSI GYERMEKNAP
 június 3 – 6.: XXXIII. DUNA MENTI TAVASZ
 június 7. – 8.00 ó.: Sakkverseny – országos ifjúsági csapatbajnokság
 június 12. – 11.00 ó.: a BALTAZÁR SZÍNHÁZ – BUDAPEST
előadása a CARISSIMI jótékonysági alap és a VMK közös
szervezésében
19.00 ó.: a TEÁTRUM SZÍNHÁZI POLGÁRI TÁRSULÁS –
KOMÁROM bemutatja: Szirmai Albert – Bakonyi Károly:
MÁGNÁS MISKA (operett 3 felvonásban). Rendező: Dráfi Mátyás
(nem bérletes előadás)
 június 18.– 8.00 ó.: Állásbörze a Dunaszerdahelyi Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal rendezésében
 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.– : az Ágacska gyermek-néptáncegyüttes előadása

Ferencziová Kristína
László Zóé
Huszárovits René
Fülöpp Kíra
Kocsisová Sarah Paulína
Lipkovics Péter
Šudy Rudolf
Majoros Dániel
Novorodencom prajeme
dobré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
Lelkesová Janka /1948/
Levárska Ružena /1940/
Csíková Júlia /1934/
Vajzer Ladislav /1917/
Tóthová Olga /1931/
Nech odpoèívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!
ZOSOBÁŠILI SA /
HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Darwish Mohammad
– Farkasová Andrea
Hodossy Zoltán
– Pastorek Katalin
Kušík Miroslav
– Tkáčová Katarína
Baláž Dominik
– Gyeráková Mária
Nógel Zoltán
– Horváth Mária
Kósa Marián
– Bindics Anita
Vermes Zoltán
– Végh Annamária
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

VÁROSI GYERMEKNAP a VMK-ban 2008.június 1-jén
16.00- kézműves-foglalkozások
origami, agyagozás, gyöngyfűzés, arcfestés,
ügyességi játékok
Tavaszi játékok (az Október utcai óvodások műsora)
A csillagszemű juhász (az Október utcai óvodások műsora)
A VMK moderntánccsoportjának bemutatója
Fiatal tehetségek műsora
Vörös Sándor – bűvész, ( a KI MIT TUD 2005-ös győztese )
Szipőcs József – labdazsonglőr, ( a KI MIT TUD 2008-as
győztese ) Silvia Buliščáková
A Jilemnický Utcai Alapiskola elsőseinek műsora
17.30 Csukás István: Mirr-Murr és a kóbormacskák c.
mesejáték Gáspár Enikő előadásában
Felvidék Baranta – hagyományos magyar harcművészet
GYEREKNAPI DISZKÓ

DEŇ DETÍ v MsKS 1.júna 2008.
16.00- Tvorivá dielňa
origami, navliekanie korálok, maľba na tvár, práca s hlinou
ŠPORTOVÉ HRY
16.30 - Kultúrny program
-MŠ Októbrová ulica
skupina moderného tanca pri MsKS
vystúpenie mladých talentov
Sándor Vörös, József Szipőcs, Silvia Buliščáková
vystúpenie prvákov ( ZŠ Jilemnického )
17.30
István Csukás: Mirr- Murr…, rozprávková hra, účinkuje:
Enikő Gáspár
BARANTA - ukážka z tradicionálneho maďarského bojového
umenia
DISKOTÉKA
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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
Kortárs Magyar Galéria
A Vermes villában június 15ig látható a KÉP-ERNYŐ című kiállítás,
Boris Sirka és Marek Kvetan
tárlata a Nagyszombati Koniarek galéria szervezésében.
Galéria súčasných
maďarských umelcov
Vo Vermesovej vile výstava
OBRAZ-OVKA potrvá do 15.
júna
Výstava Borisa Sirku a Mareka Kvetana, hosťovanie trnavskej Galérie J. Koniarka

A Csallóközi Múzeum
júniusi kínálata
 2008. június 11-én (szerdán) 20.00 órától 22.00 óráig
élő rádióadás - a Szlovák Rádió együttműködve a Cseh
Rádióval komolyzenei hangversenyt közvetít a Csallóközi
Múzeum székházából – a Sárga Kastélyból. A komolyzene
kedvelőit szeretettel várják.
Fellép az ostravai Camerata
Janáček zenekar. A műsorban
elhangzanak Leoš Janáček,
Bohuslav
Martinů,
Felix
Mendelsson-Bartholdy művei.

XXXIII. DUNA MENTI
TAVASZ
2008. június 3-6.
Június 3., 14.00: ünnepélyes
megnyitó, VMK előtt.
Június 4-5.:
Bábos versenyműsorok a
Művészeti iskolában,
színjátszó versenyműsorok
a VMK színháztermében.
Június 6., 15.00:
Eredményhirdetés,
díjkiosztás, fesztiválzáró

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK  A városi hivatal lapja  Megjelenik
kéthetente  Fõszerkesztõ: P. Vonyik Erzsébet  Szerkesztõ: Oriskó Norbert  Fotók: Kanovits Gábor  A szerkesztõség címe: 929 01
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Sport / Elõzetes

Még három sorsdöntő meccs

Gólözönt hozó mérkőzésen
mutatkozott be hazai pályán
a Meszlényi Tibor-Németh
Krisztián duót váltó Fieber
Péter-Simon Gyula edzőpáros. A DAC labdarúgócsapata sima győzelmet
aratott a kiesőjelölt baziniak
ellen.
A kezdet még döcögős volt,
ám az első két találat után
felszabadultan, olykor látványosan játszott a csapat és
magabiztosan gyűtötte be a
három pontot. Az első két
találat Belkovics nevéhez
fűződik, fordulás után Šnegoň,
Kubala és Bognár is feliratkozott a góllövők közé. Két
ízben a kapufát találták el a
hazaiak, több tiszta gólhely-

zetet is elpuskáztak, de a játék
ígéretes képet mutatott. A DAC
végül 5:1-re győzött.
A DAC lapzártánk idején a
tabella élén tanyázott, jobb
gólarányának
köszönhetőn
előzte meg a nemšováiakat,
míg a nagy rivális szenci csapat a negyedik helyen állt.
Május 24-én, a bajnokság 27.
fordulójában a nyolcadik helyen álló Artmedia B otthonába
látogatott a DAC. Jelenleg még
három forduló van hátra a
második ligás bajnokságból. A
soron következő ellenfelek:
Récse (Rača), Nagytapolcsány
(Topolčany) és Puhó (Púchov)
csapatai.
Fieber Péter a 25. forduló
előtt vette át a DAC irányítását

Meszlényi Tibortól, akit a
vezetőség menesztett, miután a
csapat két egymást követő
meccsét elveszítette. Fieber
2005-ben már volt a DAC
trénere, munkáját Simon
Gyula segíti.
Fieber Péter edző: Láttam
a csapat két korábbi meccsét
és több olyan játékos is tagja
még a keretnek, akiket korábbi edzősködésem idejéből ismerek. Ezért remélem,
nem lesz gond, megértik futballfilozófiámat és a megértés kölcsönös lesz. Hiszek
abban, hogy megnyerjük a
hátralévő meccseinket és a
DAC egy osztállyal feljebb
lép.
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Tr i r o z h o d u j ú c e z á p a s y
Nová trénerská dvojica
Péter Fieber – Gyula Simon,
ktorá vystriedala trénera T.
Meszlényiho, mala úspešnú
premiéru pred domácim
publikom. Ich zverenci zvíťazili sebaisto nad Pezinkom, nachádzajúcim sa na
konci priečky. Navyše skórovali až paťkrát a výsledok
zápasu 5:1 pre DAC.
Hra domácich bola nielen
úspešná, odzrkadľujúca sa v
góĺoch, ale miestami aj atraktívna. Od prvej chvíle nebolo pochýb, že mužstvo
DAC-u nenechá uniknúť veľmi dôležité tri body. Belko-

vics strelil dva góĺy, Šnegoň,
Kubala, a Bognár po jednom.
V čase našej uzávierky sa
dunajskostredské
mužstvo
nachádzalo na čele tabuľky
druhej futbalovej ligy, ale len
vďaka lepšej skóre. Minulú
sobotu sa DAC zavítal do
štadiónu Artmedia B, ktorá sa
nachádzala na 8. mieste.
Momentálne na naše mužstvo
čakajú ešte tri záverečné
zápasy vo finiši futbalovej
sezóny. Rača, Topolčany a
Púchov – to sú tri súpery v
posledných troch kolách 2.
futbalovej ligy. Šlágrom
posledného kola bude zrejme

dunajskostredské derby DACPúchov.
Nový tréner Peter Fieber:
Videl som hrať DAC v dvoch
zápasoch, je tu ešte zopár
hráčov, ktorých som trénoval,
keď som tu pôsobil pred
troma rokmi. Dúfam, že
nebude problém, lebo pochopia moju futbalovú filozofiu,
splnia moje požiadavky a
porozumenie bude obojstranné. Prišiel som a verím,
že dokážeme zahrať tých 5
zápasov tak, aby DAC postúpil do I. ligy.
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