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DH

JÖJJÖN EL AZ ÚJ
KÖZLEKEDÉSI
JÁTSZÓTÉRRE!!!
MEGNYITÁS: A VÁROSI
GYERMEKNAPON, MÁJUS 29ÉN A JÉGPÁLYA HELYÉN.

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

PRÍDTE NA NOVÉ
DOPRAVNÉ IHRISKO!!!
ODOVZDANIE 29. MÁJA
2009 V RÁMCI DŇA DETÍ V
PRIESTOROCH UMELÉHO
KLZISKA

2009. május 13. * 17. évfolyam * 9. szám * 9. èíslo * 17. roèník * 13. mája 2009

3-4
“Programom szerződés a
dunaszerdahelyiekkel” / “Môj
program je zmluvou s
dunajskostredčanmi”

7
A polgármester-választás
részletes eredményei /
Výsledky volieb primátora
mesta

13

12
XVIII. Dunaszerdahelyi
Zenei Napok / XVIII.
Dunajskostredské hudobné
dni

A DAC bebiztosította helyét
a legfelsőbb osztályban / DAC
si zaisťil miesto v Corgoň-lige
aj v novej sezóne

Borlovagok vonulása a
Vá m b é r y t é re n

P o c h o d r y t i e ro v v í n a n a
Vá m b é r y h o n á m e s t í
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2 Idõszerû témák / Aktuality
A dunaszerdahelyi
városi képviselő-testület
a 2009. április 14-én
hozott döntése
értelmében meghirdeti a
választást a

városi főellenőri
munkakör betöltésére.
A munkába lépés feltételezett időpontja:
2009. június 1-től
Foglalkoztatás jellege:
főállásban
Fizetés: A fizetés megállapítására és a juttatásokra a Tt.
községekről szóló 369/1990
sz. törvény 18c § 1 bek. g)
cikkely és 2.bek. az irányadó.

2009.5.13.

A város vezetése enyhít a kisgyermekes
anyukák gondjain

Szeptembertől új bölcsődei osztály
A városi szociális központban átépítési munkálatok
zajlottak. Ezek eredményekképpen egy új osztállyal bővülhet
a meglévő bölcsőde.
Az átépítés során felújították a régi bölcsődei osztály szociális
helyiségeit is, ahol jelenleg 25 kisgyereket látnak el. Az új bölcsődei osztály részére önálló szociális részleget alakítottak ki.
Ez lehetővé teszi azt, hogy ősztől kis és nagycsoportra osztják a
gyerekeket, nyilatkozta lapunknak Bíró Jana, a központ
vezetője.
Az új bölcsődei osztály szeptembertől nyílik meg. A tervek
szerint itt további 20 apróság elhelyezésére nyílik majd
lehetőség. Az érdeklődő szülők az 552-27-06-os telefonszámon
kaphatnak bővebb tájékoztatást.
Dunaszerdahely azon kevés települések egyike, ahol az önkor-

Mestské zastupiteľstvo
v Dunajskej Strede na
svojom zasadnutí dňa
14.4.2009 rozhodlo o
vyhlásení voľby

hlavného
kontrolóra
Mesta Dunajská
Streda za nasledovných
podmienok:
Predpokladaný nástup do
práce: od 1. júna 2009
Pracovný úväzok: 100 %
Plat: podľa § 18c ods. 1
písm. g) a ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Meghatározott idejű munkaviszony: 6 évre.

Pracovný pomer na dobu
určitú - na 6 rokov.

Szakképesítési feltételek:

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie a
minimálne 3 roky praxe.

felsőfokú végzettség és legalább 3 éves gyakorlat.

Ďalšie kritériá a požiadavky: úplná spôsobilosť na právne úkony, znalosť úradného a
maďarského jazyka, legislatívne znalosti v oblasti samosprávy miest a obcí, bezúhonnosť.

További feltételek:
cselekvőképesség, a hivatalos nyelv és a magyar nyelv
ismerete, az önkormányzati
jogkörök ismerete, feddhetetlenség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
írásos jelentkezés (tartalmaznia kell a pályázó beleegyezését személyi adatai feldolgozásához), egyetemi vagy
főiskolai diploma, rövid szakmai önéletrajz, amely tartalmazza az eddigi munkahelyeken végzett tevékenység
rövid leírását, 3 hónapnál nem
régibb hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának
határideje: legkésőbb 2009.
május 26-ig /a postai
bélyegző dátuma a mérvadó/ :
Cím: Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad Hlavná
50/16 Dunajská Streda. Kérjük a borítékon feltüntetni:
„Voľba - hlavný kontrolór “.
Részletes tájékoztatás a következő
telefonszámon.
031/590 39 44 .
Dunaszerdahely, 2009.
április 15.
JUDr. Hulkó Gábor PhD.,
alpolgármester

mányzat saját forrásból bölcsődét tart fenn.

Vedenie mesta sa snaží pomôcť matkám s
malými deťmi

Od septembra nová trieda v jasliach
V mestskom centre sociálnej starostlivosti bola dokončená
veľkolepá prestavba. Vďaka tejto rekonštrukcie od jesene
pribudne ďalšia trieda v mestských jasliach.
Paralelne s prestavbou boli v jasliach kompletne zrekonštruované aj sociálne miestnosti už existujúcej triedy. Túto triedu
momentálne navštevuje 25 ratolestí. Rozšírením kapacitných
možností jasiel od jesene môžeme detí zaradiť do dvoch vekových skupín, skonštatovala pre DH vedúca centra Jana Bíróová.
Novú triedu v mestských jasliach otvoria začiatkom septembra. Kapacita novej triedy je plánovaná pre 20 detí. Rodičia, ktorí
majú záujem o umiestnenie svojho dieťaťa v novovytvorenej
triede, podrobnejšie informácie získajú na tel. čísle: 552-27-06.

POLGÁRMESTERI
ÜGYFÉLFOGADÓNAP

Szerda: 8.30 – 11.45
13.00 – 15.00

STRÁNKOVÝ DEŇ U
PRIMÁTORA

Streda: 8.30 – 11.45
13.00 – 15.00

Najbližšie zasadnutie
mestského zastupiteľstva
bude 29. mája 2009 o 14.
hodine vo veľkej zasadačke
radnice.
A városi képviselőtestület
legközelebbi ülésére 2009.
május 29-én 14 órakor kerül
sor a városháza
nagytermében.

Zoznam požadovaných dokladov: písomná prihláška
/obsahujúca aj súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov/ vysokoškolský
diplom, stručný profesijný
štrukturovaný životopis s
prehľadom o doterajšej praxi
so stručným popisom pracovných činností, výpis z registra
trestov nie starší ako 3 mesiace.
Dátum podania písomnej
prihlášky spolu s požadovanými originálnymi alebo úradne overenými dokladmi:
najneskôr dňa 26.5.2009
/rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke/ na
adresu: Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad Hlavná
50/16 Dunajská Streda.
Obálku je potrebné označiť
„Voľba - hlavný kontrolór “.
Ďalšie informácie : na tel.č.
031/590 39 44 .
V Dunajskej Strede,
15.4.2009
JUDr. Gábor Hulkó PhD.,
zástupca primátora
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Városi önkormányzat 3

2009.5.13.
Április 28-án ünnepélyes keretek között
iktatták be hivatalába városunk új
polgármesterét, Dr. Hájos Zoltánt

„Programom szerződés a
dunaszerdahelyiekkel”
Három nappal az időközi polgármester-választás után
április 28-án ünnepi képviselő-testületi ülésen került sor a
Magyar Koalíció Pártjának jelöltjeként győztes Dr. Hájos
Zoltán ünnepélyes eskütételére és beiktatására. A
városháza tanácstermében megtartott ünnepségen jelen
volt Csáky Pál, az MKP elnöke is.

Új polgármester - régi képviselőtestület

Polgármesteri eskütétel

Csáky Pál gratulál Hájos Zoltánnak

Dr. Hájos Zoltán meggyőző
fölénnyel futott be az első helyen, hiszen 601 szavazattal előzte meg Antal Ágota független jelöltet. /A részletes választási eredmények lapunk 5. és 7.
oldalán/. Dunaszerdahely új polgármesterének az ünnepi önkormányzati ülésen elhangzott székfoglaló beszédét az alábbiakban
közöljük.
“Tisztelt hölgyeim és uraim!
Tisztelt dunaszerdahelyi képviselők!
Először is szeretném megköszönni minden dunaszerdahelyinek
a részvételét az időközi polgármester-választáson, függetlenül
attól, kire adta le szavazatát.
Fontosnak tartom, hogy a demokráciában a polgárok bekapcsolódjanak a közügyekbe, és saját döntéseikkel alakítsák sorsukat. Természetesen külön köszönöm a szavazatát, támogatását
városunk azon polgárainak, akik rám adták le voksukat és bizalmat szavaztak nekem.
Szeretném megköszönni az MKP-s képviselőknek az időközi
polgármester-választáson való támogatásukat. Lukács Ferencnek, kampányfőnökömnek pedig a kitartó és felelősségteljes
munkáját, ugyanígy feleségemnek, Tímeának azt, hogy biztosította a családi hátteret, és én teljes figyelmet tudtam szentelni
a választásra való felkészülésnek.
Immár polgármesterként szeretném biztosítani városunk polgárait arról, hogy a választási programomban szereplő tervek
megvalósításán fogok dolgozni. Ezt a programot egy szerződésnek tekintem, amelyet a dunaszerdahelyiek a választáson elfogadtak és megszavaztak. A programomból szeretném kiemelni
a lakossággal való hatékonyabb kommunikáció megteremtésére
irányuló terveimet.
Fontosnak tartom a lakosok gyors és tényszerű tájékoztatását
többszintű kommunikációs csatornákon. Biztosítani és folytatni
szeretném a városi hivatalban a gyors és szakszerű ügyintézést.
Terveimben szerepel egy központi ügyfélfogadó iroda létrehozása, ahol a lakosok egy helyen tudnák elintézni hivatalos ügyeiket
a hét bármely munkanapján, szerdán pedig délután 6 óráig.
Fontosnak tartom a városi hivatalban olyan közösség megteremtését, amely egy emberként azonosul a kitűzött célokkal és
képviseli mindazt, amit a lakosok a városi hivataltól jogosan
elvárhatnak. Ennek alapja az, hogy munkájukra szolgáltatásként
tekintsenek és ilyen szellemben végezzék azt!
Mint látják, itt van velem az a doboz, amelybe gyűjtöttem a dunaszerdahelyiek panaszait, észrevételeit és javaslatait. Városunk
lakosai szavazataikkal támogatva bejuttattak a városházára, így
lehetővé tették azt, hogy a dobozomat magammal hozzam. A mai
nappal kezdődő polgármesteri munkám során foglalkozni fogok
a dobozban levő problémák orvoslásával.
A programom kivitelezéséhez kérem a dunaszerdahelyi önkormányzati képviselők támogatását, az MKP-s képviselőkét és a
független képviselőkét egyaránt.
El tudok fogadni bármilyen javaslatot, észrevételt, tekintet nélkül arra, hogy az MKP-frakciótól, vagy a független képviselőktől
érkezik, ha az a város érdekét szolgálja és a város fejlődésére
irányul. Szeretném elérni, hogy a képviselő-testületi ülések tárgyilagosak legyenek, mentesek bárminemű személyeskedéstől,
vagy minősítéstől. Meggyőződésem, hogy a képviselők megnyilatkozásai és munkája nemcsak a politikai kultúrát tükrözi itt Dunaszerdahelyen, hanem azt a felelősséget is, amellyel városunk
polgárai képviselőiket felruházták.
Ehhez kérem a tisztelt képviselők segítségét, hozzájárulását.
Bízok a közös együttműködésben, abban, hogy egy olyan másfél
évet fogunk együtt dolgozni, amely a jól végzett munka felett
érzett örömmel zárul a 2010-es választások eljövetelével.

dh_majus:dh.qxd

2009.05.07.

5:48

Page 4

4 Mestská samospráva

Nový primátor nášho mesta JUDr. Zoltán
Hájos bol slávnostne uvedený do
funkcie 28. apríla

„Môj program je zmluvou s
dunajskostredčanmi“
Tri dni po doplňovacích voľbách primátora v Dunajskej
Strede na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 28.
apríla bol slávnostne uvedený do funkcie nový primátor
mesta. JUDr. Zoltán Hájos ako predstaviteľ SMK zároveň
zložil aj sľub primátora. Na slávnostnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva ako pozvaný hosť bol prítomný aj šéf Strany
maďarskej koalície Pál Csáky.

Arpád Mondok informuje o oficiálnych výsledkoch voľby
primátora

Nový primátor sa zapísal do pamätnej knihy mesta

Z. Hájos prijíma gratulácie viceprimátorov

13.5.2009
JUDr. Zoltán Hájos vyhral
voľby primátora presvedčivo,
nakoľko predbehol svoju rivalku
Ágotu Antal so značným náskokom: získal o 601 hlasov viac,
ako kandidátka, ktorá sa umiestnila na druhom mieste.
/Detailné výsledky volieb, ako
i počet získaných hlasov podľa
volebných obvodov prinášame
na str. 6. a 7./
Po prevzatí primátorských právomocí nový primátor vystúpil
pred poslancami mestského zastupiteľstva nasledujúcim
prejavom.
Vážené dámy, vážení páni! Vážení dunajskostredskí poslanci!
Predovšetkým by som sa chcel poďakovať obyvateľom Dunajskej Stredy za účasť na doplnkových voľbách primátora bez ohľadu na to, komu dali svoj hlas.
Považujem za dôležité, aby sa občania v demokracii zapájali
do vecí verejných a svojimi rozhodnutiami sformovali svoj osud.
Samozrejme osobitne ďakujem za hlasy a prejavy dôvery tým
dunajskostredčanom, ktorí svoje hlasy dali mne.
Chcem sa poďakovať poslancom SMK za podporu vo voľbách,
ďalej Ferencovi Lukácsovi, šéfovi mojej volebnej kampane za
vytrvalú a zodpovednú prácu ako i mojej manželke, Tímei, ktorá
zabezpečila rodinné zázemie, aby som sa ja mohol plne venovať
prípravám na voľby.
Teraz už ako primátor chcem ubezpečiť obyvateľov mesta o
tom, že budem pracovať na plnení volebných sľubov. Svoj
program považujem za formu zmluvy, ktorú dunajskostredčania
vo voľbách prijali a schválili.
Chcem osobitne vyzdvihnúť z programu plány, ktorých cieľom
je zvýšenie efektívnosti komunikácie s obyvateľmi. Považujem za
dôležité informovať obyvateľov rýchle a reálne prostredníctvom
viacstupňovej komunikačnej platformy. Chcem zabezpečiť
pokračovanie rýchleho a odborného vybavovania stránok.
Plánujem zriadiť kanceláriu prvého kontaktu, kde obyvatelia
môžu na jednom mieste vybavovať úradné záležitosti v
ktorýkoľvek pracovný deň v týždni, v stredu až do 18-tej hodiny.
Považujem za dôležité vytvoriť na mestskom úrade taký
kolektív, v ktorom sa každý stotožňuje s vytýčenými cieľmi a
zastáva úrad tak, ako to obyvatelia právom očakávajú od
mestského úradu. Podstatou je pochopenie toho, že poskytujú
služby občanom a v tomto duchu aj konajú!
Ako vidíte, mám so sebou i krabičku, v ktorej som zbieral
sťažnosti a postrehy dunajskostredčanov. Vďaka hlasom obyvateľov nášho mesta som sa dostal na mestský úrad, a tým mi
umožnili to, aby som si mohol krabičku priniesť zo sebou. Ako
primátor sa od dnešného dňa budem vo svojej práci venovať
riešeniu týchto problémov.
Prosím poslancov dunajskostredského mestského zastupiteľstva, poslancov SMK ako aj nezávislých poslancov, aby ma
podporovali pri realizácii môjho programu.
Som pripravený prijať akýkoľvek návrh, postreh, nezávisle od
toho, či prichádza z frakcie SMK alebo od nezávislých
poslancov, ak je to návrh mestu prospešný, a má na zreteli rozvoj
mesta. Chcel by som docieliť, aby plenárne zasadnutia boli
vecné, bez osočovania alebo nálepkovania. Som presvedčený, že
prejavy a práca poslancov sú zrkadlom nielen politickej kultúry
tu v Dunajskej Strede, ale aj zodpovednosti, ktorou obyvatelia
nášho mesta poverili poslancov.
K tomu žiadam Vašu pomoc a podporu, ctení poslanci. Verím
v úspešnosť našej spolupráce v nadchádzajúcom poldruha
ročnom období. Verím, že k nasledujúcim komunálnym voľbám v
roku 2010 budeme môcť pristúpiť s pocitom dobre vykonanej
práce.
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Az MKP jelöltjeként Hájos Zoltán fölényesen győzött és maga mögé utasította Antal Ágotát

A különbség 601 szavazat Hájos javára

RÉSZVÉTEL A
VÁLASZTÁSOKON

A dunaszerdahelyi Városi Választási Bizottság jelentése alapján az alábbiakban közöljük a 2009.
április 25-én megtartott időközi polgármester-választás hivatalos végeredményét. A szavazatok a
következőképpen oszlottak meg a négy induló között:
1.
Antal Ágota, 39 éves magánvállalkozó, független jelölt
2 154
2.
Dr. Hájos Zoltán, 41 éves, ügyvéd, az MKP jelöltje
2 755
3.
Nagy Ladislav, 51 éves, vállalkozó, független jelölt
1 376
4.
Öllös Csaba Mgr. 43 éves, politológus, független jelölt
568
A hivatalos végeredmény, amelyet senki sem kérdőjelezett meg, azt mutatja, hogy Hájos Zoltán
nagy fölénnyel győzte le a második helyen befutó Antal Ágotát, aki ugyanott végezte, ahol 2006-ban.
Néhány további statisztikai adat a bizottsági jegyzőkönyvből:
Szavazókörök száma:
19
A választ. névjegyzékben lévő választásra jogosultak száma: 19 274
Választók száma, akiknek borítékok voltak kiadva
6 919
A leadott érvényes szavazatok a polgármester - választáson
6 853
/A választások szavazókörök és jelöltek szerinti részletes eredményeit lapunk 7. oldalán közöljük/

Mondok Árpád, a Városi Választási Bizottság
elnöke szerint a választások napján

Egyetlen bejelentés sem érkezett
A kampány alatt történt-e valamilyen szabálysértés?
Czúfal Piroska hivatalvezetővel az élen, aki a városi választási
bizottság jegyzőkönyvvezetője volt, minden jogszerűen elő volt
készítve. Ez lehetővé tette a választások zökkenőmentes lezajlását. Igyekeztünk kiküszöbölni minden olyan hiányosságot, amelyek a 2006-os választásokon előfordultak. I s k o l á z á s o k a t
tartottunk a körzeti választási bizottságok elnökeinek, alelnökeinek, jegyzőkönyvvezetőinek, hogy azok a hiányosságok, amelyeket az Alkotmánybíróság a 2006-os választásokkal kapcsolatban
ezen a téren megállapított, ne fordulhassanak újra elő. Minden a
törvényeknek megfelelően zajlott le, beleértve a jelöltek regisztrációját, a támogató aláírások száma is megvolt.
A kampánycsendet sem zavarta meg semmi?
Semminemű kihágásról nem érkezett bejelentés. A moratórium
és a választások alatt a választási bizottságnál egyetlenegyszer
sem csörrent meg a telefon. A legvégén csak azért, hogy megvannak-e már az eredmények. Senki panaszt nem tett.
Meglepte ez Önt?
Úgy gondolom, hogy az emberek talán tanultak abból, ami
2006-ban történt, vagy pedig nem is volt az a kása olyan forró,
ahogy mondták. Ez egy magánvélemény, de respektáljuk az AB
döntését, ebből kifolyólag lettek az előrehozott választások, de ismétlem, ez alatt az időszak alatt semmilyen kihágás nem történt.
Tehát le lehet szögezni, hogy regulárisak voltak a
választások?
Igen, teljesen reguláris választások voltak.
A rendőrségen tett-e valaki bejelentést?
A rendőrség illetékesei a választások napján este fél 8-kor
meglátogatták a városi választási bizottság ülését, és arról tájékoztattak, hogy nem kaptak semmiféle panaszt, észrevételt a lakosságtól. Sőt, ők kérdezték, hogy hozzánk érkezett-e panasz.
Tehát jelenleg semmi olyan körülményről nincs tudomásuk, ami alkotmánybírósági beadvány alapját képezhetné?
Senkinek a lelkébe belelátni nem lehet, mindenkinek
állampolgári joga, hogy megtalálja az esetleges hiányosságokat.
De a választási bizottság részéről nincs semmi olyanról
tudomásunk, hogy valaki megszegte volna a választási törvényt.

A 2009-es polgármesterválasztáson a jogosultak 35,
898 százaléka járult az
urnákhoz.
Összehasonlításképpen
2006-ban a polgármesterjelöltekre 7 746 szavazatot
adtak le, ami a szavazásra jogosultak 39,98 százalékát jelentette. Akkor képviselőket
is választottak és a két választáson a részvétel középarányosa 40,9 százalékot mutatott.
2002-ben a részvétel ennél
alacsonyabb volt, 36, 42 százalékot mutatott.

Csáky Pál:
Dunaszerdahely
jó kezekbe
került
Csáky Pál MKP-elnök közvetlenül Hájos Zoltán ünnepélyes beiktatása után nyilatkozott lapunknak.
”Nem titkolom, hogy azok között voltam, akiket nagyon meglepett az Alkotmánybíróság döntése. A döntést el kell fogadni, de
komoly kételyeim vannak a döntés jogszerűségét illetően. Ismétlem, nem kérdőjelezem meg a
döntés érvényességét, de nagyon furcsa érzéseim voltak és
vannak ezzel kapcsolatban. Ennek a verdiktnek a kapcsán most
visszakerült a döntés joga az állampolgárokhoz, és ők nagyonnagyon impozáns módon döntöttek. Meg kell köszönni nekik azt,
hogy elmentek a választásokra és kifejezték akaratukat.
Dunaszerdahely nagyon fontos város, nem csupán a polgárai, a
csallóközi régió, a szlovákiai magyarlakta régió számára, hanem
Szlovákia és az összmagyarság szempontjából is. Ezért nagyon
örülök annak, hogy Dunaszerdahely jó kezekbe került. Kívánom
mindenkinek, hogy a polgárok a város igazgatásán keresztül
lássák azt, hogy jól döntöttek. Nekem személyesen is öröm lesz
mindig ide visszajönni, mert úgy érzem, hogy egy kicsit
hazajövök. Egy olyan városba jövök, amelynek a polgárai titkos
szavazásban a mi jelöltünk mellett döntöttek, és ez nagyon
fontos.
Ismerjük, hogy országos szinten mi zajlik, kiválások satöbbi,
ebben a politikai helyzetben a szavazók itteni kiállása az MKP
vezetése szempontjából dupla öröm. Nagyon fontos az, hogy az
ember érezze a támogatottságot, azt, hogy a helyi emberek is
kiállnak az országos vezetés mellett, és a polgárok pedig kiállnak
a helyi emberek mellett. Ezért most ez valóban egy fontos
momentum volt, a polgárok részéről pedig egy eléggé erős
szimpátiamegnyilvánulás is volt. Ez önbizalmat ad, és megerősít
bennünket, hogy jó úton haladunk.
Szerdahely nem esett el, továbbra is a miénk, és Szerdahelyre
továbbra is örömmel és tisztelettel fogunk hazajönni.”
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Voľby primátora
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Kandidát SMK triumfoval v 16-ich volebných okrskoch

Z. Hájos vyhral voľby presvedčivým náskokom 601 hlasov
Prinášame oficiálne výsledky doplňovacích volieb volieb primátota v Dunajskej Strede, konaných 25. apríla 2009 podľa zápisnice
mestskej volebnej komisie. Počet získaných hlasov podľa jednotlivých kandidátov:
1.

Ágota Antal /nezávislá kand. / získala

2 154 hlasov

2.

JUDr. Zoltán Hájos /SMK/ získal

2 755 hlasov

3.

Ladislav Nagy /nezávislý/ získal

1 376 hlasov

4.

Mgr. Csaba Öllős /nezávislý/

568 hlasov.

Voľby primátora teda vyhral presvedčivým náskokom 601 hlasov kandidát SMK JUDr. Zoltán Hájos.
Zápisnica ďalej obsahuje aj tieto údaje:
Počet okrskových volebných komisií:

19

Počet osôb zapísaných v zozname voličov

19 274

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

6 919

Počet platných hlasov. lístkov, odovzd. pre voľby

6 853.

/Výsledky volieb jednotlivých kandidátov podľa volebných okrskov prinášame na str. 7/

Árpád Mondok, predseda
Mestskej volebnej komisie:

“Žiadne sťažnosti
sme nezaznamenali“
Zaznamenali ste porušenie nejakých
právnych noriem v čase volebnej
kampane?
Pomocou vedúcej mestského úradu, pani Prisky Czúfalovej, ktorá bola
zapisovateľkou mestskej volebnej komisie, bolo všetko precízne pripravené. To
umožnilo bezproblémový priebeh volieb. Snažili sme sa eliminovať všetky
nedostatky, ktoré sa počas volieb v roku 2006 vyskytli. Školili sme predsedov,
podpredsedov, zapisovateľov okrskových volebných komisií, aby sa nemohli
opakovať nedostatky, ktoré Ústavný súd v súvislosti s voľbami v roku 2006
namietal. Všetko prebehlo v súlade so zákonom, teda aj registrácia kandidátov,
bolo odovzdaných dostatočný počet podporných podpisov.
Nebolo porušené ani volebné moratórium?
Nedostali sme žiaden podnet na šetrenie. Počas moratória a kampane telefón
v komisii ani raz nezvonil preto, aby niekto upozornil na porušenie zákona. Až
úplne na konci, ale len preto, lebo občania sa vypytovali na výsledky volieb. Ani
jednu sťažnosť sme nezaznamenali.
Neprekvapilo Vás to?
Zdá sa, že sa ľudia poučili z diania v roku 2006, alebo kaša nebola až taká
horúca, ako sa hovorievalo. Je to môj osobný názor, ale rešpektujme rozhodnutie
ústavného súdu, ktorý rozhodol o doplňovacích primátorských voľbách.
Opakujem: až doteraz sme žiaden nedostatok nezaznamenali.
Teda možno konštatovať, že všetko prebehlo regulérne?
Áno, voľby boli v plnej miere regulérne, v súlade so zákonom.
Ani na políciu sa nikto neobrátil?
Zástupcovia polície v deň volieb o pol ôsmej večer navštívili mestskú volebnú
komisiu a informovali o tom, že nezaznamenali žiadnu sťažnosť, postreh zo strany
občanov.
Teda v súčasnosti neviete o žiadnej okolnosti, ktorá by sa mohla stať
predmetom podania na ústavný súd?
Nemožno vidieť do duše každého človeka, je to občianske právo každého, aby
vypátrali prípadné nedostatky, ktoré sa mohli udiať. Ale zo strany volebnej
komisie nevieme o žiadnom porušení volebného zákona.

P. Csáky: Dunajská Streda
bude v dobrých rukách
Predseda Strany maďarskej koalície Pál
Csáky krátko po slávnostnej inaugurácii
nového primátora Dunajskej Stredy tlmočil
svoj názor pre DH.
„Priznám sa, patrím k tým, ktorých
rozhodnutie ústavného súdu prekvapilo. Verdikt
treba rešpektovať, ale dovoľte mi, poslancovi
slovenského parlamentu, ktorý sa 12 rokov
zúčastňuje na práci zákonodarného zboru, aby
som povedal, že mám vážne pochybnosti v
súvislosti s týmto rozhodnutím. Nespochybňujem verdikt, ale mám veľmi zvláštne
pocity. Po tomto verdikte sa právo rozhodovať
dostalo opäť občanom, ktorí veľmi impozantne
rozhodli. Treba sa im poďakovať za to, že sa
zúčastnili volieb a prejavili svoju vôľu. Chcel by
som deklarovať, že Dunajská Streda je veľmi
dôležitým mestom, nielen z pohľadu občianskeho pre žitnoostvovký región, ale aj z pohľadu
Maďarov na Slovensku. Preto ma obzvlášť veľmi
teší, že po voľbách primátora Dunajská Streda
ostala v dobrých rukách. Obyvateľom mesta
prajem, aby ako občania deň čo deň mali
potvrdené na základe rozhodnutí vedenia
mesta, že sa rozhodli správne. Pre mňa osobne
bude vždy príjemné vrátiť sa sem späť. Vraciam
sa späť do mesta, ktorého obyvatelia v tajných
voľbách rozhodli v prospech nášho kandidáta. A
to je veľmi dôležité.
Skutočne, je veľmi dôležité, hlavne v období
generovannia napätia v našich radoch, aby
človek cítil, že ľudia stoja za celoštátnym
vedením, občania si stoja za miestnymi
osobnosťami. I preto to bol výsledok volieb vo
vašom meste veľmi silným momentom, zo strany
občanov to bol jasný prejav sympatie. Z voličov
drvivá vačšina jednoznačne volila kandidáta
SMK. Je to dôležité, lebo nás napĺňa sebadôverou, posilňuje nás v pocite, že sme sa
neodtrhli od voličov, vykročili sme správnym
smerom. A Dunajská Streda teda naďalej ostáva
silnou baštou SMK.“
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Výsledky doplňovacích volieb primátora v
Dunajskej Strede podľa volebných okrskov /
A dunaszerdahelyi időközi polgármesterválasztás eredményei szavazókörök szerint
Dunaszerdahely - időközi
polgármester-választás 2009
Dplňovacie voľby primátora v
Dunajskej Strede 2009

Összes
érvényes
szavazat /
Celk. počet
platných hl.

1.vol. okrsok / szavazókör
ZŠ Smetanov háj

317

112

134

57

14

2.vol. okrsok / szavazókör
ZUŠ Smetanov háj
3.vol. okrsok / szavazókör
Strední. potr. a poľnoh. Škola
4.vol. okrsok / szavazókör
Maď. Gymnázium

251

78

106

52

15

301

110

113

66

12

330

109

144

52

25

372

119

123

99

31

357

165

101

72

19

332

122

115

64

31

245

70

105

46

24

452

127

211

80

34

401

150

157

60

34

60

31

14

5

10

337

86

141

75

35

478

128

215

82

53

562

181

197

115

69

315

82

142

70

21

469

127

222

89

31

452

131

173

108

40

434

128

175

104

27

388

98

167

80

43

6853

2154

2755

1376

568

5.vol. okrsok / szavazókör Perfects
6.vol. okrsok / szavazókör
Mest. klub dôchodcov
7.vol. okrsok / szavazókör
ZŠ Komenského
8.vol. okrsok / szavazókör
Mests. kult. Stredisko
9.vol. okrsok / szavazókör
Pož. zbrojnica, Zelená ul.
10.vol. okrsok / szavazókör
ZŠ Komenského
11.vol. okrsok / szavazókör
Kult. Dom, Mliečany
12.vol. okrsok / szavazókör
ZŠ Školská
13.vol. okrsok / szavazókör
ZŠ Hviezdoslavova
14.vol. okrsok / szavazókör
ZŠ Hviezdoslavova
15.vol. okrsok / szavazókör
ZŠ Jilemnického
16.vol. okrsok / szavazókör
ZŠ Jilemnického
17.vol. okrsok / szavazókör
ZŠ Jilemnického
18.vol. okrsok / szavazókör
ZŠ Jilemnického
19.vol. okrsok / szavazókör
ZŠ Školská
Platné hlasy celk. / érv. szav. össz
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Hájos Zoltán polgármester
beiktatása

Ankét

Mit vár el az új polgármestertől?
Gódány Mária: A városban
tisztaságot, rendet. Hát még
nem is tudom, mit? És azokat a
dolgokat, amiket a plakátjain
ígért. Jó lenne, ha ezeket az
ígéreteket betartaná....

Gódány Mária

Mag Gyula: Jobb viszonyt
várok a város polgáraival. Jelöltként is ezt ígérte. Szeretném, ha azt a ládácskát, amelybe tettük a panaszokat, felnyitná és fokozatosan orvosolná őket. Mi a lakóközösségünk nevében közösen
szintén tettünk bele cédulát.
Remélem, hogy a mi gondunkat
is sikerül majd megoldania.
Jávorka Magda: Azt szeretném, ha minden jó lenne és
rendben mennének a dolgok a
városban. Nyugdíjas vagyok,
járok a nyugdíjasklubba és arra számítok, hogy ott is minden
megmarad, ami eddig volt.

Mert azért eddig is segítették a
nyugdíjasokat, járhattunk kirándulásokra. Hozzásegíthetne
ahhoz a polgármester úr, hogy
maradjon meg a mostani életszínvonal. Ismerem amúgy a
Hájos doktor programját, olvastam és nagyon jó gon-

Jávorka Magda

dolatok vannak benne. Remélem, sikerül megvalósítania
azt, amit eltervezett.
Jarábik Imre: Elsősorban
a legfontosabb rendezni azt,
ami jelenleg a városban szerintem megoldhatatlan: a
parkolás és az autók közlekedése. Továbbá a járdaszegélyek rendbetétele. Mert
közlekedni a járdákon se lehet,
meg átmenni az úton se. Ezek a
legalapvetőbb feladatok. Ráadásul mivel én mozgássérült
vagyok, meg tudom ezt ítélni,
hiszen naponta közlekedek. A
mi szempontunkból nem megoldott az akadálymentes átjutás a járdáról az úttestre és a
zebrára. Ebben várok lényeges
javulást.
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Slávnostná inaugurácia nového
primátora

Anketa

Čo očakávate od nového primátora?
Mária Gódány: V meste
očakávam čistotu a poriadok.
Ani neviem, čo ešte? Aby pán
primátor splnil to, čo na
bilbordoch sľuboval. Bolo by
dobré, keby svoje sľuby
realizoval.
Gyula Mag: Očakávam
lepší styk s občanmi mesta.
Práve to nám pán primátor
sľuboval ešte ako kandidát. Bol
by som rád, keby otvoril tú
krabicu, do ktorej sme hádzali
naše sťažnosti, a postupne ich
vybavil. Obyvatelia nášho
domu taktiež hodili do nej naše
spoločné ponosy. Dúfam, že sa
mu podarí vyriešiť aj náš

Gyula Mag
problém.
Magda Jávorka: Priala by
som, aby v meste bolo všetko v
poriadku. Som na dôchodku,
navštevujem klub dôchodcov, a

dúfam, že to, čo sme tam
doteraz mali, zostane aj
naďalej. Lebo mesto aj doteraz
podporovalo dôchodcov, mohli
sme chodiť na výlety. Pán
primátor by mohol napomôcť,
aby doterajšia životná úroveň
zostala. Ináč poznám volebný
program Dr. Hájosa, čítala
som ho, sú v ňom veľmi dobré
myšlienky. Dúfam, že sa mu
podarí realizovať to, čo si
zaumienil.
Imre Jarábik: Prvoradé je
dať do poriadku v meste to, čo
podľa mňa je zatiaľ neriešené:
parkovanie a premávka aut.
Ďalej treba dať do poriadku
okraje chodníkov. Lebo nedá
sa chodiť už ani po
chodníkoch, ani prejsť cez
cestu. To sú základné úlohy.

Som telesne postihnutý a preto
viem posúdiť situáciu, veď
každý deň chodím po meste. Z
nášho hľadiska nie je vyriešený
bezbariérový
prechod
z
chodníkov na druhú stranu
cesty. V tomto smere očakávam
podstatné zlepšenie.

Imre Jarábik
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Fotosúťaž

Pravidlá V. ročníka fotosúťaže mestskej samosprávy na rok 2009

Dunajská Streda na obrázkoch 2009
Mestská samospráva Dunajskej Stredy vyhlasuje aj v roku
2009 fotografickú súťaž. Cieľom v poradí už piateho ročníka súťaže je rozšíriť fotoarchív mesta o nové kvalitné fotografie. Vedenie mesta má
eminentný záujem na tom, aby
pre nadchádzajúce generácie
bol fotograficky zdokumentovaný rozvoj mesta, permanentná zmena jeho vzhľadu, ako i
každodenný život občanov
mesta.
Piaty ročník súťaže sa vypisuje v troch tematických kategóriach:
1. občan mesta kritickým
okom.
2. Ulice, námestia, budovy,
historické pamiatky
3. Krásy prírody, štyri
ročné obdobia

Porota očakáva fotografie
z každodenného života
obyvateľov mesta

Najkrajšie fotografie predošlých ročníkov
Rozmery fotografií: 20 x 30
a 30 x 40 cm.
V prvých dvoch kategóriach
porota bude hodnotiť a oceniť
len také práce, ktoré zachytávajú život Dunajskej Stredy,
budovy a ich okolie. Podmienkou je teda, aby na fotozáberoch jednoznačne prezentovali Dunajskú Stredu. Cenu
primátora Dunajskej Stredy
možno udeliť najlepšiemu autorovi v prvých dvoch kategóriach.
Hlavnou témou tohtoročnej
fotosúťaže je zobrazenie dunajskostredského človeka.

Práce zaslané do fotosúťaže vyhodnotí odborná porota. Z fotozáberov budú ocenené dve najlepšie. Mimoriadna cena primátora je 330
EUR, hlavná cena poroty je
165 EUR. Za každú fotografiu, ktorú porota si vyberie do kolekcie prezentovanej na výstave vo Vermesovej
vile, autor dostane ako náhradu nákladov 6,60 EUR.
Túto sumu autor obdrží na
otvorení vernisáže z najlepších prác. Ku každej fotografii treba pripojiť aj
negatív, alebo disketu.

Popri fotografiách zhotovených klasickou technikou sa
očakávajú aj zábery s využitím
moderných počítačových postupov.
Fotografie treba odovzdať
do 23. októbra 2009 v Galérii
súčasných maďarských umelcov vo Vermesovej vile osobne,
alebo doručiť poštou na adresu
galérie: Ul. Gyulu Szabóa.
304/2, 929 01 Dunajská Streda. Galéria je otvorená od
pondelka do piatku od 10.00 do
17.00 hod. Bližšie informácie
na tel.: 031/552 9384 alebo
00421/918-607 307.
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A városi fotópályázat idei V. évfolyamának feltételei

Fényképek Dunaszerdahelyről 2009
Dunaszerdahely város önkormányzata 2009-ben ismét
fényképpályázatot hirdet. Az
immár ötödik évfolyam meghirdetésével a város vezetése
azt tartotta szem előtt, hogy a
városi fényképarchívum újabb
színvonalas fényképanyaggal
gyarapodjon. A város vezetésének az az eltökélt szándéka,
hogy az elkövetkező nemzedékeknek gazdag fényképanyaggal dokumentálja Dunaszerdahely dinamikus fejlődését és
arculatának változásait, az itt
élő emberek mindennapjait.
A pályázat idei évfolyamára
a következő témakörökben
küldhetők be munkák:
1. Az utca embere kritikus
szemmel.
2. Utcák, terek, épületek,
műemlékek és környezetük.
3. Természeti szépségek, a
négy évszak.
A fényképek méretei: 20x30
és 30x40 cm.
Az első két kategóriában a
zsűri a válogatásnál csak olyan
pályamunkákat vesz figyelembe, amelyek a város életét, épületeit, környezetét örökítik
meg, és beazonosíthatóan Dunaszerdahelyhez kötődnek. A
polgármester díja kizárólag e
két kategóriába tartozó képek
alkotójának ítélhető oda.
A kiírásban található témákat

Emberközpontú felvételeket vár a zsűri

A régebbi évfolyamok legszebb fotói

illetően a 2009-es évben a fotópályázat fő témája: a dunaszerdahelyi ember ábrázolása.
A hagyományos módon készült fényképfelvételek mellett
várjuk az elvontabb, számítógépes és más új technikai eljárással készült fotókat is.
A pályamunkák 2009. október 23-ig adhatók le a Vermes
villában székelő Kortárs Magyar Galériában személyesen,
vagy postázhatók az alábbi
címre: Kortárs Magyar Galéria, Szabó Gyula utca 304/2,
92901 Dunajská Streda. (Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 10tól 17 óráig) Részletesebb tájékoztatás a 031/5529384-es
vagy a 00421/918-607 307-es
számon.
A pályázatra beküldött
alkotásokat szakmai zsűri
bírálja el. A beérkezett munkákból a két legrangosabb
művet díjazzák. A polgármester különdíja 330 €, a
zsűri fődíja 165 €. A sikeres
pályázónak a kiállításra kerülő fotók után anyagköltség címén darabonként 6,60
€-t megtérítenek. (Ezt az
összeget a kiállítás megnyitóján kapja kézhez a pályázó.) A fotókhoz kérjük csatolni a negatívot, vagy a
fényképet lemezen.
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XVIII. Dunaszerdahelyi Zenei Napok
Amilyen biztos, hogy minden évben eljön a tavasz, olyan
biztos, hogy minden évben megrendezésre kerülnek a zenei
napok Dunaszerdahelyen. Ráadásul egyre nívósabbak és
egyre népesebb közönség előtt zajlanak. Képriportunk
három koncerten készült.

Szabó Imre pozsonyi orgonaművész a Szent György
templomban adott hangversenyt / Bratislavský organista Imre
Szabó koncertoval v kostole sv. Juraja.

Gyönyörűen szól a római katolikus templom frissen
felújított orgonája / Nádherne znie zrekonštruovaný organ
katolíckeho kostola.

XVIII. Dunajskostredské hudobné dni
Tak, ako každý rok prichádza jar, v Dunajskej Strede so
železnou pravidelnosťou každoročne organizujú hudobný
festival. Koncerty sú z roka na rok na vyššej úrovni, pričom
sú stále populárnejšie. Naša fotoreportáž zachytáva
momenty z troch koncertov tohtoročných hudobných dní.

Győri és dunaszerdahelyi fiatal muzsikusokból verbuválódott a Wenk dzsessz-együttes. Bertók István, az együttes
zongoristája a helyi zeneiskola növendéke volt. / Klavirista
István Bertók je absolventom miestnej hudobnej školy.

A Wenk-Győr másik szólistája, a szép hangú Tóth Katalin is
a dunaszerdahelyi zeneiskolába járt / Aj druhá sólistka orchestra Wenk-Győr, Katalin Tóth navštevovala dunajskostredskú
hudobnú školu.

A szeredi Dixieland Band, amely Pozsonyban gyakran
lépett fel Peter Lipával, ezúttal is igazolta hírnevét / Orchester
Dixieland Band, ktorý v Bratislave často koncertoval s Petrom
Lipom sa nezaprel ani teraz
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DAC

Kranjčar sikeres bemutatkozása a DAC-ban: két mérkőzés – négy pont

A DAC már biztosította
h e l y é t a Corgoň-ligában
Ez az új vezetőedző, Zlatko
Kranjčar mérlege. A DAC
labdarúgócsapata a horvát
szakember irányításával hazai pályán legyőzte a kassai
együttest, majd döntetlenezett Rózsahegyen.
A Kassa elleni találkozóra a
gyenge tavaszi eredmények
ellenére is 5 000 néző volt kíváncsi. Nagy lendülettel kezdtek a hazaiak, és N’lend révén
már a 7. percben vezetést szereztek. A vendégek a szünet előtt egyenlítettek ugyan, de a
második játékrész elején a csereként beállt Beniusis ismét a
DAC-ot juttatta vezetéshez. A
sárga-kékek Minár kapus védéseinek köszönhetően megőrizték előnyüket.
A 27. fordulóban Rózsahegyen szerepelt a DAC. Mintegy 70 szurkoló vállalkozott a
hosszú útra, hogy a helyszínen
buzdítsa kedvenceit. Minár ismét jól védett, a hazaiak pedig
11-esből sem tudtak gólt lőni,

csak a kapufát találták el. A
0:0-s döntetlen azt jelentette,
hogy a DAC először nem kapott gólt tavasszal, és a második tavaszi idegenbeli pontját
szerezte.
A győzelemnek és a döntetlennek köszönhetően a dunaszerdahelyi csapat 35 ponttal a
6. helyen áll, és már matematikailag sem eshet ki, vagyis biztosította helyét a 2009/2010-es
bajnokságban. (pll)

Zlatko Kranjcar személyében új vezetőedzője van a DAC
futballcsapatának. Az 52 éves horvát szakember, aki korábban hazája válogatottját is irányította, a német Werner
Lorantot váltotta a kispadon.
„Miután régi barátom, Werner Lorant telefonon közölte velem,
hogy lemond, hétfő este Bécsben megegyeztünk Kranjcarral.
Egyelőre a bajnokság végéig kötelezte el magát a horvát tréner,
ám ha elégedettek leszünk vele, akkor a továbbiakban is számítunk rá” – nyilatkozta a hírügynökségnek Khashayar Mohseni
klubelnök. A DAC első embere elárulta, hogy több kiszemelt közül végül Kranjcart választották.
A horvát Vecernji list című lap szerint a DAC–Prešov bajnokit
személyesen is megtekintő Otto Baric közvetített a dunaszerdahelyi egyesület és Kranjcar között. a csallóköziek új mestere február végéig a zágrábi Croatia Sesvete csapatát vezette. Egyébként Kranjcar iránt, aki 2004 és 2006 között a horvát válogatott
szövetségi kapitánya volt korábban a Honvéd is érdeklődött.
Regedei Csaba: „Sajnálom, hogy így alakult, Werner Lorant
kiváló szakember, sokat tanultunk tőle. De ilyen az edzősors.
Érdeklődéssel várom, hogy Kranjcar milyen változásokat
eszközöl. Bízom benne, hogy a neves horvát edzővel gyorsan
kilábalunk a mély hullámvölgyből”
VYHLÁSENIE
Majitelia futbalového klubu DAC 1904 Dunajská Streda s
poľutovaním skonštatujú, že pred voľbami primátora mesta
boli sme svedkami zneužitia futbalu na volebné účely. Z
prostredia istého kandidáta šírili nezmyselné informácie o
tom, že po voľbách primátora do futbalového klubu prichádza nový sponzor. Majitelia v súvislosti s týmito
výmyslami zároveň zdôrazňujú, že v zásadných záleži-

ROZHOVOR s novým trénerom DAC ZLATKOM
KRANJČAROM,

Prvá vec: naučiť sa mená
Čo bolo to prvoradé, čo ste si počas tých pár dní medzi
svojím príchodom a zápasom s Košicami vytýčili? Čo bol
prvotný bod, ktorý ste si dali za úlohu zvládnuť?
„Prvým momentom, na ktorom
sme okrem taktiky začali robiť,
bola defenzíva. Pretože už
pohľad na množstvo inkasovaných gólov v predchádzajúcich
zápasov - štyri, tri, päť, šesť napovedal, že tam nie je niečo v
poriadku. Mužstvo ani nebolo
treba analyzovať, pohľad na čísla
prezrádzal veľa. Takže sme sa
venovali defenzíve.“
Vedeli ste to, že Dunajská
Streda je po všetkých stránkach špecifické prostredie?
Doslova po všetkých...
„Ja som bol o všetkom informovaný. Vedel som o výsledkoch
Dunajskej Stredy, sérii prehier, zložení kádra, jej postavení. Aj o
krajine, o Slovensku, o tom, že v Dunajskej Strede prevažuje
maďarská národnosť. Vedel som, kam idem. Ale ja som zatiaľ
nepostrehol žiadne problémy, ľudia tu žijú normálne vedľa seba.
V sobotu som na štadióne videl skvelých divákov, ktorí stáli 90
minút za nami. Som spokojný so všetkým, čo tu je.“
Váš predchodca Werner Lorant to najprv hovoril tiež. A
potom dokola opakoval, že to a to ešte nezažil.
„Viete, ja sa stále pozerám do budúcnosti, nevraciam sa k
tomu, čo bolo. A navyše, čo bolo pred mojím príchodom, k tomu
ja môžem ťažko niečo povedať. Môžem povedať, že za tých pár
dní, čo som tu, sa cítim veľmi dobre.”
tostiach života klubu každá zmena je priechodná len na
základe súhlasu majiteľov FK DAC 1904 Dunajská Streda.
Ďalej treba skonštatovať aj to, že slabé výkony niektorých
futbalistov klubu na posledných prehratých zápasoch, ako i
avizované zranenia a ochorenia zo strany hráčov zrejme nie
sú náhodné. Na objasnenie pozadia a príčin týchto záhadných
prípadov vedenie futbalového klubu okamžite zaháji
vnútorné šetrenie.
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Airport Transfer – utazás
gondok nélkül

Airport Transfer – cestovanie
bez starostí

A dunaszerdahelyi székhelyű Airport Transfer színvonalas szolgáltatásokat kínál az utasszállítás terén. Önök,
ismerőseik, barátaik valóban gond nélkül utazhatnak.,
ugyanis szolgáltatásaikat az igényeknek megfelelően alakítják. Elsősorban a repülőtéri utazásokra specializálódtak,
de ez nem zárja ki más igények teljesítését, mint például a
szállodákba, autóbuszállomásokra, vasúti pályaudvarra
stb. való szállítást. Tevékenységük nemcsak a közlekedésre korlátozódik, hanem más utazással
kapcsolatos megrendeléseknek is eleget tesznek, mint például a repülőtereken gyakran
látható üdvözlő tábláknak az elkészítése.
Az utazás így jóval olcsóbb, mert nem kell a
reptéren hagyott gépjármű miatt (és a parkolási számláért) sem
aggódniuk. Az utazást a
hat fő szállítására alkalmas Chrysler Voyager
személygépkocsival
bonyolítják le, amelyben a „standard” reptéri csomagok számára is elegendő
hely van. Ha mégsem, akkor a tetőtéri 350 literes csomagtartó is igénybe vehető. Utasszállítási szolgáltatásunk nem
terjed ki a városon belüli személyszállításra.
Weboldalukon – www.dsairport.sk – három „fő” célállomásra való eljutást, illetve a közüttük való közlekedést
kínálják (a pozsonyi, bécsi, illetve a budapesti repülőtér),
ám természetesen más célállomásokra (illetve között)
szállítanak. A megrendelésekre egy forró drótot is
létrehoztak, a 0904 990 994 telefonszámon várják az
érdeklődők hívását, illetve készséggel adnak tájékoztatást
az info@dsairport.sk e-mail címen is.

Airport Transfer so sídlom v Dunajskej Strede vám
ponúka kvalitné služby v oblasti prepravy osôb. Dopravia
Vás, vašich známych, priateľov, obchodných partnerov
bez toho, aby ste sa museli o čokoľvek starať. Dynamicky
prispôsobia prepravu aktuálnym situáciám. Zabezpečia
dopravu z letiska na letisko, dopravu do hotelov,
autobusových a železničných staníc atď. Pripravia aj
privítacie tabule s menom alebo logom pre lepšiu
orientáciu na letisku.
Cestovanie je tak
značne lacnejšie, navyše sa nemusíte strachovať ani o vaše osobné auto, ponechané na
parkovisku letiska resp.
nemusí Vás sužovať ani
to, koľko zaplatíte za
parkovanie. V rámci našich služieb sa nezaoberáme s prepravou
osôb na území mesta
Dunajská Streda.
Spoločnosť disponuje
6 - miestnym vozidlom
typu Chrysler Voyager
s veľkým batožinovým
priestorom pre sedem cestujúcich so štandardným
letiskovým batožinovým limitom. Nad rámec batožinového
priestoru je k dispozícii strešný nosič - aerodynamicky
tvarovaný box s objemom 350 l.
Na domovskej stránke spoločnosti www.dsairport.sk sa
ponúkajú tri hlavné destinácie z Dunajskej Stredy, a to do
1) Viedne Schwechatu, 2) Bratislavy BTS a 3) Budapešti
Ferihegy, ale v prípade potreby spoločnosť zabezpečí aj
prepravy na iné destinácie podľa požiadaviek a
objednávky zákazníka. Rezervácia je možná cez telefón
na HOTLINE čísle: 0904 990 994, alebo prostredníctvom
elektronickej pošty na adrese info@dsairport.sk.

Nem bab ra megy a já ték!

Nejde o babku!

Április 22 - i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Milyen három „fő”
célállomásra szállítja az utasokat az Airport Transfer?
A helyes választ beküldő olvasók közül hármat sorsoltunk ki,
akik 20 – 20 eurót nyertek az Airport Transfer jóvoltából.
Nyertesek: Varga István, Nagyabonyi út 69/27, Jandura
Ágota, Fő utca 39, Mészáros Ági, Újfalu 2222/23. A nyertesek
a 0904 / 990 – 994-es telefonszámon jelentkezzenek.
Szíveskedjenek bemutatni a személyazonossági igazolványukat.
Új kérdésünk így hangzik: Milyen típusú járművel szállítja
az utasokat az Airport Transfer? A jó választ beküldők közül
hárman 15- 15 eurót nyernek.
Válaszaikat legkésőbb 2009. május 18-ig küldjék be
szerkesztőségünk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján,
lehet e-mailben is a press@dunstreda.sk címre. Ne feledjék el
a nevüket is feltüntetni, különben a megfejtést nem tudjuk
figyelembe venni.

Výhercovia čitateľskej súťaže z 22.
apríla
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili
nasledovnú otázku: Aké tri hlavné destinácie ponúka z Dunajskej
Stredy Airport Transfer?
Z čitateľov, ktorí poslali správne odpovede, sme vylosovali
troch výhercov, ktorí vyhrávajú po 20 eúr.
Výhercovia: István Varga, Velkoblahovská 69/27, Ágota
Jandura, Hlavná 39, Ági Mészáros, Nová Ves 2222/23. Nech sa
prihlásia na tel. čísle: 0904 / 990 – 994 . Prineste si so sebou aj
občiansky preukaz.
Nová otázka znie: Vozidlom akej značky prepravuje
cestujúcich firma Airport Transfer na okolité tri letiská? Traja
čitatelia vyhrávajú po 15 – 15 eúr.
Odpovede zašlite najneskôr do 18. mája na adresu redakcie,
alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu, prípadne pošlite
e-mailom: press@dunstreda.sk. Nezabudnite uviesť svoje
meno, v opačnom prípade Vás nemôžeme zaradiť do žrebovania.
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Programok, Krónika / Programy, Kronika
Krónika

A VMK programjából

Novorodenci/Születések

MÁJUSI PROGRAM
Máj. 15. – 17.00 ó.: Ha én ezt a klubban egyszer elmesélem...
Költő, író, filozófus, melorepper és médiasztár – beszélgetés
Sebeők Jánossal beszélgetést vezeti: Kossár Georgina
Máj. 16. – 19.00 ó.: a CRUX együttes koncertje
Máj. 17. – 16.00 ó.: Az ARANYKERT BÁBCSOPORT
bemutatja: A BŰVÖS KENDŐ CÍMŰ zenés bábjátékát
Máj. 21. – 16.00 ó.: Rodičovská akadémia (ZŠ Jilemnického)
Máj. 23. – 14.00 ó.: az A–Klub fennállásának második
évfordulója
Máj. 28. – 19.00 ó.: a SZIGET SZÍNHÁZ – SZIGETSZENTMIKLÓS bemutatja: J. Rado – G. Ragni – G. Macdermot: HAIR
(musical)Rendező: Pintér Tibor
Máj. 29. – 9.00 ó.: DEŇ DETÍ – GYERMEKNAP

Vargaová Laura
Sárkányová Liana
Fekete Zsófia
Pintér Sára
Rácz Patrik
Elek Peter
Bokrosová Tímea
Szalayová Nella Roberta
Balko Tomáš
Both Gergő
Bugár Antónia
Brezovický Ondrej
Csonka Richard
Rácz Balázs Levente

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.

VERMES VILLA
A Kortárs Magyar
Galériában
2009. május 14-én 18
órakor nyílik meg Juhász R.
József Lehetséges múlt interaktív hanginstallációk
című tárlata. Megnyitja:
Szombathy Bálint
képzőművész /Budapest/

Zomreli / Elhalálozások
Seregülová Rozália /1968/
Zsakayová Mária /1923/
Laczkóová Kinga /1944/
Kása Zoltán /1942/
Almásiová Gizela /1926/
Hornyák Jozef /1952/
Borbélyová Eva /1958

A kiállítás megtekinthető
június 12-ig.

Házasságkötés / Sobáše

HELY- ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ

VERMESOVA VILA

Mgr. Horváth Szabolcs –
Mgr. Misányiková Eva
Ing. Csejtei Juraj –
Morrison Tersha Leigh
Dominigue
Hegedús Balázs –
Mgr. Veszprémiová Valéria
Sárközi Štefan –
Jánošková Karmen
Ing. Majerčík Ivan /Ing. Marčeková Viera
Kántor Balázs –
Nagyvendégiová Monika
Ing. Fülöp Michal –
Ing. Szabóová Aurélia
Nagy Dezider –
Ambrusová Xénia
Sárközi Štefan –
Horváthová Renáta
Fehér Tomáš –
Újjová Zuzana
Makky Ladislav –
Ádiová Kristína
Koller Tomáš –
Jakubeková Lucia
Vajas Jozef –
Soósová Katarína

Dunaszerdahely Város Önkormányzata és a Kortárs
Magyar Galéria helytörténeti vetélkedőt szervez a város
alapiskolásai számára. A versenybe az alapiskolák 8. és 9.
osztályos, háromfős csapatai kapcsolódhatnak be. A június
11-én zajló versenyre a Vermes-villában kerül majd sor, ahol
szóbeli vetélkedőn mérik össze tudásukat a fiatalok. A
helytörténeti vetélkedő benevezéséhez szükséges:
– egy 50x70 cm nagyságú kartonlapra tetszőleges technikával
elkészíteni a Vermes-villa képét,
– egy A3-as oldalon bemutatni olyan épületet, amely már nem
látható a városban – fényképpel és kísérőszöveggel együtt,
– plakátot tervezni az alábbi témák egyikéről:
a) Dunaszerdahely múltja
b) Dunaszerdahely jövője
c) Művészet a művészetért! – figyelemfelkeltő plakát a művészet fontosságáról
A versenyhez szükséges források megtalálhatóak a városi
könyvtárban, illetve a galéria honlapján (www.kmgaleria.eu).
Célunk, hogy a dunaszerdahelyi fiatalság megismerje városunk gazdag múltját, neves személyiségeit, régi épületeit és a
jövőre vonatkozóan ötleteikkel gazdagítsa a mindenkori városvezetést. Másodsorban, hogy felhívjuk a figyelmet a művészet
ápolására és pártolására, amely a mai korban egyre háttérbe
szorul. A győztes csapat és felkészítő tanáruk egynapos utazást
nyer, Dunaszerdahely testvérvárosába, Gödöllőre. További
információk hétköznap 9.00–17.00 óráig a Vermes villában,
vagy a 552 9384, illetve a 0918/607 307-es telefonszámokon.
Nevezési határidő: 2008. május 15.
A nevezési műveket közvetlen a szóbeli verseny előtt egy
nappal kell leadni.

Galéria súčasných
maďarských umelcov Vás
srdečne pozýva
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14. mája 2009 o 18. hod.
na otvorenie výstavy
J. R. Juhásza pod názvom
Možná minulosť –
interaktívna zvuková
inštalácia. Výstava potrvá do
12. júna.

CSALLÓKÖZI MÚZEUM
A kiállítóteremben 2009.
május 15-én 11 órakor nyílik
meg a
Csallóközi Színes Ceruzák
nemzetközi óvodás
képzőművészeti verseny
legjobb munkáiból rendezett
tárlat. Megtekintehető 2009.
július 13-ig.
Predám ornú pôdu v kat.
území Veľký Meder, kat.
území Ižop o výmere 6,6 ha.
Tel. číslo 02/55567904.
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Borlovag-avatás, nyilvános borkóstolás és borverseny

Három napig folyt a jó bor

A Dunaszerdahelyi Hírnök
következõ számából
Z nadchádzajúceho èísla

Május elején rendezték meg Dunaszerdahelyen a Mun-dus 2009 nemzetközi borversenyt. A
bortermelők 826 mintát küldtek a versenybe, és ez a legutóbbi, 2007-es megmérettetéshez képest
jelentős emelkedést jelent. A rendezvényen borlovagokat avattak, nyilvános borkóstolásra nyílt
lehetőség, valamint több tánccsoport, énekes és együttes lépett fel.
Jó bor, jó egészség-tartja a
mondás. A mértékkel fogyasztott nemes nedű akár jótékony
hatással is lehet az ember szervezetére. A Mun - dus borverseny a borokat és magát a borászatot népszerűsíti. Az idei viadalon magyarországi, szlovákiai, ausztriai és csehországi bortermelők vettek részt, ám érkezett néhány borminta Romániából, Szerbiából, Szlovéniából,
Spanyolországból és Franciaországból is. A zsűrizés április
közepén, míg az esemény nyilvános része május 1. és 3. között zajlott le.
A szervezők a borok kiértékelése után több kategóriában
osztottak díjakat. A rendezvény részét képezte a borlovagok avatása, majd a három napon keresztül tartó nyilvános
borkóstolás a városi művelődési központ elétti téren. A jó
hangulat garantált volt, amelyről a finom borok mellett a változatos kulturális műsor gondoskodott. Fellépett többek között az Ágacska Gyermek-néptáncegyüttes, Derzsi György,
Kollár Katalin, Bősi Szabó
László, Dóka Zsuzsanna, a
Tiszta Forrás Népdalkör és a
Csak Van zenekar. (pll)

A minőségi borok iránt érdeklődők több mint nyolcszáz borfajta közül válogathattak.

I/ Rozhovor
nterjú a polgármesterrel
s primátorom

A háromnapos borfesztivál idején borlovagokat avattak a
Szent György katolikus templomban.

A
képviselőtestület
üléséről / Rokovalo
mestské zastupiteľstvo

A Mun-Dus 2009 nemzetközi borverseny díjait a városi
művelődési központ előtti téren adták át, ahol a nyilvános
borkóstolás is zajlott.

T

árlatnyitó a Vermes
villában / Vernisáž vo
Vermesovej vile

A kétévente megrendezésre kerülő Mun-Dus-on több mint
háromszáz bor kapott arany, ezüst vagy bronz fokozatot.
Mintegy 20 borfajtát aranydíjas fokozatra is emeltek.

K
iállítás óvodások
rajzaiból / Výstava z
kresieb škôlkárov

