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A tízéves MKP ünnepelt
A Magyar Koalíció Pártja
június 21-én Dunaszerdahelyen
tartott központi rendezvényén
emlékezett megalakulásának 10.
évfordulójára.
Ezen a napon volt tíz éve annak, hogy a három magyar elődpárt – az Együttélés, a Magyar
Kereszténydemokrata Mozgalom és a Magyar Polgári Párt tartotta ugyancsak Dunaszerdahelyen egyesülő kongresszusát.
A jubileumi ülést többek között
videoüzenetben
köszöntötte
Hans Pöttering, az Európai
Parlament elnöke., eljött Orbán
Viktor, a Fidesz elnöke, Joseph
Daul, az Európai Néppárt elnöke és Iveta Radičová, az MKP
által támogatott köztársaságielnök-jelölt is.
Meglepő módon viszont távol
maradt az ünepi üléstől az MKP
előző elnöke Bugár Béla.
Csáky Pál elnök beszédében
leszögezte:.
„Két demokratikus kormánykoalíció tagjai voltunk az 19982006 közötti időszakban, mindkét koalíció stabilizáló erejévé
váltunk. Nem akarok ezzel mást
mondani ezen a mai ünnepen

sem, csupán azt, hogy nem
érdemlünk egyetlen gyanúsítást,
egyetlen kritikus szót sem. Mi
ebben az országban nem a más
kenyerét esszük, mi nem kolonc
vagyunk mások nyakán. Mi
öntudatos, szabad polgárok vagyunk, képesek arra, hogy
megfogalmazzuk, mi a helyes és
mi a jó nekünk, s visszautasítunk minden bántást, jöjjön az
akár Zsolna, akár Pozsony irányából. Mi ma is azt akarjuk
kinyilvánítani, hogy békében,
megértésben akarunk élni mindenkivel, ám a toleranciát és
tiszteletet önmagunkkal szemben is megköveteljük.‘
Az üdvözlő beszédek elhangzása után a párt több mint 30
neves személyiségét eddigi tevékenységének elismeréseként
kitüntették. Délután a városháza
dísztermében került sor a párt
parlamenti képviselői által alapított Helytállásért díj átadására.
Ezt az idén Sidó Zoltánnak, a
Csemadok korábbi elnökének
ítélték oda, aki helyett gyermekei vették át az elismerést.
Koradélután az ünnepség
kultúrműsorral zárult a VMK
előtti térségen.

Z Trnavy má prísť viac ako dvetisíc fanúšikov

SMK: Oslavy desiateho jubilea
Strana maďarskej koalície
(SMK) oslávila 21. júna v
Dunajskej Strede desiate výročie vzniku.
Presne pred desiatimi rokmi
sa tu konal zlučovací kongres
troch maďarských materských
strán. Na oslavu prišiel aj predseda z Maďarska aj predseda
Fideszu Viktor Orbán, na prekvapenie mnohých z vedenia
SMK neprišiel bývalý predseda
Béla Bugár. Na podujatie pricestoval aj predseda Európskej
ľudovej strany - Európskych demokratov (EPP-ED) v europarlamente Joseph Daul, spoločná
kandidátka opozície na post
prezidenta SR Iveta Radičová
(SDKÚ-DS "SMK dala za tých
desať rokov niečo na stôl. Sta-

bilizovali sme dve vlády, pomohli sme Slovensku k vstupu
Slovenska do EÚ a NATO,
podporili sme veľmi dôležité
reformy na Slovensku," povedal
dnes predseda SMK Pál Csáky.
Maďari si podľa neho nezaslúžia na Slovensku ani jedno
obvinenie, ani jediné kritické
slovo. „My v tejto krajine nejeme chlieb niekoho iného, my
nie sme príťažou na krku iných,“
vyhlásil Csáky v prejave v Dunajskej Strede na oslavách vzniku SMK. Podľa neho, Maďari sú
sebavedomí, slobodní občania.
„Odmietame akékoľvek urážky,
či už prichádzajú zo Žiliny,
alebo z Bratislavy,“ zdôraznil.
Zároveň dodal, že chcú žiť s
každým v pochopení a v pokoji.

P o l i c a j n o u p o h o t o v o s ť o u Nagyszombatból több mint kétezer drukker érkezik
predísť incidentom
Július 25-én fokozott rendőri készültség

Polícia v Dunajskej Strede chystá mimoriadne bezpečnostné
Rendkívüli biztonsági intézkedésekkel készül a dunaszerdahelyi
opatrenia v súvislosti so zápasom DAC-Trnava.
rendőrség a július 25-én esedékes DAC – Nagyszombat mérkőzésre.
Očakáva sa, že na tento prvý domáci zápas dunajskostredčanov
v Corgoň lige príde do nášho mesta až 2-3 000 trnavských fanú“Előreláthatólag több mint kétezer vendégszurkoló érkezése
šikov, medzi nimi aj predstavitelia tzv. tvrdého jadra. Preto povavár-ható, akiknek feltúnése mindenütt rendbontással jár Emiatt a
žuje okresný šéf policajtov prvý zápas DAC-u v Corgoň lige za
DAC első hazai Corgoň-ligás meccse
závažný rizikový faktor. Pre nás
komoly rizikótényezőnek számít, véli. a
járási rendőrkapitány. Ezért rendőrebude tento zápas tvrdou výzvou –
inknek komoly kihívás ez a mérkőzés,”
povedal pre DH Peter Both.
nyilatkozta lapunknak Both Péter. Már
Preto polícia už teraz plánuje
most tervezik a biztonsági intézmimoriadne bezpečnostné opatkedéseket, ezek részleteiről lapunk körenia, o ktorých budeme podrobvetkező, július 16-án megjelenő szánejšie informovať v nasledumában számolunk be.
júcom vydaní DH, ktoré vychádza 16. júla.
Ezen a pénteki napon várhatóan 16
órától teljes útlezárás lesz a Gyurcsó
Predpokladá sa, že 25. júla v
piatok budú od 16. hodiny pre Both Péter: mindent elkövetünk az incidensek megelőzéséért! István, a Kisudvarnoki és Sport utcában, kocsival ide nem lehet behajtani. A
motoristov uzavreté ulice Istvána
rendőri
intézkedések
célja
a rendőrfőnök szerint a vagyonGyurcsóa, Malodvornícka a Športová. Podľa slov P. Botha cieľom
védelem, az emberek testi épségének a biztosítása és az esetleges
týchto opatrení je ochrana majetku a bezpečnosti osôb, ako aj
attrocitások megakadályozása. A stadionba a vendégdrukkerek
prevencia pred možnými incidentmi. Fanúšikovia Trnavy sa budú
csak a kijelölt bejáratokon juthatnak be és a lelátón elszigetelik
môcť do štadiónu dostať len pre nich určeným vchodom a na
őket a hazaiaktól. Both Péter már most elővigyázatosságra inti a
tribúne budú oddelené od domácich fanúšikov.
stadion környékén lakókat, hogy a meccs délutánján lehetőleg szePeter Both už teraz vyzýva obyvateľov okolitých ulíc, aby v deň
mélygépkocsijaikkal ne parkoljanak az érintett utcákban, nehogy a
zápasu podľa možnosti neparkovali na ulici. Pri vchodoch na
dühöngő nagyszombati szurkolók szándékosan megrongálják
štadión budú zvýšené bezpečnostné kontroly. Polícia zrejme
őket. A stadion bejáratainál fokozott ellenőrzések lesznek és a
požiada mestský úrad, aby zakázali predaj alkoholu v
rendőrség kérni fogja, hogy rendeljenek el alkohol - árusítási
reštauračných zariadeniach a stánkoch v blízkosti štadiónu.
tilalmat a stadion környéki vendéglőkben.
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Vá r o s s z e r t e ö s s z e s e n 7 2 ú j
parkolóhelyet alakítanak ki

A Nemesszegen jobbak a
parkolási lehetőségek

Pribudne spolu 72 nových
parkovacích miest

Na Nemesszegskej ulici 31
nových miest na parkovanie
Najkritickejšia situácia parkovacia
panovala
na
Nemesszegskej
a
Kukučínovej ulici, preto sa výstavba
parkovísk začala práve vtýchto uliciach.
Na Nemesszegskej ulici pribudli
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 bude k dispozícii 11
parkovacích plôch. Pre tých majiteľov

motorových vozidiel, ktorí nemajú trvalý
pobyt v uvedenej lokalite, parkovanie
bude spoplatnené.
V ďalšej fáze, ktorá sa už začala,
rozšíria parkoviská na Poľnej ulici,
pribudne 6 parkovacích miest.
Obyvatelia Nemesszegskej ulice, ktorí
sú prihlásení k trvalému pobytu, ak sú
majitelmi PRO DS karty, 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.

Egy kérdés – egy válasz

Az óvoda helyén nem lesz újabb palota
Veszély fenyegeti a galántai
úti körforgalomnál lévő Halpiac téri óvoda létét – egyesek visszatérő rendszerességgel ezt sugallják az embereknek. A kérdés főleg a kisgyerekes családokat érdekelheti
ezért lapunk városunk polgármesterét, Pázmány Pétert
kérdezte meg ez ügyben.
- Nem egy alkalommal egyesek azzal riogatták az embereket, hogy a Halpiac téri óvoda
sorsa bizonytalan, mert a város
vezetése kész az óvoda feláldozására egy új épület kedvéért. Holott ön az idei márciusi
pedagógusnapi ünnepségen a
leghatározottabban kijelentette, hogy szó sincs egyetlen óvoda bezárásáról, de még
összevonásról sem.
- Valóban tettem egy ilyen kijelentést és ez azóta változatlanul érvényes. Tehát mind a kilenc óvódánknak jelenleg van
létjogosultsága, ezt erősítik
meg a kedvező népszaporulati
mutatók is. Sőt, az említett ünnepségen azt is mondtam, hogy
mivel biztatóan alakul aj új-

szülöttek száma, a város vezetése azt tervezi, hogy pár hónapon belül újabb bölcsődei
osztályt is nyit.A Duna Palota
átadásakor ugyanakkor azt is
mondtam, hogy elnyerte tetszésemet annak az új objektumnak a látványterve, amelylyel a palota tulajdonosa bővíteni szeretné a megépült új létesítményt. Egy dolog, hogy
tetszik, de az korántsem jelenti
azt, hogy helyeslem a felépítését, az óvoda mellett, vagy a
helyén. Annyit azonban egyértelműen kijelenthetek, hogy
amíg polgármester vagyok, az
óvoda létét semmi sem fenyegeti, egy új építkezés sem.

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.
Június derekára elkészültek az új parkolók a
Nemesszegen. A Nemesszegen két helyütt
létesültek új parkolóhelyek: a 133-as bejárat
közelében az eddigi tíz férőhely 25-re bővült,
kicsit odább pedig 6 új parkolóhelyet alakítottak
ki. A parkolóbővítéssel párhuzamosan a járda is
megújult. A Kukučín utca 11 új parkolóhellyel
gyarapodik. Ezek a parkolók fizetős parkolóhelyek lesznek a nem ott lakók számára.
Most a Mező utca van soron, ahol 6 új
parkolóhely épül.
A Nemesszeg és Kukučin utcában lakók,
akik állandó lakhelyre vannak bejelentkezve,
ha van PRO DS kártyájuk, egész évben
teljesen ingyen parkolhatnak. Akinek nincs
kedvezménykártyája, és ott lakik, az évi
kétszáz korona ellenében kap egy kártyát,
amellyel itt parkolhat. Ezek a kedvezmények
azonban csak az állandó dunaszerdahelyi
lakhelyűekre vonatkoznak.

Jediná otázka - jediná odpoveď

Škôlka zostáva, palác nebude
Z času na čas sa mestom
šíri poplašná správa, podľa
ktorej je ohrozený osud
škôlky na Rybnom námestí.
Táto otázka môže zaujímať
hlavne rodiny s malými
deťmi, preto sme sa obrátili
touto otázkou na primátora
Dunajskej Stredy Pétera
Pázmánya.
O Osud škôlky na Rybnom
námestí vraj je neistý, lebo
vedenie mesta je ochotné
obetovať budovy škôlku v
prospech inej budovy. Z
niektorých zdrojov sa šíria
takéto informácie i napriek
tomu, že ste v marci pri
príležitosti Dňa učiteľov

jednoznačne deklarovali, že
existujúca sieť škôlok zatiaľ
ostáva, nebudú sa zatvárať
alebo zlučovať škôlky.
–Toto moje vyhlásenie je
nemenné a platí aj naďalej. Z
doterajších 9 materských
škôlok každá má opodstatnenie, o čom svedčia aj
priaznivé demografické údaje
v meste. Na spomenutej
slávnosti som uviedol aj to, že
nakoľko sa počet novorodencov vyvíja priaznivo,
vedenie mesta sa rozhodlo o
zriadení ďalšej triedy v
jasliach. Pri odovzdávaní
objektu Duna Palota som síce
povedal, že sa mi páčia
projekty, ktoré vypracoval
majiteľ objektu na prípadné
ďalšie rozšírenie objektu, to
však vôbec neznamenám, že
som za výstavbu tohto objektu
pri existujúcej škôlke. Jedno
však
môžem
rozhodne
prehlásiť:
kým
som
primátorom, škôlku nič
neohrozuje, ani nová stavba.
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A város legjobb alapiskolás
tanulóinak kitüntetése

O k l e v é l é s
könyvvásárlási utalvány
Hagyományteremtő szándékkal tavaly rendezte meg
első alkalommal a városi önkormányzat a legkiválóbb
alapiskolás tanulók fogadását.
Idén június 18-án már második alkalommal került sor az
ünnepségre: Dunaszerdahely öt alapiskolájának 21 tehetséges, kiváló tanulmányi eredményeket felmutató diákját
tüntette ki a városháza dísztermében Hulkó Gábor alpolgármester és Nagy Éva, a városi hivatal oktatásügyi osztályának vezetője. A tanulók emellett a különböző versenyeken
eredményesen képvisleték iskolájukat és városunkat is.
Eredményeik elismeréseként oklevelet és könyvutalványt
kaptak.

Beruházási szándék
Dunaszerdahely városa arról tájékoztatja a
közvéleményt, hogy:
a Nyárad 93006 székhelyű IZATRANS – Bábics Izabella cég

„IPARI RAKLAPOS ÁRURAKTÁR” NÉVEN
beruházási szándékot nyújtott be.
A beadványba 2008. 6. 4–6. 25. között lehetett betekinteni a
Dunaszerdahelyi Városi Hivatal építési és közlekedési
osztályán.
A nyilvánosság a beruházási szándékkal kapcsolatos írásos
véleményt a következő címre kézbesíthette: Körzeti
Környezetvédelmi Hivatal, Ádor u. 5400, 92901
Dunaszerdahely.
A beruházási szándék célja raktárkapacitás bővítése raklapos
ipari áru – kerti szerszámok, kis kerti gépek raktárának
építésével. Az új raktár teljes beépített területe 2727,25 m2 lesz.
A javasolt tevékenység elhelyezése: Dunaszerdahely, a
Karcsai úttól délre elterülő ipari zóna, a telkek parcellaszámai:
2833/8, 3120/38, 3120/17 (beépített terület), Dunaszerdahely
kataszterében.

2.7.2008

Vyznamenanie najlepších žiakov ZŠ mesta

Diplom a knižná poukážka
Mestská samospráva v minulom roku odštartovala ďalšiu novú iniciatívu, ktorá tento rok mala už druhé pokračovanie.
V zasadacej sieni radnice viceprimátor Gábor Hulkó a
Éva Nagy, vedúca odboru školstva MsÚ vyznamenali 21
talentovaných žiakov zo základných škôl nášho mesta.
Ocenení žiaci dosiahli vynikajúce študijné výsledky a mnohé
z nich úspešne reprezentovali svoju školu a mesto na
vedomostných súťažiach. Ocenení dostali diplom a knižnú
poukážku.
A KITÜNTETETT DIÁKOK, VYZNAMENANÍ ZIACI
ZŠ Jilemnického: Anna Ly Bui Dieu, Alexandra Oroszová,
Veronika Cséfalvaiová, Réka Csicsaiová,
ZŠ Smetanov háj: Katarína Holíková, Eszter Agócs, Michal
Dobai,
Szabó Gyula Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola:
Bokros Krisztina, Nagy Mátyás, Sebő László, Mayer István,
Matlák Szilárd.
Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola:
Fazekas Anna, Ibolya Gergő, Jónás Attila, Magyar Bálint,
Füssy Ádám,
Vámbéry Ármin Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola:
Antal Gábor, Melichárek Martin, Szelle Erika, Rózsa József

Investičný zámer
Mesto Dunajská Streda dáva na známosť:
Navrhovateľ, VIWO s.r.o.- Ing. Alžbeta Kis so sídlom
Cukrovarská 150/21, 92901 Dunajská Streda predložil zámer:

„ROZŠÍRENIE OBCHODNEJ ZÓNY V DUNAJSKEJ STREDE“
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch 18.6.2008-9.7.2008
na Mestskom úrade v DS, na oddelení výstavby a dopravy, I.
poschodie, č.dv. 220. Verejnosť môže doručiť svoje písomné
stanovisko na adresu: Obvodný úrad životného prostredia,
Ádorská ul. 5400, 92901 Dunajská Streda. Účelom zámeru je
vybudovanie obchodných priestorov s predajom nepotravinového sortimentu ( všetko pre dom, záhradu, elektronika, nábytok).
Ide o rozšírenie obchodného centra smerom na Galantu.
Realizáciou tejto stavby v lokalite vytvorí súvislá nákupná
zóna, ktorá doplní služby a obchody v tejto časti mesta DS.
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Lezárult a hulladéktelep felszámolása - az ollétejedi kataszterben
keletkezett mesterséges domb hasznosításáról a képviselőtestület dönt

Fű sarjad a szemét helyén
Már sarjad a fű azon a
csallóközi rónaság főlé magasodó dombon, amely a Komáromba vezető 63-as főútról is jól látható. Dunaszerdahely peremterületén ez a
domb régebben ilyen formában nem létezett.
Eredetileg hulladéklerakat
volt itt, ugyanis a környékről
ide hordták a különféle nagyobb méretű hulladékokat.
A dunaszerdahelyi önkormányzat 2005-ben európai
uniós támogatást igényelt és
kapott a kataszerében lévő
szeméttelep felszámolására. A
környezetvédelmi
minisztériumhoz benyújtott pályázatával sikerrel járt és uniós
forrásokból száznégy millió
koronát kapott a szeméthegy
felszámolására. A város 5
millió 235 ezer koronás önrésszel szállt be a projektbe,
tájékoztatta lapunkat Varga
László mérnök, a városi
hivatal környezetvédelmi szakelőadója.
A munkálatok két évvel
ezelőtt kezdődtek meg. Először
a szemetet az előirásokban
megszabott módon átválogatták, majd rétegekbe rakták
olymódon, hogy a későbbiekben ne következhessen be
öngyulladás a telepen. Majd a
szeméthegy oldalát több rétegben szigetelőfóliával és
földréteggel vonták be, hogy
kizárják az esetleges környezetszennyezés lehetőségét. Idén tavasszal az egész szeméthegyet többezer köbméternyi
földréteggel vonták be, majd a
talajt ledöngölték. Májusban
végül a mesterséges dombot
füvesítették a napokban pedig
a városi hivatal környezet-

védelmi szakemberei átvették a
teljesen rekultivált területet a
kivitelező cégtől.
A befüvesített domb egyébként Dunaszerdahahely
ollétejedi kataszterében található. Jelenleg a városi rendőrök naponta többször is járőröznek a dombnál, mert felelőtlen motorosok
járműveikkel több helyütt már kárt
tettek sarjadó füben. A megyei
szervekkel való megállapodás
után az út mentén szalagkorlát
elhelyezését tervezik. Hamarosan a területre való behajtást
tiltó táblákat állítanak fel.
A több mint négyhektáros
terület további hasznosításáról
a városi képviselőtestület dönt
majd.

VÁŽNA – administratívny pracovník pri vážení odpadu
komunikácia so zákazníkom, vizuálna kontrola odpadov, presná
registrácia údajov, výber platieb v hotovosti, vedenie príručnej
pokladne a pomocné administratívne práce.
Požiadavky na zamestnanca: SŠ vzdelanie s maturitou, základy
PC, záujem o administratívnu prácu, Slovenský jazyk, Maďarský
jazyk. Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer,
dvojzmenná prevádzka Termín nástupu ihneď (dohodou) Miesto
výkonu práce: Dolný Bar V čase od 7,00 do 15,30 hod. pondelok
až piatok možnosť tel. kontaktu:csente@asa.sk, 0903 576 274.
V prípade záujmu žiadosti a životopisu na adresu:.A.S.A.
SLOVENSKO spol. s r.o., P.O.Box 8, 820 04 Bratislava 24.

O využívaní umelého kopca v
Mliečanoch v rozlohe 4,3 hektárov
rozhodne mestské zastupiteľstvo

Rekultivácia
skládky doko nč e ná
Zatrávnením
umelého
kopca pri hlavnej ceste bola
dokončená v Dunajskej
Strede v mestskej časti Mliečany rekultivácia skládky odpadu. Mestská samospráva v
Dunajskej Strede získala na
rekultiváciu zo zdrojov štrukturálnych fondov Európskej
únie 104 miliónov korún,
mesto zo svojho rozpočtu
prispelo sumou päť miliónov
korún. Rekultivačné práce
trvali dva roky a odborníci
oddelenia životného prostredia mestského úradu prevzali
od firmy Eurolife a.s. upravený areál v rozlohe 4,3 hektára.
Na kopci už rastie tráva,
ktorú však niektorí bezo-

hľadní motoristi vôbec nešetria, povedal vedúci referátu
životného prostredia na dunajskostredskom mestskom
úrade László Varga. Preto
podľa pokynov primátora Pétera Pázmánya mestskí policajti denne viackrát kontrolujú túto lokalitu. Mesto
uvažuje o tom, že po dohode
so župnými orgánmi by pri
tomto úseku cesty č. 63
umiestnili ochranné zábradlie. Onedlho umiestnia dopravnú tabuľu, ktorá zakazuje
vjazd s motorovým vozidlom
do tejto lokality.
O ďalšom využití rozsiahlej lokality pri Mliečanoch rozhodne mestská
samospráva na jeseň.
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Ankét \ Anketa

Hurrá, nyaralunk!

Kam na letnú rekreáciu?!

Van, aki munkamániás, Workoholici zostanú,
van aki lazít nyáron
iní sa vydajú do sveta
Elérkezett a nyaralás, a
hazai vagy külföldi üdülés
ideje. Röpke ankétunkban
dunaszerdahelyi
közéleti
személyiségeket szólítottunk
meg, árulják el, mivel töltik a
nyarat, hová készülnek a
nyáron.
Andrássy
Ferenc,
a
dunaszerdahelyi termálfürdő
igazgatója: Mondhatom, hoszszú évek óta nem voltunk nyaralni. Én amolyan javíthatatlan
munkamániásnak számítok, a
jókora kertemtől képtelen vagyok nyáron elszakadni, annyi
ott ilyenkor a teendő. A feleségem már megszokta, hogy a
nyári üdülés rendszerint elmarad. Persze, a kikapcsolódás, a pihenés nekem is jólesik.
Az időnkénti esti horgászás a
termálstrandi tóban kitűnő
kikapcsolódás.
Németh Jolán, a Csallóközi
Olimpiai Klub elnöke: Budapesti unokatestvéremnek van
egy kis nyaralója Horvátországban, az adriai Bracs szigetén – idén ott töltünk el
együtt egy hetet, akárcsak tavaly. Remek egy hely, a tengeri
levegő önmagában is jót tesz.
Férjemmel igazán ott pihenjük
ki az egész év fáradalmait.
Sportos család lévén a rokonokkal együtt reggel futással
vagy kerékpározással kezdjük a
napot. Napközben pedig a tenger tiszta vizében nagyokat
lehet úszni.

VÖRÖS JÓZSEF

KISS RÓBERT

Kiss Róbert, Dunaszerdahely római katolikus esperesplébánosa: Természetesen, Isten szolgájának is szüksége van
kikapcsolódásra, lelki felfrissülésre, hogy jobban tudja
tenni a dolgát. Nem árt kicsit
elszakadni a napi gondoktól,
szellemileg megpihenni. Különösen, ha ez úgy történik,
ahogy én is teszem a nyáron.
Három napot Pannonhalmán
készülök eltölteni. Utána következik a tizenkét napos út a
spanyolországi Santiago de
Compostellába, Szent Jakab
sírhelyéhez, amely Jeruzsálem
és Róma után a kereszténység
harmadik legfontosabb zarándokhelye.
Vörös József, a dunaszerdahelyi városi rendőrség parancsnoka: Nagyon úgy látszik,
hogy idén nem lesz nyaralás.
Családi okból, olyan munkálatok kellős közepén vagyunk,
ami megköveteli, hogy itthon
maradjunk. Eddig minden évben voltunk nyáron üdülni.
Sokfelé jártunk, 17 alkalommal a horvát tengerparton,
azonkívül Spanyolországban,
Görögországban,
Törökországban, a Fekete tengeren.
Úgy döntöttünk, hogy idén
itthon maradunk. Majd jövőre
bepótoljuk a kihagyást…

Je tu čas dovoleniek, domácej alebo zahraničnej letnej rekreácie. V našej malej
ankete sme oslovili niekoľko
dunajskostredských osobností, aby nám prezradili, aké
plány majú na leto.
Jolán Németh, predsedkyňa
Žitnoostrovského olympijského
klubu: Môj blízky príbuzný z
Budapešti vlastní chatu na
ostrove Brač v Jadranskom
mori. Tam strávime v lete týždeň, tak ako vlani. Je to vynikajúce miesto, už samotný morský vzduch má blahodárny účinok. S manželom si dobre
odpočinieme. Aj naši hostitelia
sú športovo založení, preto deň
začíname ranným behom, alebo cyklistikou. Potom dobre
padne plávanie a kúpanie v
priezračnej vode mora.
Ferenc Andrássy, riaditeľ
termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede: Priznám sa, že už
dlhé roky nechodíme na letnú
rekreáciu. Pravdu povediac,
možno trpím na chorobný
workholizmus. Od veľkej záhrady sa nedokážem odtrhnúť, v
lete je tam toľko roboty!
Manželka sa už zmierila s tým,

NÉMETH JOLÁN

lanie. Nezaškodí sa občas oslobodiť od každodenných starostí, oddýchnuť si aj duševne.
Najprv to bude trojdenný pobyt
v Pannonhalme. Potom nasleduje 12-denná cesta ku
hrobke Sv. Jakuba do španielského mesta Santiago de Compostella, ktoré je po Jeruzaleme a Ríme považované za tretie
najdôležitejšie pútnicke miesto
kresťanov.
Jozef Vörös, náčelník Mestskej polície v Dunajskej Stre-

ANDRÁSSY FERENC

že letná rekreácia sa nekoná.
No príjemný relax a odpočinok
potrebujem aj ja, čomu výborne poslúži občasná večerná
rybačka na jazere pri termálnom kúpalisku.
Róbert Kiss, rímsko-katolícky farár Dunajskej Stredy:
Prirodzene, aj Boží služobník
potrebuje oddych, duševné
osvieženie, aby dokázal ešte
lepšie vykonávať svoje povo-

de: Tento rok zrejme z
rodinných dôvodov nepocestujeme nikam. Pustili sme sa do
práce, ktorá nepustí, musíme
zostať doma. Doteraz sme každé leto boli na zahraničnej
rekreácii. Na mnohých miestach, 17-krát na Jadrane, ďalej
v Španielsku, Grécku, Turecku, na Čiernom mori. Tento rok
sme sa rozhodli zostať doma.
No v budúcom roku si to vynahradíme...

dh_jun_28:dh.qxd

2008.06.24.

23:36

Page 7

2008.7.2.

Mozaik / Mozaika 7

X X X I I I . D u n a M e n t i Ta v a s z a D u n a s z e r d a h e l y i Vi r g o n c o k k a l é s a
Fókusz Gyermekszínpaddal : háromnaposra rövidült a verseny

Felpörgetett fesztivál
Az országos magyar gyermek bábés színjátszó csoportok fesztiválja a
szokásos hat nap helyett idén első
ízben három napra szűkült le, ami jó
szervezői húzásnak bizonyult.
Így a Csemadok eddigi leghosszabb
életű dunaszerdahelyi rendezvénye sokkal pergőbb ritmusban zajlott. A Csemadok Művelődési Intézete rendezésében,
valamint a Csemadok Dunaszerdahelyi
Területi Választmánya, Dunaszerdahely
Városi Önkormányzata és a Városi Művelődési Központ társrendezői támogatásával megvalósult fesztivál hagyományosan a város kulcsának átadásával
kezdődött el, amelyet ezúttal Nagy Frigyes alpolgármestertől és Hrubik Béla
országos Csemadok-elnöktől vették át a
gyerekek, hogy három napig uralják
Dunaszerdahely kulturális életét. A megnyitót gazdag kulturális műsor kísérte,
délután pedig megnyílt az Itt járt Mátyás
király országos gyermekrajz kiállítás.
A 9 bábos versenyelőadás a művészeti
alapiskola nagytermében, míg a 12 színpadi előadás a városi művelődési központ színháztermében volt látható. Városunknak mindkét kategóriában volt
képviselője; a bábosok közt a Vámbéry
Ármin AI Virgoncok Bábcsoportja, míg
a színjátszók közt a Dunaszerdahelyi
VMK és a Csemadok Vámbéry Ármin
városi szervezetének Fókusz Gyermekszínpada a Mi, tizenévesek színpadi
játékkal Jarábik Gabriella rendezésében.

DÍJAZOTTAK
A színes kísérőprogramokkal tarkított
háromnapos fesztiválon kategória győztesei és díjazottai a következők:
BÁBOSOK – Fődíj: Virgoncok Bábcsoport (Vámbéry Ármin AI, Dunaszerdahely): A telhetetlen kecske, rendező
Csiffári Renáta. Nívódíj: Ugri-Bugri Bábcsoport (Pozsonyeperjes), Manócska Bábcsoport (Galánta), Csillagvirág Bábcsoport
(Tornalja). Képzőművészeti díj: Dolinszky
Irén (Harkács). Gyerekzsűri díja: Manócska
Bábcsoport (Galánta). Elismerő oklevél:
Meseláda Bábcsoport (Feled), Mustármag
Bábcsoport (Kisgéres), Harkácsi Pimpó
Bábcsoport (Gömörfalva), Iciri-Piciri
Bábcsoport (Pozsony), Diócska Bábcsoport
(Diószeg).
SZÍNJÁTSZÓK – Fődíj: Gólyaláb Színjátszó Csoport (Hetény): A pletykás asszonyok, rendező Kotiers Éva. Nívódíj: Tekergők Színjátszó Csoport (Nyárasd), Kincskeresők Színjátszó Csoport (Tornalja). A
zsűri különdíja: Mumpicok Színjátszó Csoport (Komárom), Csupaszín Színjátszó Csoport (Pozsonypüspöki) a legjobb színpadi
képek megalkotásáért,Pitypang Színjátszó
Csoport (Losonc) a népi hagyományok
színreviteléért. Gyerekzsűri díja: Nevenincs
Színjátszó Csoport (Érsekújvár). Elismerő
oklevél: Örösi Karcsa Kisszínpad , Fókusz
Gyermekszínpad (Dunaszerdahely), Csicsergő Színjátszó Csoport (Bély), Tiszavirág
Színjátszó Csoport (Tiszacsernyő), Bóbita
Színjátszó Csoport (Kassa).
-kgy-
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Autoveterány / Fotogaléria

Defilé autoveteránov 2008
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Képriport / Veteránautók

Veteránautó-parádé 2008
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10 Vetélkedő

02.7.2008

Iskolások vetélkedője a Vermes-villában

A téma: a város múltja
Hagyományteremtő szándékkal első alkalommal szervezett hely- és művészettörténeti vetélkedőt a városi önkormányzat és
a Kortárs Magyar Galéria. A Vermes villában lezajlott versenyen városunk középiskolái vehettek részt.

A három résztvevő a
Vámbéry Ármin Gimnázium,
a Magyar Tannyelvű Szakmunkásképző Intézet és az
Egészségügyi Középiskola
csapata volt. A résztvevők
sikeresen megoldották az
előfeladatokat - plakátkészítés, a Vermes villa látképének elkészítése és egy már
nem létező épület bemutatása. Ezután következett a
15 fordulóból álló szóbeli
verseny, amelynek során a
diákoknak a város múltjáról
és jelenéről valamint a Kortárs Magyar Galéria munkásságáról feltett kérdésekre
kellett válaszolniuk. Bár sokan a gimnázium csapatát
tartották a legesélyesebbnek,
a legjobb mégis az Egészzségügyi Középiskola lett. A
győztes csapat tagjai Tóth
Vanda, Hausleiter Franciska
és Bíró György, felkészítő
tanáruk pedig Mráz Vilma
volt. -pll-

A vetélkedő érdekessége volt, hogy a diákok a
várossal kapcsolatos ötleteiket és javaslataikat is
megfogalmazhatták, amelyeket a város képviselőinek
juttatnak el a szervezők.

Karaffa Attila (szervező): A
vetélkedő célja az volt, hogy a
fiatalok a felkészülés, adatgyűjtés
közben jobban megismerjék Dunaszerdahely múltját. Megismerjék a
régi épületeket, amelyeket talán már
csak nagyapáik elbeszélése alapján
ismernek. Rá akartuk őket
ébreszteni arra, hogy városunkban
élénk kulturális élet zajlik,
megpróbáltuk
felkelteni
az
érdeklődésüket a művészet iránt.
Mindhárom csapat nagyon jól
felkészült és igyekvő volt. A verseny
folytatását tervezzük, remélhetőleg
legközelebb már több középiskola is
bekapcsolódik. Ősszel az alapiskolások számára is szeretnénk egy
hasonló, valamivel könnyebb feladatokból álló vetélkedőt szervezni.

Az okleveleket Nagy Frigyes alpolgármester és Lipcsey
György Munkácsy-díjas szobrászművész adták át a
csapatoknak és felkészítő tanáraiknak.
A versenyt
június 4-én, a
trianoni békeszerződés aláírásának 88.
évfordulóján
rendezték. A
jelenlévők egy
rövidfilm
megtekintésév
el emlékeztek
erre a szomorú
történelmi eseményre.

Mráz Vilma (a győztes csapat felkészítő tanára): Kis
csapatunk nagyon komolyan vette a felkészülést, holott
meglehetősen kevés idő jutott rá. A gyerekek több hétvégét is
rááldoztak, minden létező anyagot összegyűjtöttünk. Az
oktatási intézmények elsődleges feladata a tehetséggondozás,
és a diákok felkészítése arra, hogy később az életben
megállják a helyüket. Egy ilyen vetélkedő sokat segíthet
ebben. A felkészülés sok munkával jár, de ennél nagyobb a
hozadéka. Versenyezni kell, ki kell állni a közönség elé, le kell
tudni küzdeni a drukkot - mindez beleépül a résztvevők
személyiségébe.
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Már a Nagyszombat elleni meccsre elkészülhet az új reflektorfényes
megvilágítás - Djuričič, a dunaszerdahelyi csapat új edzője ígéri:

Látványos támadófocinak örülhetünk
Atraktív támadófutballt ígért Milan Djuričič, az immár Corgoň ligás DAC csapatának horvát származású
edzője a június 19-én tartott
bemutatkozó sajtóértekezleten.
Bemutatkozott az új csapatvezetés élén Khashayar Mohseni új klubelnökkel és Antal
Barnabással, aki a helyettes
klubelnök tisztségét tölti be az
FC Seneccel fúzióra lépett, de
továbbra is FK DAC 1904
Dunajská Streda néven szereplő csapatnál. Jelen volt a DAC

néhány új szerzeménye is, többek között a Hajduk Splitből
Dunaszerdahelyre igazolt gólzsák, Mate Dragičevič és a kameruni Qweuke Leonard, aki
a kameruni fociválogatott tagjaként részt vesz a pekingi
olimpián. Nem hiányzott a
taksonyi Novota János kapus,
a hazaiak közül pedig Bognár
Zoltán és Pinte Attila.
Remélhetőleg már a második ligameccsre elkészülnek a
stadion új reflektorai, és lehetségessé válnak az esti villanyfényes mérkőzések, nyilatkoz-

ta június derekán a dunaszerdahelyi fociklub Bécsben élő
új elnöke.
A DAC immár legfelsőbb ligás csapata első edzőmérkőzését a ligetfalusi pályán az Artmedia ellen játszotta, amelyen
meglepő győzelmet aratott a
bajnokcsapat ellen. Edzőtáborba Ausztriába utaznak, ahol
több ismert együttes ellen
lépnek pályára.
A hazai közönség előtt egy
előkészületi mérkőzésen mutatkoznak be július 12-én egy
még nem pontosított ugyancsak jónevű olasz csapat ellen.
A sajtótájákoztatón többször is
elhangozott, hogy a keretben
számolnak a ráteremett csallóközi futtballtehetségekkel, akik
az első ligás csapatban Meszlényi Tibor és Radványi Miklós gondjaira lesznek bízva. A
dunaszerdahelyi futballcsapat
uj tulajdonosának az a szándéka, hogy futballakadémiát
létesít a városban, amit
Pázmány Péter polgármester
szerint a fúzióról szóló
szerződésben is rögzítettek.

Nový impulz pre Žitný ostrov

Viac ako storočná futbalová
tradícia a množstvo mladých
talentovaných hráčov boli
hlavné dôvody, pre ktoré sa
nový majiteľ z Dubaja rozhodol kúpiť FK DAC 1904
Dunajská Streda. Uviedol to
na tlačovej besede v Dunajskej Strede nový prezident
dunajskostredského
futbalového klubu Khashayar
Mohseni.
FK DAC 1904 Dunajská Streda po nedávnej fúzii s FC Senec pod týmto historickým náz-

vom bude nováčikom Corgoň
ligy v súťažnom ročníku
2008/2009. Podľa Mohseniho
nové vedenie FK DAC 1904 je
presvedčené, že fúziou seneckého a dunajskostredského klubu sa na Žitnom ostrove otvára
nová kapitola vo futbalovom živote tohto regiónu. Khashayar
Mohseni ďalej uviedol, že do
štartu novej sezóny Corgoň ligy
odstránia na dunajskostredskom
futbalovom štadióne všetky nedostatky, pre ktoré tento športový objekt podľa verdiktu li-

Az esti megvilágítás átadása után a Corgoň ligás mérkőzések
péntekenként este fél nyolckor lesznek, az első ligás csapat pedig
vasárnap délelőtt játszik.
A bajnokság nyitánya július 19-én lesz, a DAC ekkor idegenben,
a Nyitra ellen lép pályára, majd egy kéttel később július 25-én
immár hazai pályán a Nagyszombat lesz az ellenfele.
A DAC csapata a Trencsén elleni előkészületi mérkőzésen
Hodosban, amely 3:3-as döntetlennel zárult. Az új szerzemény,
Dragičevič két góllal mutatkozott be.: Novota–Kratochvíl, Marcin,
Drahno, Kováč, Uzola, T. Kubala, Hoferica, Belkovics, Fikejz,
Dragicevic. Csereként még Minárik, Bognár, Gábriš, Špót, Fuzik,
Kozár és Bognár jutott szóhoz.

cenčnej komisie Slovenského
futbalového zväzu (SFZ) zatiaľ
nespĺňa všetky kritériá pre štart
v slovenskej najvyššej futbalovej
Preto sa v Dunajskej Strede
od polovice júna začali prípravné práce pre vybudovanie
umelého osvetlenia, ktoré zrejme bude mať premiéru už v 2.
kole novej sezóny - 25. júla
proti Trnave. Káder A-tímu FK
DAC 1904 sa zatiaľ postupne
iba formuje. V Dunajskej Strede je v týchto dňoch na skúške
napríklad aj trojica hráčov z
Kamerunu. Jeden z nich reprezentant kamerunského olympijského tímu Qweuke
Leonard bol aj na tlačovej besede. Na stretnutie s novinármi
prišiel aj bývalý hráč Hajduku
Split Mate Dragičevič.
Nový tréner fuzionovaného
klubu FK DAC 1904 Dunajská
Streda Milan Djuričič potvrdil,
že stále je zástancom útočného
a atraktívneho futbalu. A tento

Mohseni:
”Az FC Senec tavaszi eredményeire sokan felfigyeltek.
Menet közben stabilizáltuk a
klub ingatag gazdasági helyzetét. Befektetők pénzéből és
saját zsebünkből. Tovább akartunk lépni, ezért a dunaszerdahelyiek mellett döntöttünk. Elképzeléseinket a Csallóköz szívében valóra kívánjuk váltani, garancia erre a
futballszerető polgármester,
Pázmány Péter és üzlettársam,
Antal Barnabás. Tanulmányoztam a több, mint száz
esztendős klub eredményeit, a
helybeli és környékbeli futballhívek korábbi nagy érdeklődésére is felfigyeltem. Kertelés nélkül mondom, hogy
vállalkozási terveinkben a
magas színvonalú utánpótlásképzésnek kulcsszerepe lesz.
Temérdek tehetség bontogatja
szárnyait a csallóközi futballpályákon. A legjobbaknak a
nemzetközi labdarúgó akadémiánkban kínálunk továbbfejlődési lehetőséget.”

Antal Barnabás:
„Reméljük, hogy az első
hazai találkozóig, július 25-ig,
a nagyszombatiak elleni rangadóig elkészül az esti világítás. A továbbiakban vagy este
fél nyolcra, vagy nyolc órára
módosítjuk a kezdési időpontot. A stadionban is sok változásra kerül sor annak érdekében, hogy teljesítsük a futballszövetség élvonalbeli helyszínekre vonatkozó kritériumait.
Leginkább a nézők látják majd
a hasznát, az ő biztonságukat,
kényelmüket szolgálják. Gőzerővel dolgozunk, hogy a nyitányig minden követelménynek
megfeleljünk”.

herný štýl bude 62-ročný rodák
z chorvátskeho Osijeku presadzovať aj v Dunajskej Strede.
Djuričič ďalej skonštatoval, že
formujúci sa futbalový tím koncom mesiaca odcestoval do
Rakúska, kde odohrá niekoľko
prípravných zápasov s mužstvami zvučných mien. Futbalisti
DAC 1904 Dunajská Streda sa
20. júna predstavili v Petržalke
na štadióne Artmedie. Vyhrali
proti úradujúcemu majstrovi
Corgoň ligy 2:0. Zverenci Milana Djuričiča odohrajú prvý
domáci prípravný zápas 12. júla. Ich súperom bude taliansky
klub, ktorého meno funkcionári
Dunajskej Stredy oznámia
neskôr.
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DAC v období 1998–2008, alebo čo viedlo k súčasnej situácii

DAC-Senec: cesta k fúzii

Personálne zmeny na čele klubu, František
Deväť ťažkých rokov. Futbalový klub
založený v Dunajskej Strede v roku 1904 zožal Patasi sa stane predsedom. V roku 2007
najväčšie úspechy vo svojej histórii v primátor Péter Pázmány požiadal F. Patasiho,
osemdesiatych rokoch minulého storočia. Vďaka ktorý už od roku 1999 je členom predstavenstva
sponzorskej pomoci prosperujúcich žitno- DAC a.s., aby podal návrh na nové zloženie
ostrovských družstiev okresu sa ako jeden z vedenia klubu. Nové predsedníctvo sa pod
najbohatších futbalových klubov Česko- vedením Patasiho ujíma vedenia v decembri
slovenska prebojoval do najvyššej futbalovej 2007. Generálnym sponzorom zostáva naďalej
ligy. Píše sa rok 1998, je deväť rokov po pre- mesto, ale s tou podmienkou, že nové vedenie sa
vrate. Deväť ťažkých rokov v živote DAC-u. A to bude snažiť udržať klub v prvej alebo druhej lige
úplne bez sponzorskej pomoci. Do roku 1998 a to s mužstvom, ktoré stavia na vlastné kádre.
ani mestská samospráva nezohrávala žiadnu rolu Vďaka trénerovi Tiborovi Meszlényimu
v živote klubu. Klub sa s 28 miliónovými družstvo naberá na sile a stáva sa lídrom 2. ligy.
Na poslednú chvíľu, hodinu pred zasadnutím
záväzkami ocitne na pokraji krachu.
Mesto, ako hlavný sponzor.
Mesto Dunajská Streda zakladá v
roku 1998 akciovú spoločnosť na
riadenie futbalového klubu, a
jediným a teda vačšinovým
akcionárom FK DAC 1904 sa
stáva mesto Dunajská Streda.
Dôjde k sanácii pozdĺžností a
mužstvo sa opäť prebojovalo do
prvej ligy. Klub sponzorsky
„podporujú“ také esá, ako Poliak,
Kabát, Spektrum. „Podporujú“
klub až do roku 2003, keď sa klub
opäť dostáva na pokraj krachu.
Vtedy padne rozhodnutie zo
strany mesta, že sa stane
generálnym sponzorom klubu.
Az első közös edzésen a hazaiak, a szenciek és a
Nezáujem
zo
strany
külföldi szerzemények. .
miestnych
podnikateľov.
mestskej samosprávy nové vedenie DAC-u
Podnikatelia až do tejto doby nejavia ani
prejavuje záujem o odkúpenie akcií klubu za 1
najmenšie známky snahy sponzorovať klub.
korunu s prísľubom prílevu 5 mil. korún do kasy
Prostredníctvom rakúskeho sprostredkovateľa
DAC-u. Táto suma by však nepostačovala na
však klub dostáva podporu od investorskej
výdavky spojené s prvoligovou reputáciou.
skupiny s iránskym zázemím. Avšak kvôli
Záujem z Dubaja. Pred takmer poldruha
politickým zmenám v Iráne zmluva nemohla
mesiacmi
sa kontaktuje mestskú samosprávu
nadobudnúť platnosť. Ťažkú situáciu klubu
znásobuje fakt, že DAC sa v roku 2006 stáva investorská skupina z Dubaja. Zahraničný
nástrojom politických šarvátok pred voľbami do záujemca sa po tom, čo samospráva dáva zelenú
miestnej samosprávy. I to je dôvod fúzii DAC-u so Sencom, stáva hlavným
pretrvávajúceho
nezáujmu
miestnych sponzorom dunajskostredského futbalového
podnikateľov podporovať klub. Voči súčasnému klubu. Uzatvorená zmluva zabezpečuje stabilné
vedeniu samosprávy sa vedie tuhý mocenský finančné zázemie pre profesionálnu prácu s
boj. Futbalový klub do roku 2006 sa opäť dorastencami DAC-u. Sponzor podporuje vznik
miestnej futbalovej akadémie, ďalej garantuje
dostáva do ťažkostí.
stabilné finančné zázemie súčasného družstva a
účasť v Corgoň lige po fúzii so Sencom. Deje sa
to pritom s podmienkou, že štadión a súvisiace
zariadenia zostávajú naďalej majetkom mesta.
Mesto ich dlhodobo dáva do užívania
fuziovanému družstvu. Taktiež sa garantuje, že
naše obe mužstvá budú zastúpené vo futbalovej
špičke: v prvej a druhej lige.
Od jesene zápasy Corgoň Ligy na štadióne
DAC-u. Aj keď podpora vrcholového športu nie
je úlohou samosprávy, vedenie mesta nenechalo
skrachovať 104 ročný futbalový klub DAC-u. Ba
naopak, dosiahlo, že od jesene môžu verní
fanúšikovia DAC-u navštevovať zápasy
najvyššej futbalovej ligy.
Az új edzőhármas: Radványi Miklós,
Milan Djuričič és Meszlényi Tibor.

2.7.2008

Rozhodli sme sa
pre
profesionalizmus
Rozhodnutie o fúzii dvoch
klubov bolo pre poslancov a
funkcionárov veľmi zložitou
otázkou. Už aj preto, lebo nové vedenie DAC v poslednom
polroku na čele s predsadom
Františkom Patasim odviedlo
dobrú prácu. Rysovala sa
koncepcia, ktorá v dlhodobom časovom horizonte mohla mať šancu na úspech. Patrí
im vďaka za vykonanú prácu.
Avšak bola by škoda odmietnuť ponuku zahraničného
investora. Takáto možnosť by
sa azda už nikdy nenaskytla
pre DAC! Aby jedným rozhodným krokom sa okamžite
ocitla v Corgoň lige, čo je
podľa mňa veľkým snom fanúšikov DAC v Dunajskej
Strede, na Žitnom ostrove a v
južnom regióne. Silne zavážil
aj fakt, že pre ďalšie uplatnenie vlastných odchovancov B
družstvo, ako účastník I. ligy
vytvára vynikajúce zázemie.
Takúto šancu z pochopiteľných dôvodov – nedokázalo
doteraz zabezpečiť ani jedno
predchádzajúce
vedenie
DAC.
Ďalej sa zlepšujú podmienky prípravy a výchovy mládežníckych celkov. Vybuduje
sa umelé osvetlenie na štadióne, začne sa rekonštrukcia
celého futbalového areálu,
pribudne klubu nové tréningové ihrisko – takto by sme
mohli ďalej menovať nové
možnosti, ktoré prináša solventný investor a ktoré by sa
z rozpočtu mesta, teda z penazí daňových poplatníkov
nemohli financovať. Nový
väčšinový majiteľ klubu plánuje rozsiahle investície aj v
areáli v Malom Blahove.
Otázka pre nás znela tak, či
sa z DAC stane konečne profesionálny klub, alebo zostáva na úrovni akejsi ochotníckej športovej činnosti, niekde
na rozhraní poloprofesionálneho a v dobrom slova zmysle amatérskeho klubu – s výraznou finančnou podporou
mestskej samosprávy, čo sa
do nekonečna nedá robiť. My
sme sa rozhodli pre profesionalizmus!
Juraj Kanovits
predseda komisie mládeže
a športu MsZ
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A DAC vereséggel zárta a bajnokságot, de ez sem
rontotta el a játékosok és a szurkolók örömét

Ünnep esőben – kék hajjal
18 győzelem, 54 rúgott gól,
57 pont - és ami a legfontosabb:
1. hely! Ez a helyezés azt
jelenti,
hogy
a
DAC
labdarúgócsapata csak egy évet
töltött el a harmadik vonalnak
megfelelő II. ligában, és
visszajutott az I. ligába.
Az utolsó forduló előtt négy
pont volt a sárga-kékek előnye
a puhóiak (Púchov) előtt, így
már biztos volt a bajnoki cím.
A meccset ez a két csapat, tehát
a bajnokság első két helyezettje
vívta. A szakadó eső ellenére
mintegy ezer néző volt kíváncsi
az összecsapásra. A hazai
focisták ünnepi hangulatban,
kékre festett hajjal léptek
pályára. Az ellenfél ki is
használta, hogy a vendéglátók
gondolatai már a bajnokavatás
körül járnak, hiszen az első

Bajnokcsapat, bajnokcsapat! A labdarúgók és az egész idény folyamán
kitartó, leglelkesebb szurkolók együtt ünnepeltek

DAC-LEGEK 2007/2008
Leggólerősebb játékos: Belkovics László (12)
Legtöbb mérkőzés: Bognár Zoltán (28)
Legtöbb pályán eltöltött perc: Košovan Jozef (2 340)
Legnagyobb arányú győzelem: DAC-Moravany 5:0 (5. forduló)
Legsúlyosabb vereség: Nemšová-DAC 3:1 (4. forduló)
Legtöbb gól egy mérkőzésen: 7 (Slovan B-DAC 3:4, 16. forduló)
Leghosszabb veretlenségi sorozat: 6 mérkőzés (9-14. forduló)
Leghosszabb nyeretlenségi sorozat: 3 mérkőzés (2-4. forduló)
Legtöbb néző hazai meccsen: 2 540 (DAC-Senec, 21. forduló)
Legkevesebb néző hazai meccsen: 467 (DAC-Nemšová, 19. forduló)

félidőben 3 gólt rúgott. A hazaiak a második
játékrészben egy gólra megközelítették ellenfelüket, de
egyenlíteniük már nem sikerült. A találkozó tehát a
vendégek 3:2 arányú sikerével zárult, de ez sem rontotta
el a dunaszerdahelyiek örömét. A mérkőzés után
következett a bajnoki serleg átadása, majd az ünnepelés
az öltözőben folytatódott. -pllA DAC ÚTJA A TÁBLÁZATON: 2-6-9-13-9-7-8-9-7-55-4-4-2-4-2-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

A FŐSZEREPLŐK NYILATKOZTAK

Fieber Péter (a DAC vezetőedzője): Rosszul
kezdtünk, hiszen két gyors gólt
kaptunk. Annak viszont örülök, hogy a
második félidőben már jobban
játszottunk. Több ügyes srác van a
csapatban, akik ráadásul tanulékonyak
is.
Meszlényi Tibor (a DAC volt
vezetőedzője): A lényeg, hogy sikerült
a feljutás, nem pedig az, hogy én
kibírom-e a bajnokság végéig a
kispadon. Örülök, hogy a közösen
elvégzett
munka
meghozta
a
gyümölcsét. Gratulálok a csapatnak!
Belkovics
László
(a
DAC
labdarúgója): Ha lehetőség adódik,
szeretnék egy vagy két osztállyal
feljebb
futballozni.
És
hogy
megállnám-e a helyem? Ez csakis és
Amint a felvétel bizonyítja, egy bajnoki serleg többfunkciós is lehet.
kizárólag rajtam múlik!
Jelen esetben például pezsgőt kortyolnak belőle a DAC focistái.

dh_jun_28_b:dh.qxd

2008.06.24.

22:50

Page 14

14 Olvasói verseny / Èitate¾ská súaž

Nejde o babku!
Výhercovia čitateľskej súťaže z 11. júna

Reklám / reklama

2008.7.02.

Nem babra megy a játék!
Június 11--i versenyünk megfejtői

Spresnenie - V predošlom čísle DH sme uviedli nesprávne –
nie vinou redakcie – termín trvania výhernej akcie v lekárni
Korzo. Akcia trvá do 1. septembra a nie do konca mesiaca.
Čitateľom sa ospravedlňujeme.

Legutóbbi feladványunk így hangzott: 1. Milyen nyári
meglepetéssel szolgál vásárlóinak a dunaszerdahelyi Korzo
gyógyszertár? 2. Meddig tart a nyereményakció?
Nyerteseink: Görcs Márta, Jilemnického 234/31, Katona
Erzsébet, Barátság tér 2164/7 és Szászi Erika, Újfalu 2223/22
A helyes választ beküldő olvasóink között a dunaszerdahelyi
Bertoni cég három egyenként 500 korona értékű ajándékcsomagját
sorsoltuk ki, amelyet a nyertesek a Korzo gyógyszertárban vehetnek
át a személyazonossági igazolvány felmutatása ellenében.
Új kérdéseink: Hol található a Marietta kozmetikai szalon?
Nevezzen meg egyet-egyet a kozmetikai és pedikűr-manikűr
szolgáltatások közül!
A helyes választ beküldők között a Marietta kozmetikai szalon
következő három ajándékszolgáltatását sorsoljuk ki és nyerhetnek
egyet-egyet választásuk szerint: ultrahangos arckezelés, manikűrszolgáltatás és iszapos testkezelés.
Válaszaikat legkésőbb július 7-ig küldjék be szerkesztőségünk
címére, vagy adják le a városi hivatal portáján, de lehet e-mailben is
a press@dunstreda.sk címre.
Pontosítás - Előző számunkban a Korzó Gyógyszertárra
vonatkozó cikkben – nem a szerkesztőség hibájából - pontatlanul
szerepelt a nyereményakció időpontja. Az akció nem szeptember
végéig, hanem szeptember elsejéig tart. Olvasóink elnézését kérjük.

Kozmetický salón Marietta: špičková kvalita v
útulnom podkroví

Szépségápolás a Marietta szalonban: minőségi
kezelések hangulatos tetőtérben

Šlágrom je ultrazvuková
omladzozvacia kúra

Az ultrahangos fiatalító kúra a sláger

V poslednom vydaní v čitateľskej súťaži sme položili nasledovnú
otázku. Aké letné prekvapenie pripravila pre svojich zákazníkov
dunajskostredská lekáreň Korzo? Dokedy trvá výherná akcia?
Medzi čitateľmi, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vyžrebovali
3 darčekové balíky od dunajskostredskej firmy Bertoni v hodnote
po 500 Sk. Ceny si môžu prevziať priamo v lekárni, avšak musia sa
legitimizovať s OP.
Vyhrávajú: Márta Görcs, Jilemnického 234/31, Erzsébet Katona, Námestie priateľstva 2164/7 a Erika Szászi, Nová Ves 2223/22
Nové otázky: Kde sa nachádza kozmetický salón Marietta?
Vymenujte jednu z kozmetických služieb a jednu so služieb
pedikúry–manikúry.
Z tých, ktorí pošlú správne odpovede, vylosujeme troch
šťastlivcov, ktorí získajú ako darček jednu procedúru z nasledovných
troch služieb kozmetického salónu Marietta: ultrazvukové ošetrenie
tváre, manikúra alebo bahnový obklad tela. Odpovede zašlite
najneskôr do 7. júla na adresu redakcie, alebo odovzdajte na vrátnici
mestského úradu, prípadne pošlite e-mailom: press@dunstreda.sk.

Kozmetika, manikúra, pedikúra,
nechtový dizajn – štyri služby,
ktorými sa zásade dá opísať okruh
činnosti salónu krásy. Kozmetický
salón Marietta na Hlavnej ulici,
oproti radnice však ponúka omnoho
viac. Napríklad v Dunajskej Strede
ako jediný, kde matka a dcéra pracujú
spolu v príjemnom rodinnom
podniku. Pani Marika je majsterkou
manikúry, pedikúry, nechotvého
dizájnu a tetovania na tvári, kým
dcéra Marietta je naslovovzatou odborníčkou kozmetickej profesie.
Starajú sa o zákazníkov o, aby salón v podkroví bol vždy
miestom skrášlenia, znovuzrodenia, omladenia, kde príjemná
atmosféra miestnosti, láskavosť mamičky a dcéry zaručene
znásobuje účinnosť procedúr. Kyslíkové ošetrenie na omladzovanie
pleti; AHA-kyselinová kúra na vyrážky a zvráskanú pleť; najnovšie
ultrazvukové omladzovacie ošetrenie tváre, okolo očí a celého tela;
bahnový obklad na redukciu telesnej hmoty, spaľovanie tuku a
očistu tela, ktorý dokáže za jedno ošetrenie zredukovať telesný tuk
o 1 cm; ďalej lymfodrenáž na tvarovanie tela so zvýšeným efektom
v kombinácii a bahnovým obkladom.
Estetika nohy a ruky, nechtový dizajn sú nemenej dôležité.
Súčasťou pedikúry je masáž nohy. Nechtový dizajn sleduje
najnovšie trendy. Nechýba ani parafínový obklad ruky a príprava
umelých nechtov. Ďalej tzv. tetovanie na tvári, teda tetovanie
obočia, mihalnice a pery. Samozrejme všetko v profesionálnej
kvalite a aplikovaním výlučne prírodných prípravkov značky Ilcsi.
Na objednávku zabezpečia aj masáž tela. Kúpou tzv. darčekovej
karty všetky služby salónu krásy môžete aj darovať svojim
najbližším. Netreba zvlášť prízvukovať, že ako dámy, tak aj páni sú
vítanými hosťami kozmetického salónu Marietta.
Kozmetický salón Marietta, Hlavná ulica
Pondelok–piatok 9.00–18.00, sobotu 9.00–12.00,
predobjednávka na tel.: 0904/467 515.

Kozmetika, manikűr, pedikűr, műköröm
építés – egy szépségszalon szolgáltatási köre
általában e négy tevékenységgel írható le. A
Marietta kozmetikai szalon a Fő utcai
üzletsoron, a városházával szemben, azonban
ennél jóval többet nyújt.
Dunaszerdahelyen például páratlan, hogy
szépségszalonban anya és lánya családi vállalkozásban dolgoznak együtt. Marika asszony
a manikűr, pedikűr, műkörömépítés és
sminktetoválás mestere, míg a lánya, Marietta
remekül ismeri a kozmetikusi szakma minden
fortélyát. Közösen gondoskodnak arról, hogy
az emeleti részen berendezett szalon a megszépülés, a megújulás, a
megfiatalodás, a szakszerűen végzett, legújabb szépészeti eljárások
és trendek szalonja legyen. Ahol a helyiség kellemes hangulata,
anya és lánya kedvessége garantáltan meghatványozza a kezelés
hatásfokát. Itt minden a szépség szolgálatában áll. Oxigénes
kezelés a bőr fiatalítására; gyümölcssavas mállasztó kúra a
pattanásos, ráncos bőrre; a legújabb ultrahangos fiatalító kezelés az
arcra, szemkörnyékre, egész testre; a súlyfogyasztó, zsírégető és
méregtelenítő iszapkúra, amely 1 kezeléssel 1 cm zsírpárnától
szabadít meg; az alakformáló nyirokmasszázs, amely
iszapkezeléssel kombinálva fokozottan hatásos.
A láb és a kéz szépsége, körömdizájn nemkülönben fontos. A
pedikűr része a lábmasszázs is. A körömdíszítés a legújabb trendet
követi. Nem hiányzik a parafinos kézpakolás és a műkörömépítés
sem. Továbbá a sminktetoválás, vagyis a szemöldök, a száj és a
szemhéj tetoválása. Mindez professzionális minőségben és
kizárólag természetes, Ilcsi márkájú alapanyagok és szerek
használata mellett. Megrendelésre testmasszázst is biztosítanak, de
ajándékkártya vásárlásával szépségápolást is ajándékozhatunk
kedvesünknek. Mondani sem kell, hogy hölgyek és urak egyaránt
szívesen látott, kedves vendégek a Marietta kozmetikai szalonban.
Marietta Kozmetikai Szalon, Fő utca
hétfő–péntek 9.00–18.00, szombat 9.00–12.00, időpontegyeztetés a 0904/467 515 számon
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Krónika

A VMK nyári előzetes programjából

Novorodenci/Születések
Kušíková Viktória
Molnár Viktor
Sántha Ábel
Bábics Kristóf
Sípos József
Tóth Anna
Mezeiová Alexandra
Németh Krištof
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!
Novorodencom prajeme
dobré zdravie!

DUNASZERDAHELYI NYÁR 2008 –
DUNAJSKOSTREDSKÉ LETO 2008
8.02.–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)
8.17–19.00 ó.: Dzsessz-est, Közreműködik: Banyák Dzsessz
Group / Džezový koncert skupiny „Banyák Dzsessz Group“
helyszín a VMK előtti tér (námestie pred MsKS)
8.20.–19.00 ó.: Szent István-napi ünnepség / Slávnosti Sv.
Štefana, 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 Rockszínház, rendező : Karkó Henriett, réžia :
Henriett Karkó, helyszín a Szent István tér (nám. Sv. Štefana)
8.21.–19.00 ó.: „Adjon az Isten szerencsét...“
Közreműködik : Kulcsár Béla, harmonikaművész és a győri
Barangoló Együttes, helyszín a Vermes Villa (Vermesová vila)
8.22.–16.00 ó.: 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)
21.00 ó.: a KARTHAGO együttes koncertje / Koncert
skupiny Karthago (MR)
24.00 óráig:
Utcabál / Pouličný ples, helyszín a
Szabadidőpark (Park oddychu)
8.24.–10.00 ó.: A-MOL FESZTIVÁL
amatőr együttesek találkozója / vystúpenie amatérskych
rockových skupín, helyszín a Szabadidőpark (Park oddychu)

Zomreli / Elhalálozások
Tóth Ladislav /1943/
Mizerová Julianna /1922/
Judr. Fodor Ján /1944/
Kovács Ladislav /1940/
Ujhelyiová Irena /1928/
Sebő Peter /1985/
Gašparová Irena /1922/
Pogány Árpád / 1925/
Krajcsovitsová Helena /1952/
Richter Anton /1927/
Mlčúch Juraj /1951/
Nyugodjanak békében!
Nech odpočívajú v pokoji!
ZOSOBÁŠILI SA /
HÁ ZAS SÁG KÖ TÉ SEK
Pálffy Attila – Bertóková
Diana
Boráros Ladislav – Milová
Klaudia
Stefankovics Ladislav –
Pešková Denisa
Koczó Zoltán – Végh Edina
Menyhárt Zsolt –
Sárkányová Denisa
Ing. Cseh Marian – Gaálová
Ingrid

Sok szerencsét és
boldogságot!
Poradenské dni ochrany
rastlín v kancelárii ZO SZ
záhradkárov
Növényvédelmi tanácsadói
napok / a kiskertészszervezet
irodájában, a volt galéria –
épületben/
Júl/Július 8.,22.
August/Augusztus 5., 19.
September/Szeptember
2.,16.,30.
Vedie/Vezeti: Ing. Belucz
Ján mérnök, a tudományok
kandidátusa
DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK  Dvojtýždenník mestského úradu
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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.

INFORMÁCIÓ
SZÜNETEL A GYŰJTÉS
A Ferences Rend dunaszerdahelyi segítői a nyáron szüneteltetik azt az egész évben tartó
jótékonysági gyűjtést, amelynek keretében ruha-, élelmiszer-, bútor- és egyéb jellegű adományokat gyűjtenek a rászoruló családoknak. Az adakozási akció ősztől folytatódik,
ehhez újabb önkéntes segítők
jelentkezését várja a Vásártéren
a volt galéria-épületben székelő ferences rendi központ.
További információk: 0904/
644-950.

K ORTÁRS M AGYAR
G ALÉRIA /V ERMES
VILLA /
Szmrecsányi Boldizsár
szobrászművész kiállítása
megtekinthető július 25-ig
Hétfő – péntek 10.00-17.00
óra.
Galéria súčasných maď.
umelcov /Vermesova vila/
Sochy Boldiho / Boldizsár
Szmrecsányi/
Pondelok – piatok 10.0017.00 hod.

Csallóközi Múzeum
Žitnoostrovské múzeum
A Csallóközi Színes
Ceruzák gyermekrajzkiállítás megtekinthető egész nyáron a múzeum kiállítási csarnokában
Žitnoostrovské pastelky –
výstava najlepších detských
kresieb výtvarnej súťaže je
prístupná verejnosti celé leto
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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Sport / Elõzetes

Egy nyári nap, amikor a bicikliké volt a főszerep

Kell egy jó bringa!
Június 14-én első alkalommal szervezett bringanapot a
Kell egy jó nap – Kell egy
mosollyal több! felhívás
jegyében a Családi Könyvklub és Dunaszerdahely
város önkormányzata.
A biciklis menet résztvevői a
Városi Művelődési Központ
előtt gyülekeztek és innen
indult a bringás felvonulás
végig a városon megkerülve a
lakótelepeket. A mintegy száz
kerékpáros a városi szabadidőparkba kerekezett. Itt ugyan
betegség miatt elmaradt a
Vámbéry Ármin nyomában
többszáz kilométert megtett
fanatikus bringás, Bujna
Zoltán élménybeszámolója a
80 napos biciklitúrájáról - . De
az érdeklődők láthatták Vénusz rendőrkutyát és társait,
vagyis a dunaszerdahelyi kutyás-rendőrkommandót, aztán
a rohammentők léptek színre.
A helyi tűzoltók és a műszaki
mentőszolgálat tagjai bemutatták, mi a teendőjük baleset
után. Egy égő, felrobbantott
autót is eloltottak a tűzoltók,

Víkend

majd szétdaraboltak.
A shownak is beillő bemutatók után délután biciklitúrára
indultak a kerékpár szerelmesei a Dunaszerdahely – Kisudvarnok - Dunatőkés útvonalon.
A bringás nap kiötlője,
Győry Attila, a Családi Könyvklub vezetője, úgy nyilatko-

A Dunaszerdahelyi Hírnök
következõ számából
Z nadchádzajúceho èísla

zott, hogy jövőre ismét megrendezik a biciklis napot, mert
a résztvevők jeleztek ilyen
fajta igényt. A bringások szerint jó lenne, ha minél több
kerékpárút lenne a városban és
másutt is, hogy biztonságos
körülmények között közlekedhessenek bringán.

Ö

nkormányzati ülés /
Zasadalo mestské
zastupiteľstvo

A
DAC első Corgoňligás meccse előtt/Pred
premiérou DAC-u

v znamení pohybu a dobrej nálady

S úsmevom na bicykloch
14. júna sa prvýkrát vyrojili
cyklisti do ulíc mesta v znamení výzvy Treba jeden dobrý
deň – Treba o úsmev viac!
Akciu zorganizovala spoločnosť Családi Könyvklub s
spolupráci s mestskou samosprávou Dunajskej Stredy.

Účastníci sa stretli pred
Mestským kultúrnym strediskom. Potom za zástup takmer
stovky cyklistov vybral do mesta, obišiel sídliská a smeroval
do mestského parku oddychu.
Hoci sa tu pre chorobu cyklistu
Zoltána Bujnu nekonala jeho

prednáška o zážitkoch z 80
dňovej cyklistickej túry po
stopách Ármina Vámberyho,
účastníci sa však mohli stretnúť
so štvornohými pomocníkmi
miestnych policajtov. Predstavili sa aj zdravotnícky záchranári a technicko-záchranný
oddiel požiarnikov.
Po veľkolepej šou sa cyklisti
vybrali na cyklistickej trasy z
Dunajskej Stredy do Malých
Dvorníkov a Dunajského
Klátova.
Hlavný organizátor cyklistickej akcie a vedúci Családi
Könyvklub Attila Győri má v
plánoch akciu o rok zopakovať.
Cyklisti chcú i touto formou
upozorniť na to, že v meste a v
jeho okolí by malo byť v
záujme vyššej bezpečnosti
cyklistov vybudovaných viac
cyklistických chodníkov.

É
jszaka a Vermes
villában/Noc vo
Vermesovej ville

Iszínház/Vystúpenie
tt járt a Baltazárdivadla Baltazár

