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STRÁNKOVÉ DNI NA MESTSKOM
ÚRADE/ÜGYFÉLFOGADÁS A
VÁROSI HIVATALBAN

Felújították az Erzsébet téri Emlékezés a holokauszt
óvodát
áldozataira
A városi önkormányzat közel 55 ezer eurót
fordított az Erzsébet téri óvoda külső felújítására és korszerűsítésére. Új cserép került a tetőre, kicserélték az óvodaépület ablakait és bejárati ajtóit. Kijavították a homlokzat és a külső
felület egyes részeit is, több helyen pedig utólagos szigetelést végeztek. Az új színbe öltözött
létesítmény esztétikai értéke nagyot nőtt, de ami
még fontosabb, a korszerű nyílászárók révén javultak az óvoda higiéniai és biztonsági paraméterei, ezáltal a 60 kisgyermek nevelési-oktatási
körülményei.

Obnovili škôlku na
Alžbetínskom námestí
Mestská samospráva vynaložila 55 tisíc eúr na
vonkajšiu opravu a modernizáciu MŠ na Alžbetínskom námestí. Obnovili strešnú krytinu, vymenili okná a vchodové dvere. Opravili fasádu a
vykonali aj čiastočné dodatočné zateplenie. Aj
zovňajšok budovy je neporovnateľne estetickejší, no čo je dôležitejšie, po výmene okien sa
zlepšili hygienické a bezpečnostné parametre v
škôlke, kde výchovávajú 60 detí .
A dunaszerdahelyi telephelyét tovább bővítő osztrák tulajdonú Wertheim Elements
Kft. azon cégek közé tartozik, amelynek nem
közömbös az, hogy milyen az üzem környéke. Tavaly kiterjedt füves – fás területet alakított ki a Karcsai úti üzemrészlege szomszédságában, ahol az épülő lakópark majdani
lakói is eltölthetik szabadidejüket. Most pedig
a város kreatív alapiskolásainak kínált lehetőséget rajzkészségük bemutatására a cég
telephelye és a zöld liget között húzódó falfelületen. A városi alapiskolák és a művészeti
alapiskola legügyesebb diákjai röpke három
óra leforgása alatt vidám és harsány színekben pompázó rajzkreációkat varázsoltak
a kerítésre. A rajzoláshoz az alapanyagokat
és a frissítőket a Wertheim vezetősége biztosította.

Dunaszerdahely zsidó lakosságának
haláltáborokba hurcolására emlékeztek a
tragikus esemény 65. évfordulóján azon
az ünnepségen, amelyet június 21-én
rendeztek a Jehuda Asszád téri Holokauszt-emlékműnél. A kegyeleti ünnepségre, amelyet a dunaszerdahelyi zsidó hitközség rendezett, izraeli, magyarországi, Egyesült Államok-beli
és más országokból érkezett vendégek is
részt vettek. Jelen volt
Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere és Viliam Kubányi, a nagyszombati
megyei önkormányzati hivatal kulturális
osztályának vezetője. aki átadta a hitközség képviselőinek Tibor Mikuš
nagyszombati megyei elöljáró levelét. A
megyefőnök levelében tisztelettel adózott az elhurcolt zsidó mártírok emlékének és elítélte a nácizmus rémtetteit.

Pondelok – Hétfő
8.00 – 16.00
Utorok – Kedd:
14.00 –16.00
Streda-Szerda:
8.00 – 16.00
Štvrtok-Csütörtök:
14.00 – 16.00
Piatok – Péntek:
8.00 –13.00
Obedňajšia prestávka/
Ebédszünet: 11.45 – 12.15
Stránkový deň u primátora /
Polgármesteri ügyfélfogadónap /
Streda - Szerda:
8.30 –11.45 /
13.00 –15.00

Spomienka na obete
holokaustu
Spomienkovú slávnosť pri príležitosti 65. výročia odvlečenia Židov z
mesta pripravili 21. júna pri pamätníku holokaustu na námestí Jehudu Asszáda v Dunajskej
Strede. Organizátori zo Židovskej náboženskej obce v Dunajskej Strede privítali návštevníkov z Izraela, Maďarska,
USA a ďalších krajín. Na oslavách sa zúčastnili okrem
primátora Dunajskej Stredy
Zoltána Hájosa aj vysokopostavený emeritný rabín z Maďarska,. V mene predsedu
TTSK vystúpil a odovzdal predstaviteľom Židovskej náboženskej obce list
predsedu TTSK Tibora Mikuša, vyjadrujúci úctu k pamiatke odvlečených
židovských martýrov a odsudzujúci
zverstvá nacizmu, riaditeľ odboru
kultúry Viliam Kubanyi.

Spoločnosť Wertheim s. r. o patrí k tým
firmám na území mesta, ktorým nie je
lahostajný vzhľad okolia svojho areálu.
Rakúsky majiteľ firmy, ktorý rozširuje
svoje podnikateľské aktivity v Dunajskej
Strede, v minulom roku si odkúpilo od
mesta rozsiahlu plochu vedľa svojho
sídla. Vytvorili tu nový zelený ostrovček,
kde budú môcť oddychovať aj obyvatelia
novej obytnej zóny. Vedenie firmy tentokrát dalo šancu šikovným ďeťom: žiaci
mestských škôl mohli svoju bezuzdnú
fantáziu naplno zrealizovať na rozsiahlej
ploche plotu, ktorý oddeluje park od areálu firmy. Behom troch hodín sa tu zrodili
veselé a pestrofarebné kresby. Maliarske
potreby a občerstvenie pre žiakov
zabezpečila firma Wertheim.
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Ollétejeden telt ház előtt tartott lakossági
fórumot Hájos Zoltán

Megkérdeztük a polgármestert

A rendőrök
Sorjáztak a problémák –
körvonalazódnak a megoldások együttműködéséről
Az április időközi polgármesterválasztás előtt tett ígéretét váltotta
be június 19-én Dr. Hájos Zoltán
polgármester: lakossági fórumot
tartott Ollétejedben. A telt házas
összejövetelen Bugár György és
Keszegh Pál önkormányzati képviselők is jelen voltak.
A helyi kultúrházban hozzávetőleg ötven ollétejedi választópolgár
gyűlt össze, hogy elmondják a
városrészt foglalkoztató problémákat és orvoslást kérjenek gondjaikra. Többségük szót is kért a fórumon, köztük Nagy Árpád, Tóth
László, Bódis László, Both László,
Marák Róbert, Pék Andor, Pék
Emőke és Kovačič Vlado.
A településen élő 163 lakos
nevében nehezményezték az egyre

A felszólalások tanúsága szerint
az ollétejedi kultúrház sorsa is sokakat bosszant. Rendre kihasználatlanul áll, az időnkénti bérlők a diszkók
során komoly károkat okoz-nak a
berendezésben. Ez a kérdés várhatóan megoldódik, mivel a fórumon a
polgárok jóváhagyásával egy helyi
lakos vállalta a gondnokságot.
Dr. Hájos Zoltán polgármester türelmet és időt kért a felhozott, jogos
panaszok kezelésére, amelyek közül
néhány viszonylag rövid időn belül
orvosolható, mások alaposabb előkészítést és költségvetés - módosítást igényelnek. A polgármester elmondta, ha lehetséges, azonnal intézkedik, példa erre a többször megrongált közlekedési tükör nemrégi
újbóli elhelyezése. ”Nem vártuk
meg, míg a megye cselekszik, s ha-

sűrűbb gépjármű-forgalom okozta
zajt, mivel a nagy sebességgel haladó kamionok éjszaka is zavarják az
Ollétejedet kettészelő megyei illetőségű főút melletti házak lakóit. Új
járdára is szüksége volna Ollétejednek, a temető felé is új járda
kellene, hiányzik a vízvezeték a
sírok öntözéséhez, a gaz lekaszáltatása is várat magára. Egy utcaszakaszon sötét van, mert hiányzik a lámpatest. A városi rendőrség járőrkocsija gyakrabban kiszállhatna ebbe a
városrészbe. Elhagyatott, omladozó
porta is zavarja a szomszédokat.

bár nem a város kötelessége lett volna, a biztonságos közlekedést szem
előtt tartva mégis kihelyeztük a tükröt a kanyarban”- mondta a polgármester. Majd szólt arról is, hogy
már intéződik az éjszakai maximálisan megengedett sebesség mérséklése 30 km/órára.
Ollétejeden ezentúl a városi képviselők rendszeresen tartanak lakossági fórumot, hiszen mint ez a fórum is igazolta, a polgárok igénylik
a polgármester és a képviselők kiszállásait. A következőre várhatóan
szeptember elején kerül sor.

Dr. Hájos Zoltán polgármester találkozót
kezdeményezett a dunaszerdahelyi járási és
körzeti rendőrség vezetőivel. A megbeszélésekre június 23-án a
városházán került sor.
Herdics Zoltán alezredesen, a dunaszerdahelyi járási rendőrkapitányság rendfenntartó
szakosztályának igazgatóján és Varga Károly őrnagyon, a dunaszerdahelyi járási rendőrkapitányság rendfenntartó szakosztálya dunaszerdahelyi körzeti osztályának igazgatóján kívül jelen volt Vörös József, a városi rendőrség vezetője is. A megbeszélések eredményéről a polgármester nyilatkozott.
Milyen lesz a körzeti és a városi rendőrség együttműködése?
- Hatékonyabb lehet a rendőri fellépés, ha az állami és a városi rendőrök munkáját koordináljuk. Így
orvosolhatunk olyan helyzeteket, amelyekre a városi
rendőr hatásköre már nem terjed ki. A közös járőrözést is felújítjuk, főleg az esti órákban. Célunk a
közrend és a közbiztonság garantálása a városban
minden napszakban.
Sok panasz érkezett a városházára éjszakai
csendháborítás miatt. Ez ellen mit tesznek?
- Leginkább a késő éjszakáig nyitva tartó szórakozóhelyek környékén vannak gondok. Mindenképpen biztosítani akarjuk a rendet és a lakók nyugalmát. Ezt szolgálja majd az új általánosan kötelező érvényű városi rendelet, amelyet június 30-i
ülésén vitat meg a városi képviselőtestület. A július
15-től hatályos rendelet értelmében az illető vendéglátóipari egységnek kell gondoskodnia arról,
hogy ne kerüljön sor csendháborításra sem záróráig, sem pedig utána. Ellenkező esetben a polgármester 6638 eurós bírságot róhat ki a rendeletet
megsértő cégre. A polgármester jogosult lesz arra
is, hogy a rendeletet megsértők esetében korábbi
zárórát szabjon meg. Megállapodás jött létre arról,
hogy a városi és a körzeti rendőrök közösen fogják
felügyelni a zárórák betartását.
A közlekedés-biztonság kérdése is terítéken
szerepelt.
- Az időszerű közlekedés-biztonsági helyzet áttekintésekor elsősorban az ollétejedi problémáról esett szó, amelyet a városrészt kettészelő forgalmas
megyei út okoz. Itt a lakók kérésére az éjszakai órákban 30 kilométer/ per órára mérséklődik a megengedett maximális sebesség. Ígéretet kaptam a körzeti rendőrkapitányságtól arra, hogy az éjszakai
órákban is gyakoribbak lesznek itt az ellenőrzések.

dh_junius_2:dh.qxd

2009.06.26.

2:00

Page 4

4 Kultúra

30.6.2009

Éjszaka a Vermes-villában
Az idén második alkalommal rendezte meg a Kortárs
Magyar Galéria az Éjszaka a
Vermes-villában elnevezésű
rendezvényét.
Rengeteg érdeklődőt vonzott a délután öt órától éjfélig
tartó program, amely Kelemen
Károly kiállításának verniszázsával kezdődött. A tárlatot
N. Mészáros Júlia, a győri Városi Múzeum igazgatója nyitotta meg. Kelemen 80-as
években kezdődő korszakának
képein gyakran jelenik meg a
mackó, mint több jelentést hordozó, szimbolikus figura.
Hozzá kapcsolódott a gyermekeket megszólító program:
azok az apróságok, akik elhozták kedvenc plüssmacijukat, a mackós képek előtt fényképezkedhettek, és ajándékot
kaptak. A mackós-teremben
kézműves-foglalkozások is
zajlottak.
A Luzsica Lajos-teremben a
dunaszerdahelyi Bugár Sándor papírpénz-gyűjteményéből

nyílt kiállítás, olyan ritkaságokkal, mint a terezíni zsidó
koncentrációs tábor bankói és a
dunaszerdahelyi hadifogolytábor papírpénzei.
Az est Derzsi György, Vadkerti Imre és Tóth Attila nagy
sikerű fellépésével folytatódott, akik az István a király c.
rockoperából adtak elő részleteket.
A Pázmaneum Társulásnak
köszönhetően a villa látogatói
megtekinthették a Szent Korona, az országalma és a jogar
hiteles, méretarányos mását.
Mireisz Tibor, a Szent Korona
Lovagrend nagykancellárja tartott érdekfeszítő előadást a
magyar koronáról. Volt csillagászati és néprajzi előadás, valamint hangulatos zongoraest
Szénási Zoltán és Biki Gabriella, a győri Richter János
Zeneművészeti Szakközépiskola végzős diákjainak előadásában. A közönség lelkes reakciói arra vallottak, hogy mindenki megtalálta a számára érdekes programot.
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JUDr. Zoltán Hájos diskutoval s občanmi
mestskej časti Mliečany

Problémy vyrieknuté načrtnuté riešenia
V súlade s prísľubom z volebnej
kampane pred aprílovými doplňovacími voľbami primátor JUDr.
Zoltán Hájos sa 19. júna stretol na
diskusnom fóre s obyvateľmi mestskej časti Mliečany. Na rokovaní sa
zúčastnili aj poslanci samosprávy
György Bugár a Pál Keszegh.
Do miestneho kultúrneho domu prišlo zhruba päťdesiat mliečanských občanov, aby nadniesli niektoré problémy a urgovali ich riešenie. Väčšina
občanov sa prihlásilo aj do diskusie,
medzi nimi boli aj Árpád Nagy,
László Tóth, László Bódis, László
Both, Róbert Marák, Andor Pék,
Emőke Pék a Vlado Kovačič.
Obyvateľov tejto mestskej časti, kde
žije v súčasnosti 163 občanov, trápi
predovšetkým veľmi frekventovaná
premávka a nočný hluk spôsobený
tranzitnou kamiónovou dopravou na
ceste v správe župy, ktorá pretína obec. Podľa nich je nutné vybudovanie
nového chodníka, ako aj chodníka do
cintorína, kde chýba aj vodovod, problémy sú aj s kosením trávy. V jednej uličke nefunguje verejné osvetlenie. Aj
pohotovostné vozidlo mestskej polície
by mohlo tu častejšie hliadkovať. Obyvateľov Mliečan znepokojujú chátrajúce domy a zanedbané pozemky, aj v
susedstve kultúrneho domu.
Zo slov diskutujúcich vyplynulo, že
obyvateľom tejto mestskej časti nie je
ľahostajný ani osud tamojšieho kultúrneho domu. Občasní prenajímatelia
a organizátori diskoték spôsobujú ne-

Na tomto úseku by chceli obyvatelia
nový chodník, vedúci do cintorína

malé škody. Táto otázka sa zrejme vyrieši, nakoľko jeden z obyvateľov bude
poverený správcovstvom kultúrneho
domu.
Primátor JUDr. Zoltán Hájos požiadal občanov o trpezlivosť a čas na
riešenie vznesených, oprávnených
požiadaviek, z ktorých niektoré sa pomerne rýchlo dajú riešiť. Ostatné však
vyžadujú dôslednú prípravu a zmenu
rozpočtu. Ako primátor podotkol, keď
sa dá, okamžite pristúpia k riešeniu,
ako aj v prípade poškodeného dopravného zrkadla v ostrej zákrute.
„Nečakali sme, kým sa župa rozhýbe.
V záujme bezpečnosti obyvateľov sme
zrkadlo v zákrute umiestnili my“ –
povedal primátor. Ako dodal, už sa
rieši aj otázka obmedzenia maximálne povolenej prejazdnej rýchlosti
na danom úseku v nočných hodinách
na 30 km/hod.

V Mliečanoch sa odteraz budú pravidelne organizovať občianske fóra s
mestskými poslancami. Ako i terajšie stretnutie potvrdzuje, občania chcú
takéto stretnutia. Preto sa ďalšie občianske fórum uskutoční začiatkom
septembra.

Opýtali sme sa primátora

O spolupráci policajtov
Primátor JUDr.
Zoltán Hájos inicioval rozhovor s veliteľmi
dunajskostredskej okresnej a
obvodnej
polície.
Stretnutie sa uskutočnilo 23. júna na
mestskom
úrade.
Okrem neho sa na
ňom zúčastnili pplk.
Mgr. Zoltán Herdics, riaditeľ odboru
poriadkovej polície
Okresného riaditeľstva PZ v Dunajskej
Strede, mjr. Mgr.
Karol Varga, riaditeľ obvodného oddelenia PZ
v Dunajskej Strede a József Vörös, veliteľ
mestskej polície. O výsledkoch rokovania informoval primátor mesta.
Aká bude spolupráca štátnej a mestskej polície?
– Prácu polície môžeme zefektívniť, ak štátni a
mestskí policajti budú postupovať koordinovane.
Takýmto spôsobom môžeme riešiť aj prípady, na
ktoré sa už právomoci mestskej polície nepostačujú. Dohodli sme sa na spoločnom hliadkovaní,
hlavne v nočných hodinách. Našim cieľom je garantovanie verejného poriadku a bezpečnosti v
meste po celý deň.
Mestský úrad obdržal sťažnosti ohľadne rušenia nočného kľudu. Čo podniknete v tejto oblasti?
– Najviac problémov nám robia niektoré pohostinstvá, ktoré sú otvorené do neskorej noci. Rozhodne chceme zabezpečiť poriadok a kľud obyvateľov aj vo večerných hodinách. Tento zámer sleduje aj nové všeobecne záväzné mestské nariadenie, ktoré poslanci prerokujú na zasadnutí 30. júna. Podľa chystanej novely, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť 15. júla, každý zábavný podnik a
pohostinstvo musí zabezpečiť, aby sa nerušil nočný kľud ani do záverečnej ani po nej. V opačnom
prípade môže primátor vyrubiť na podnik, ktorý
neakceptuje tieto predpisy pokutu až vo výške
6638 eúr. Primátor bude ďalej oprávnený na skrátenie otváracích hodín v prípade porušovateľov
tohto nariadenia. Dohodli sme sa aj na tom, že
mestská a štátna polícia budú spoločne kontrolovať dodržiavanie záverečných hodín.
Na pretrase boli aj otázky bezpečnosti cestnej
premávky.
- V súvislosti s aktuálnymi problémami bezpečnosti cestnej premávky sme sa najviac zaoberali
situáciou v Mliečanoch, kde zdrojom problémov je
frekventovaná cesta v správe župy, ktorá pretína
túto mestskú časť. Na žiadosť tamojších obyvateľov som inicioval, aby sa maximálna rýchlosť v
nočných hodinách obmedzil na 30 km/hod. Dostal
som prísľub z dopravného inšpektorátu, že v danej
oblasti budú častejšie kontroly dodržiavania maximálne povolenej rýchlosti aj v noci.
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Van, aki azért szeretné, ha kivágnák a háza előtti fákat, mert „rendetlenséget
csinálnak”, hullatják a leveleiket, és azokat össze kell valakinek söpörni – pedig
nem a kivágás az egyetlen megoldás

Ki nem szereti a fákat?
Ki a virágot szereti, rossz
ember nem lehet - tartja a
mondás. Úgy látszik, ez a
fákra nem vonatkozik, azokat lehet nem szeretni anélkül, hogy rossz ember hírébe
esnénk. Legalábbis néhány
polgártársunk így gondolja.
Furcsa jelenség tapasztalható
Dunaszerdahelyen. Az egyik
utcában ki kell vágni egy korhadt fát, mire az utca többi lakója követeli, hogy vágják ki
azokat is, amelyek az ő házuk
előtt állnak, holott azok a korhadás legcsekélyebb jelét sem
mutatják. Úgy gondolják ugyanis, hogy ha a szomszéd az
eltávolított helyett új fát kap,
akkor nekik is kijár az új. Ennél is elképesztőbb, hogy akad,
aki azért szeretné, ha kivágnák
az előttük álló fákat, mert azok
„rendetlenséget csinálnak”,
hullatják a leveleiket, és azokat
össze kell valakinek söpörni.
Aztán vannak, akik azért szeretnének megszabadulni a fáiktól, mert az árnyékuk miatt kevés napfényt kap a lakásuk. Ez
viszont teljesen érthető, hisz
szinte nincs ember, aki ne szeretne derűs, napos, világos lakásban élni.
Izsák Gábor, a dunaszerdahelyi Állami Természetvédelmi Hivatal dendrológusa is elfogadja ezt az érvet, csak a
lakók által kívánt drasztikus
megoldást nehezményezi.
„Nem a kivágás az egyetlen
megoldás - mondja -, különösen most, hogy fészkelnek a
madarak. Ha eltávolítják a fákat, akkor majd az elviselhetetlen hőség miatt fognak panaszkodni az emberek, mert nyáron
10-15 fokkal melegebb lesz a
lakásukban. Nyáron a meleg,
télen a szél ellen védenek a fák,
felfogják a port, némileg a zajt
is. Egy dolog, ha arra kérem a
városi hivatalt, hogy oldja meg
a problémát, másik dolog, ha
arra kérem, hogy vágja ki a fát,
mert azt már nem lehet visszacsinálni.”
Talán az emberek nem is tudnak arról, hogy létezik más
megoldás is, mint a kivágás -

Hangulatos fasor az Október utcában
vetem ellen. „Épp ezért a városi hivatal fakivágási engedélyeket elbíráló illetékeseinek el
kellene mondaniuk, hogy a fakoronák ritkítása is segítene a
lakók problémáján. Ha még

úgy is túl nagy lenne az árnyék,
akkor sem kellene rögtön az
összes fát kivágni. Lehet, hogy
már azzal is javulna a helyzet,
ha csak egy-két fát vágnának
ki” - válaszolja Izsák Gábor.

És ha a lakók mégis ragaszkodnának a kivágáshoz?
„Ha végképp nem hagynák
meggyőzni magukat, akkor azt
javaslom, hogy fizessék meg a
kivágott fákat. Mindegyiknek
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van egy adott eszmei értéke, létezik erre tarifa. Ha nincs szakmai indok a kivágásra, az a
személy, aki úgy véli, hogy neki
a fa problémát okoz, és ezért
ragaszkodik az eltávolításához,
fizesse be az árát egy külön erre a célra létrehozott alapba,
amely városzöldítő kiadások,
fatelepítés, fakarbantartás fedezésére szolgál.”
Lehet, hogy a kivágást kérvényezők jobban meggondolnák a dolgot, ha fizetniük kellene, ugyanis az árak a fatörzs
körméretétől függően 15-35
ezer korona körül mozognak.
Izsák Gáborral végigsétálva
a városon úgy érzem, mintha
egy élő dendrológiai atlasz
mellett lépkednék, nincs fa,
amelyet ne ismerne. Arról,
amit tujának véltem, kiderül,
hogy leylandi ciprus, a borostyánról pedig megtudom, hogy
gyeppótló talajtakaróként is
használható. Megjegyzésemre,
hogy ez az örökzöld sokkal
szebb lenne, mint a Kukučín
utcai házak előtt sárgálló száraz, poros valami, amire nem
illik a gyep elnevezés, kissé
meglep a válasza: „Ez pénzkérdés, hisz a borostyánt meg
kell venni, és főleg törődni kell
vele.” Hát igen, törődés nélkül
nem megy. És persze, az sem
mindegy, hogy milyen az a
törődés. Lehet nagyon rosszul

is „törődni” a növényekkel.
Megtenni, amit kell, csak épp
nem úgy, ahogy kell.
„Dunaszerdahely fáinak körülbelül a fele rossz állapotban
van. Részben az elöregedés,
részben különböző külső beavatkozások következtében: például a közművezetékek lerakása közben károsodott a gyökérzet, vagy a villanyvezeték megsértette a fakoronát. De sajnos,
meg kell mondanom, hogy kárt
tett a fákban a szakszerűtlen
metszés is. A túl mély vágás
megsérti a fának azt a részét,
amely a sebgyógyító szövetet
termeli, és akkor nem tud begyógyulni. A vágáson keresztül
gombás megbetegedések jut-

hatnak a fába, amely rothadni
kezd, ennek következtében
csökken a fakorona stabilitása,
és fennáll a veszély, hogy a lezuhanó ágak halálra sújtanak
valakit, vagy komoly anyagi
kárt okoznak” – magyarázza a
dendrológus, aki nem győzi
hangsúlyozni, hogy a rendszeres metszést csakis megbízható
szakemberekre szabad bízni.
Ha már nagy a baj, speciális
szakembert, arboristát kell hívni, ami nem olcsó mulatság,
mert a fa 25-30 méter magasra
is megnőhet, és neki a felszerelésével be kell jutnia a koronájába, hogy el tudja hárítani a
veszélyt.
A laikus nemigen veszi észre
a károsodásokat, csak azt látja,
milyen csodálatos virágfelhőbe
burkolóznak a japán cseresznyék, elgyönyörködik a kecses
nyírfákban és élvezi a hársak
illatát. Ami a fafajtákat illeti,
nagyon gazdag a paletta. Ki
gondolná, hogy a rendszerváltás még erre is hatással
volt? Mert ez derül ki a Szent
György utcai fák kapcsán, amelyeknek a koronája belenőtt
a villanyvezetékbe, és ezért kivágásra ítélték őket. „Ezt is
meg lehetett volna a rendszeres
metszéssel oldani. De voltak
más bajaik is a fáknak – magyarázza Izsák Gábor -, többek
között az, hogy nagyon kevés
Ha beárnyékolja a lakást a
fa, nem okvetlenül a körfűrész
jelenti a legjobb megoldást

A kultúrház előtti parkot Izsák Gábor tervei alapján újítják fel. „Ügyeltem arra, hogy csak azok
a fák kerüljenek kivágásra, amelyek már nem menthetők meg. Itt is a szakszerűtlen karbantartás
okozta a legnagyobb kárt” – mondja a dendrológus..

helyük volt; egy keskeny, 80
centiméter szélességű sáv nem
elég a fejlődésükhöz. Ma már
ilyen szűk helyre is lehet telepíteni fákat, csak keskenykoronájúakat kell választani. Bár
már vagy ötven éve tudatos telepítés folyik, a rendszerváltás
előtt nemigen lehetett válogatni, olyan fát ültettek, amilyen
volt. Manapság viszont már be
lehet szerezni a megfelelő fajtát, ha itthon nincs, akár külföldről is.”
A belvárosban és sok helyen
Dunaszerdahely – főleg a nagy
lombsátorú fáknak köszönhetően - egy zöld oázis benyomását kelti. Jó lenne, ha egész
területén ezt érezhetné az ember. Ez azonban nemcsak a városvezetéstől függ, hanem minden itt lakótól. Ezért ne legyen
kérdés, hogy ki szereti és ki
nem szereti a fát.
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Huszonhét kiváló alapiskolás diák kapott június 9-re
meghívót a dunaszerdahelyi
városházára. Az emeleti tanácsteremben Dr. Hájos Zoltán polgármester fogadta az
öt városi alapiskolát képviselő diáktehetségeket.
Tizennégy fiú és tizenhárom
diáklány szerepelt az ünnepségen résztvevő iskolások listáján. Amellett, hogy kiváló tanulók, más területeken is jeleskednek: versenyeken, vetélkedőkön, fesztiválokon képviselték sikeresen az iskolájukat, és
értékes díjakkal, helyezésekkel
tértek haza. Voltak köztük remek szavalók, diákolimpiászok nyertesei és helyezettjei,
olyanok, akik kiválóan szerepeltek a Tudok vetélkedőn és
nem utolsósorban nagyszerű
sporttehetségek is.
A huszonhét diákot a három
magyar és két szlovák tannyelvű városi alapiskola pedagógusai választották ki. Hájos
Zoltán polgármestertől valamennyien oklevelet és 20 euró
értékű könyvutalványt vehettek át a városháza nagytermében megtartott ünnepségen.
Rózsa József /Vámbéry
Ármin Alapiskola/: Fizikával
és matematikával foglalkozom,
kikapcsolódásként is fizika- és
matekpéldákat számolgatok.
Szabadidőmben kézilabdázni
szoktam. Könyvet nem olvasok,
filmeket szoktam nézni, meg tévét. Először vagyok ilyen fogadáson itt a városházán.. Az eddigi legjobb eredményemnek az
Öveges József professzor emlékére rendezett magyarországi
versenyen elért 14. helyemet
tartom“.

Az öt városi alapiskola 27 kiváló diákját a városházán Dr.
Hájos Zoltán polgármester fogadta

Iskolájuk büszke lehet rájuk

Kósa Bianka és Varga Kitti
/Kodály Zoltán Alapiskola/:
Mindketten remekül helytálltak a TUDOK diákversenyen
az Egyházkarcsa mellé tervezett akkumulátorgyár negatív
hatásait taglaló közös munkájukkal. Az oklevél átadásakor
elhangzott méltatásban ezt a tevékenységüket külön kiemelték.

Kósa Bianka és Varga Kitti

Varga Kitti: A TUDOK
versenyen az idén először vettünk részt, a magyarországi Sajó Károly versenyen már kétszer. Azon az Ökológiai lábnyom témát vettük nagyító alá,
ez is egy elég komoly munka
volt. Hogy miért ülhetek most
itt, a kitüntetettek között? Szerintem minden a szorgalmon
múlik. Aki kitartó, az megérdemli, hogy ide meghívják. Kicsit meglepődtem, nem számítottam rá, csak tegnap tudtam
meg, hogy én is jöhetek. Nagyon örültem neki. Kilencedikes vagyok, a magángimnáziumba készülök, utána pedig
rendőr szeretnék lenni. Sok az
igazságtalanság, és jó lenne
rendet tenni, az embereket
megvédeni az erőszaktól. Ezért
vonz a rendőrszakma. Szabadidőmben sportolok, kézilabdázom és kosarazom. Elég sokat
sétálok a természetben.“
Kósa Bianka: „Kilencedikes vagyok, egy osztályba járok
Kittivel, barátnők is vagyunk.
Sok versenyre együtt készültünk, közösen döntünk a témákról, az ötleteket együtt sütjük

ki. A szabadidőmben sokat vagyok a természetben, görkorcsolyázok, biciklizek. Az eddigi
legjobb eredményünk az országos első hely a Sajó Károly
környezetvédelmi versenyen. A
nagymegyeri
közgazdasági
szakközépiskolába készülök.
Hogy milyen főiskolát választok majd, az még a jövőben kialakul. Nagyon örültem a polgármester úrtól kapott oklevélnek.“
Lucia Malá, Smetana ligeti
alapiskola: rövidebb elbeszéléseket ír -- állt a méltatásban -, de matematikában és szavalásban is kiváló.
„Időnként írok verseket és
rövidebb elbeszéléseket. Az iskolában ezeket nem nagyon
mutogatom, inkább a szüleim
olvassák el. Szabadidőmben
sokat olvasok, leginkább a nyomozással kapcsolatos könyveket szeretem. Ezeket azért olvasom, mert olyan szavakat és
dolgokat ismerek meg belőlük,
amelyeket eddig még nem
ismertem“.
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Primátor JUDr. Zoltán Hájos prijal na mestskom úrade 27 výborných žiakov
piatich mestských základných škôl

Môžu byť právom pýchou svojich škôl
Dvadsaťsedem výborných
žiakov základných škôl dostalo na 9. júna pozvanie na
mestský úrad. V zasadacej sieni mestského úradu prijal
žiakov piatich základných
škôl mesta primátor JUDr.
Zoltán Hájos.
Štrnásť chlapcov a trinásť
dievčat figurovalo medzi pozvanými. Oni nie sú len výborní žiaci, dosahujú vynikajúce
výsledky aj v iných oblastiach,
a úspešne reprezentujú svoje
školy na rôznych súťažiach,
kvízoch a festivaloch, odkiaľ
odnášajú popredné umiestnenia. Medzi pozvanými sú talentovaní recitátori, výhercovia
žiackych olympiád, ale aj takí,
čo dosiahli výborné miesta vo
vedomostných a športových
súťažiach.
Pozvaných vybrali pedagógovia spomedzi najúspešnejších žiakov troch maďarských a
dvoch slovenských základných
škôl v meste. Vyvolení obdržali
vo veľkej zasadačke mestského
úradu od primátora diplom a
knižnú poukážku v hodnote 20
€.
József Rózsa, ZŠ Ármina
Vámbéryho: „Venujem sa fyzike a matematike, riešenie matematických a fyzikálnych príkladov je pre mňa relaxom. Vo

voľnom čase hrávam volejbal.
Knihy nečítam, pozerám filmy
aj televíziu. Prvýkrát som na
takejto recepcii tu na mestskom
úrade. Za najlepší doterajší výsledok považujem 14. miesto v
spomienkovej súťaži venovanej
maďarskému profesorovi Józsefovi Övegesovi.”
Bianka Kósa a Kitti Varga,
žiačky ZŠ Zoltána Kodálya výborne obstáli aj vo vedomostnej súťaži VIEM. V spoločnej
prá-ci za zamerali na negatívne
vplyvy plánovanej výrobne
akumulátorov, ktorú plánovali
postaviť v obci Kostolné Kračany. Pri odovzdávaní diplomu bola vyzdvihnutá práve
táto aktivita dievčat.
Kitti Varga: „Na súťaži VIEM sme sa prvýkrát zúčastnili,
ale na súťaži Károlya Sajóa v
Maďarsku sme už boli dvakrát.
Pre súťaž v Maďarsku sme si
vybrali tému Ekologická stopa,
čo bola pomerne náročná práca. Že prečo môžeme dnes sedieť medzi ocenenými žiakmi?
Podľa mňa všetko záleží od
pracovitosti a húževnatosti.
Kto je vytrvalý, ten si zaslúži,
aby ho sem pozvali. Troška
som prekvapená, nečakala
som, že budem i ja medzi nimi.
Len včera som sa dozvedela, že
aj ja som dostala pozvánku.

Veľmi som sa potešila. Som deviatačka, chystám sa do súkromného gymnázia, potom by
som chcela byť policajtkou. Je
veľa nespravodlivosti a bolo by
dobré urobiť poriadky, ochrániť ľudí od násilia. Preto ma
láka táto práca. Vo voľnom čase športujem, hrám volejbal a
basketbal. Pomerne veľa chodím aj do prírody na prechádzky.“
Bianka Kósa: „S Kitti chodíme do jednej triedy. Mimochodom sme aj kamarátky. Na
mnohé súťaže sa pripravujeme
spolu. O výbere tém rozhodujeme spoločne. Vo voľnom
čase som veľa v prírode, korčuľujem, bicyklujem. Náš doterajší najlepší výsledok je prvé
miesto v celoštátnej súťaži ochrany životného prostredia
Károlya Sajóa. Chystám sa na
obchodnú akadémiu vo Veľkom
Mederi. Ešte neviem, na akej
vysokej škole budem ďalej študovať. Aj ja som sa veľmi potešila diplomu od pána primátora.“
Lucia Malá, ZŠ Smetanov
háj: rada píše, ale je výborná i
v matematike a recitácii.

„Občas píšem básne a krátke poviedky. Moc ich v škole
neukazujem, čítajú ich prevažne len rodičia. Vo voľnom
čase veľa čítam, väčšinou obľubujem detektívky. Čítam ich
preto, lebo sa z nich dozvedám
také slová a výrazy, ktoré som
doteraz nepoznala.“

József Rózsa
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Sú ľudia, ktorí preto naliehajú na výrub stromov pred vlastnými domami, lebo sú
vraj „zdrojom neporiadku“, a listy musí niekto pozametať. Pritom však existujú aj
iné, miernejšie riešenia, ako je výrub

Kto nemá rád stro my?

Netreba sa chopiť motorovej píly, ak strom bráni vniknutiu svetla do bytov. Možno stačí len
presvetliť korunu stromov.
Kto má rád kvety, nemôže
byť zlý človek – hovorí príslovie, ktoré, zdá sa, na stromy
sa už nevzťahuje. Nemusíme
ich obľubovať, pričom nás
nebudú pokladať za zlého
človeka. Aspoň si to myslia
niektorí dunajskostredčania.
Sme svedkami zvláštneho
javu v Dunajskej Strede. V
jednej ulici bolo treba vyrúbať
starý, chorý strom. Vzápätí i
ostatní obyvatelia ulice začali
požadovať výrub stromov pred
ich domami, a to napriek tomu,
že tie neprejavovali ani najmenší znak choroby. Domnievali sa totiž, že ak sused dostane namiesto vyrúbaného nový stromček, tak aj oni majú

nárok na výmenu. Ešte väčšmi
zaráža, že sú medzi nami i takí,
čo sa dožadujú výrubu stromov
preto, lebo tie sú „zdrojom
neporiadku“, padajúce lístie
totiž treba pozametať. Do ďalšej skupiny patria ľudia, ktorí
sa chcú zbaviť stromu, lebo ten
zatieni byt. To však je akceptovateľné, veď niet takého človeka, ktorý by nechcel žiť vo
svetlom, slnečnom byte.
Tento argument prijíma i
dendrológ Gábor Izsák z dunajskostredskej pobočky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, drastické návrhy riešenia niektorých obyvateľov však zamieta.

„Výrub nie je jediné možné
riešenie – hovorí –, hlavne v
období, keď vtáctvo hniezdi. Ak
odstránime stromy, tak sa budú
obyvatelia sťažovať na neznesiteľné teplo, lebo v lete bude o
10-15 stupňov teplejšie v bytoch. Stromy chránia v lete
pred teplom, v zime pred vetrom, zachytávajú prach a čiastočne i hluk. Niečo iné je riešenie problému a iné výrub
stromu, čo už je nezvrátiteľné.“
Možno ľudia ani netušia, že
existuje aj iné riešenie – argumentujem. „Preto musia
príslušní pracovníci mestského
úradu, ktorí posudzujú žiadosti
na výrub stromov, informovať
občanov o tom, že i preriedenie, presvetlenie korún stromov
môže byť riešenie ich problému, netreba sa hneď chopiť
motorovej píly či sekery. A keď
už výrob, tak možno by stačilo
odstrániť jeden-dva stromy, netreba vyrúbať všetky“ – dodáva
Gábor Izsák.
A keď sa občania naďalej
domáhajú výrubu? „Ak sa
vonkoncom nenechajú presvedčiť, v tom prípade navrhujem, aby zaplatili tie stromy.
Každý strom má určitú hodnotu, existujú na to tabuľky. Ak
nie je výrub odborne opodstatnený, osoba, ktorá si myslí,
že jediným riešením je odstránenie stromu, by mala zaplatiť
jeho hodnotu do zvláštneho
fondu slúžiaceho na úhradu

V meste sú miesta, ktoré vytvárajú dojem zelenej oázy.
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nákladov spojených s údržbou
mestskej vegetácie.“
Možno si iniciátori drastických riešení začnú inak rozmýšľať, veď tarify sú vysoké, v
závislosti od druhu stromu

dosahujú i 15-35 tisíc korún.
Prechádzame sa s Gáborom
Izsákom po meste a mám pocit,
ako by som kráčala so živým
dendrologickým atlasom. Niet
stromu, ktorý by môj sprievodca nepoznal. To, o čom
som si myslela, že je tuja, je
cyprusovec leylandský, o brečtane sa zase dozvedám, že môže slúžiť i k pokrytiu pôdy a
ozeleneniu väčších plôch. Na
moju poznámku, že v Kukučínovej ulici pred obytnými
domami by namiesto tej suchej
plochy, ktorú nehodno nazvať
trávnikom, by sa lepšie hodil
brečtan, sa dozvedám zaujímajú vec: „Je to otázka peňazí.
Veď brečtan treba zakúpiť, starať sa o neho.“ Áno, bez toho,
aby sme sa o vegetáciu starali,
to nejde. Ale nie je starostlivosť, ako starostlivosť. Je
možné urobiť všetko, čo treba,
len práve nie tak, ako to treba.
Asi polovica stromov v Dunajskej Strede je vo veľmi zlom
Aj dendrológ má obľúbené stromy. Miláčik Gábora Izsáka je
dub dlhostopkový v Mliečanoch.

Ak obvod kmeňa stromu v súkromnej záhrade presahuje 80
cm, jeho výrub je podmienený schválením žiadosti príslušným
odborom mestského úradu.

stave. Niektoré sú staré, ostatné sa poškodili v dôsledku
vonkajších zásahov – napríklad
pri výstavbe kanalizácií a inžinierskych sietí sa poranili
korene alebo elektrické vedenie poškodilo korunu stromov.
Ale značné škody vznikli aj nesprávnym rezom stromov.
„Príliš hlbokým rezom sa môže
poškodiť tá časť stromu, ktorá
produkuje bunky potrebné na
zacelenie reznej rany. Bez nich
sa rezná rana nedokáže zahojiť, strom je vystavený chorobám a hnilobným procesom,
ktoré strom nahlodávajú. V dôsledku toho sa naruší stabilita
koruny, padajúce konáre môžu
ohroziť ľudí alebo spôsobiť
značné materiálne škody“ –
vysvetľuje dendrológ, ktorí celý čas zdôrazňuje, že pravidelný rez by mal vykonávať len
odborník. Pri vážnejších problémoch treba privolať arboristu.
To však vôbec nie je lacná
záležitosť, veď strom môže vyrásť aj do výšky 25-30 metrov a
odborník sa s výstrojom musí
dostať do koruny stromu, aby
mohol odstrániť nebezpečenstvo.
Laik ťažko rozoznáva brutalitu neodborných zásahov. Kochá sa len v žiarivých farbách
kvitnúcich japonských čerešní,
krehkej kráse briez a s pôžitkom sa nadýchne neopako-

vateľnej vône líp.
Čo sa týka druhového zloženia stromov v meste, paleta je
veľmi pestrá. Kto by si myslel,
že nežná revolúcia mala i na to
dopad? Napríklad v ulici Sv.
Juraja koruny stromov prerástli
do elektrického vedenia, preto
museli byť stromy vyrúbané.
„Aj tieto stromy sa mohli pravidelným rezom zachrániť. Mali však aj iné problémy, napríklad, že mali málo priestoru.
Úzky, 80 cm pás nestačí na ich
zdravý vývoj – vysvetľuje
Gábor Izsák. – Dnes však možno sadiť stromy i na takýto úzky
pás, treba však vyberať z takých druhov stromov, ktoré majú úzku korunu. Hoci v Dunajskej Strede prebieha takmer
päťdesiat rokov vedomá výsadba stromov, pred nežnou bola
ponuka slabá, sadil sa strom,
aký bol k dispozícii. Dnes už
možno zaobstarať všetko, keď
nie z domácej ponuky, tak zo
zahraničia.“
Vďaka priestranným stromom centrum mesta ale aj
mnohé iné miesta v Dunajskej
Strede pôsobia dojmom zelenej
oázy. Bolo by dobré, keby človek mal takýto pocit v celom
meste. To však nezáleží len na
vedení mesta, ale najmä na
obyvateľoch. Preto nech už nie
je otázkou, kto má rád, a kto
nie stromy.
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Lipcsey Ildikó az idei Dunaszerdahelyi Zenei napokról

„Örülünk növendékeink
sikereinek ”

Ildikó Lipcsey o tohoročných Dunajskostredských hudobných dňoch

“ Te š i a n á s ú s p e c h y n a š i c h
bývalých žiakov”
Veľký úspech zožali tohtoročné Dunajskostredské
hudobné dni. O koncertoch
festivalu sme sa rozprávali s
hlavnou organizátorkou hudobných slávností, riaditeľkou mestskej umeleckej školy Ildikó Lipcsey.
Zo spätnej väzby možno usudzovať, že obecenstvo bolo
spokojné s tohtoročnou veľkolepou hudobnou prehliadkou. Ako organizátorka ste
tiež spokojná?
- Náš festival bol skutočne
veľmi úspešný, každé vystúpenie bolo na veľmi vysokej umeleckej úrovni. Zo štyroch
koncertov vážnej hudby by som
vyzdvihla Chlapčenský spevácky zbor mesta Bratislavy.
Obecenstvo doslovne očarili
nádherným detským hlasom,
mnohých dojali až k slzám.
Toto čaro sa opakovalo i na
koncerte klaviristu Tamása Érdiho, ktorý si prišlo vypočuť
vyše 200 priaznivcov vážnej
hudby. Svojím nádherným
prednesom diel Chopina, Liszta a Debussyho doslovne nadchol naše obecenstvo. Veľký
úspech zožal aj organista Im-

rich Szabó na novozrekonštruovanom organe kostola Sv.
Juraja. Bolo plné hľadisko aj
na koncerte Dua Cordefiato vo
Vermesovej vile. Milovníci jazzu sa v podaní poľských umelcov tešili výbornému koncertu
s perfektnou atmosférou z diel
Piazzolu.
Čomu ste sa najviac tešili?
- Produkcii Istvána Bertóka.
Sme hrdí na bývalého absolventa našej školy, ktorý sa na
festivale predstavil ako klavirista skupiny WENK z Győru.
István sa chystá na Hudobnú
akadémiu F. Liszta do Buda-

pesti, kde by chcel študovat
jazz.
Aké budú budúcoročné
hudobné slávnosti?
- Budúci rok budeme oslavovať 50. výročie založenia našej školy. Nie je vylúčené, že
jubileum spojíme s festivalom,
ale ešte nič nie je rozhodnuté.
Už dnes máme veľa ponúk od
umelcov, ktorých sa nám doteraz nepodarilo zaradiť do programu dunajskostredských hudobných slávností. Samozrejme, doterajšiu vysokú úroveň
festivalu musíme zachovať.

A nagy sikerrel zárult Dunaszerdahelyi Zenei Napok
fő szervezőjét, Lipcsey Ildikót, a zeneiskola igazgatóját
az idei fesztivál tapasztalatairól kérdeztük.
A visszajelzésekből ítélve a
közönség elégedett volt az
idei zenei napokkal. Ön, a
rendező mennyire elégedett?
- Fesztiválunk kivételesen sikeresnek mondható, minden
produkció magas művészi színvonalat képviselt. A négy komolyzenei koncert közül a Pozsonyi Fiúénekkart emelném
ki. Szívhez szóló, gyönyörű
gyermekhangjukkal elkápráztatták a közönségünket, voltak,
akik könnyekig meghatottan
távoztak. Ez a varázs megismétlődött Érdi Tamás zongoraestjén is, amelyen több mint
kétszázan voltak. Érzelmekben
gazdag előadásmódjával óriási
hatást gyakorolt az emberekre,
gyönyörűen szólaltatta meg
Chopin, Liszt és Debussy műveit. Nagy sikert aratott Szabó
Imre igényes műsora a Szent
György templom felújított orgonáján. A Vermes villában fellépő Duo Cordefiato is teltházat vonzott. A jazz kedvelői a
lengyelországi művészek kitűnő hangulatú koncertjén Piazzola műveiből és az argentin
tangó világából kaptak ízelítőt.
Nagyon dicsérték a dunaszerdahelyi közönséget, mert inspiráló volt számukra a reakciója.
Minek örült a leginkább a
tizennyolcadik alkalommal
megrendezett zenei fesztiválon?
- Bertók István produkciójának. Büszkék vagyunk iskolánk
volt növendékére, aki a fesztiválon a győri WENK zenekar
zongoristájaként mutatkozott
be. István a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakára készül felvételizni.
Milyenek lesznek a jövő évi
zenei napok?
- Jövőre ünnepeljük iskolánk
fennállásának 50.évfordulóját,
és lehet, hogy ezt a jubileumot
összekapcsoljuk a fesztivállal,
de ez még nincs eldöntve. Már
most sok ajánlatunk van azoktól a művészektől, akiket eddig
még nem sikerült besorolnunk
a műsorba. Természetesen a
színvonalat tartani kell, az
eddiginél alább nem adhatjuk.
–vk-
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Duna Menti Tavasz 2009:

Taroltak a gyerekeink!

A Jarábik Gabriella vezette dunaszerdahelyi FÓKUSZ Gyermekszínpad
elnyerte a fődíjat, a gyermekzsűri díját, és a legjobb színészi alakítás díját. AZ
utóbbit antal GÁbor (jobbról az utolsó) vehette át
Átütő sikert arattak az idei Duna Menti Tavaszon a dunaszerdahelyi résztvevők.
A harmincnegyedik alkalommal megrendezett seregszemlén tarolt a Jarábik Gabriella vezette dunaszerdahelyi Fókusz
Gyermekszínpad: nemcsak a fődíjat és a
gyermekzsűri díját vitte el, hanem a legjobb
színészi játékért járó díjat is, amelyet Antal

Három versenykategóriában (színjátszó,
népi szerkesztett játékok és bábosok) huszonöt együttesnek tapsolhatott a Városi
Művelődési Központ nézőterét megtöltő
gyermekközönség. A színjátszók kategóriájában a zsűri különdíját a tornaljai Handabanda Színjátszó csoport, a nívódíjat a
nyárasdi Kincskeresők kapták. A gyermek-bábcsoportok kategóriában a fődíjat a

Elismerő oklevéllel jutalmazta a zsűri a dunaszerdahelyi Gézengúzok és a
Virgoncok produkcióját. Felvételünkön a Gézengúzok bábcsoport tagjai a Három
kismalac bábszereplőivel.
Gábor vehetett át. A bábosok kategóriájában életmű díjjal jutalmazták Marták Katalin dunaszerdahelyi pedagógust a bábozást a gyermekek körében népszerűsítő,
több évtizedes, kimagasló munkájáért és
módszertani tevékenységéért. Marták Katalin bábcsoportja nyerte el 34 évvel ezelőtt
az első Duna Menti Tavasz nagydíját. A
zsűri elismerő oklevéllel jutalmazta a két
dunaszerdahelyi gyermek-bábcsoport, a
Virgoncok és a Gézengúzok teljesítményét.

gömörfalvai Harkácsi Pimpó Bábcsoport
érdemelte ki, a gyermekzsűri díját a hetényi
Tábita Bábcsoport, a nívódíjat a feledi
Meseláda Bábcsoport, a bábpedagógiai
díjat pedig az érsekújvári Pinokkió Bábcsoport vitte haza. A népi szerkesztett játékok kategóriában a bélyi Gyöngyöcskét a
gyermekzsűri díjával, a losonci Pitypangot
pedig nívódíjjal jutalmazták..
/VK/

Pravidlá V. ročníka
fotosúťaže

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. Krása prírody, štyri ročné obdobia.
Rozmery fotografií: 20 x 30 a 30 x 40
cm.
V prvých dvoch kategóriách 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
kategóriách.
Hlavnou témou tohoročnej fotosúťaže
je zobrazenie dunajskostredského človeka.
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.
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.
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A Kondé püspök utcában

Új rehabilitációs és
akupunktúra rendelő
Városunk lakói bizonyára észrevették már, hogy a Kondé
püspök utca 5138/32 szám alatt, az épület második emeletén
új rehabilitációs és akupunktúra rendelő nyílt.
A tapasztalt szakember, MUDr. Svetlana Tóthová vezette
rendelő mozgásszervi panaszok (hátgerinc-, ízületi, izom- és egyéb fájdalmak) kezelését végzi, valamint tanácsadó szolgáltatást is nyújt. A kliens az alternatív gyógyászat különféle természetes eszközei, módszerei (akupunktúra, köpölyözés, fülgyertya, moxaterápia stb.), valamint különböző masszázsok (klasszikus, relaxációs, méregtelenítő mézes masszázs és vákuummasszázs) közül választhat.
Ügyelünk arra, hogy valamennyi szolgáltatásunk maximálisan
személyre szabott legyen.

A rendelés délután öttől este nyolcig tart, bejelentkezni
a következő telefonszámon lehet: 0918 849 829.
A rendelő szolgáltatásainak teljes jegyzéke
megtalálható a
www.tolemed.sk weboldalon.

Nem bab ra megy a já ték!

Június 10- i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Hányféle masszázs közül választhatnak a Fő utcán a Country Pub felett működő
masszázsszalon kliensei?
A helyes választ beküldő olvasók közül kisorsoltunk 3 szerencsés nyertest, nyereményük egy-egy exkluzív masszázs az említett szalonban.
Nyerteseink: Komáromi Mária, Újfalu 5555/55, Mautner
Angéla, Karcsai út 5924/17 és Angyal Tibor, Svoboda táb.
u.1946/4. A nyertesek a 0905/ 240-336-os telefonon jelentkezzenek időpont-egyeztetés miatt. Szíveskedjenek bemutatni a
személyazonossági igazolványukat.
Új kérdéseink így hangzanak: Hol található az új rehabilitációs és akupunktúra rendelő? Milyen masszázsfajtákat
kínál a rendelő? Melyik weboldalon található a rehabilitációs
és akupunktúra rendelő szolgáltatásainak teljes jegyzéke?
A helyes megfejtők közül kisorsolt három nyertes jutalma egyegy mézes méregtelenítő masszázs.
Válaszaikat legkésőbb 2009. július 6-ig küldjék be szerkesztőségünk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján, lehet emailben is a press@dunstreda.sk címre. Ne feledjék el a mailmegfejtésben a nevüket és a címüket is feltüntetni, különben a
választ nem tudjuk figyelembe venni.

Olvasói verseny, reklám / Čitateľská súťaž, reklama

Na ul. Biskupa Kondého

Nová ambulancia
rehabilitácie a akupunktúry
Obyvatelia Dunajskej Stredy si začiatkom roka mohli
všimnúť, že v našom meste bola otvorená nová Ambulancia
rehabilitácie a akupunktúry na Ul. Biskupa Kondého
5138/32 na 2 poschodí.
Ambulancia pod vedením skúseného odborníka - MUDr.
Svetlany Tóthovej - ponúka odborné služby a poradenstvo zamerané na ošetrenie pohybového systému ( bolesti chrbtice, kĺbov, svalové bolesti apod.), podľa záujmu je možné ošetrenie formou alternatívnej medicíny ( akupunktúra, bankovanie, ušné sviece, moxovanie) a tiež rôzne druhy masáží ako klasická masáž,
relaxačná masáž, medová detoxikačná masáž a banková masáž.
Všetky ponúkané služby sú orientované s vysoko
individuálnym prístupom ku klientovi a to v ordinačných
hodinách po pracovnej dobe od 17:00 do 20:00.

Pre zvýšenie časového komfortu je každý podľa
svojho výberu objednaný na základe telefonického
dohovoru na čísle 0918 849 829.
Kompletnú ponuku služieb ambulanice nájdete na
webovej stránke www.tolemed.sk

Nejde o babku!

Výhercovia čitateľskej súťaže z 10. júna
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili
nasledovnú otázku: Koľko druhov masáži ponúka klientom
masážny salón v objekte Country pubu na Hlavnej ulici?
Vyhrávajú: Mária Komáromi, Nová Ves 5555/55, Angéla
Mautner, Kračanská 5924/17 a Tibor Angyal, ul. gen. Svobodu.1946/4. Vyžrebovaní čitatelia vyhrávajú exkluzívnu
masáž v predmetnom salóne. Nech sa prihlásia na telefónnom
čísle 0905/ 240 – 336, aby si dohodli termín s masérom. Musia
sa preukázať občianskym preukazom.
Nové otázky: Kde sa nachádza ambulancia rehabilitácie a
akupunktúry? Aké druhy masáží poskytuje? Na ktorej webovej
stránke nájdete kompletnú ponuku služieb? Výhercom
ambulancia rehabilitácie a akupunktúry ponúka po jednej
medovej detoxikačnej masáži.
Odpovede zašlite najneskôr do 6. júla 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
Novorodenci/Születések
Darázs Viktória
Bíró Csaba
Bíró Dániel
Daniel Martin
Varga Tamás
Bindics Félix
Vígh Attila
Ágh Dorián Mátyás
Kohútová Andrea

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.

Zomreli / Elhalálozások
Sikeres volt a második dunaszerdahelyi bringásnap
Ollári Štefan / 1951/
Mellárová Gizela / 1927/
Benes Jozef / 1955/
Algayer Karol / 1948/
Borárosová Zuzana /1958/
Gróf Štefan / 1942/
Derzsi Gabriel / 1980/
Bédi Ladislav / 1925/
Vargová Margita / 1927/
Gašpar Anton / 1919/
Nagyvendégi Ján /1924/
Gáspár Pavol / 1951/
Pápay Tibor / 1967/

Házasságkötés / Sobáše
Méhes Zoltán –
Zemesová Ildikó
Rácz Róbert –
Pongráczová Eva
Bachorec Michal –
Nagyová Silvia
Banyák Lóránt –
Vontszeműová Mariana
Matúš TomášHicnerová Gabriela
Gyímesi Gabriel Mgr. Tászliová Andrea
Preisinger Jozef –
Töröková Agneša
Mgr. Tóth Pavol –
Bugárová Iveta
Hany Abdel Hamid
Elkashlan –
Szajkóová Melinda
Borbély Attila –
Matušová Judita
Csiba Alexander –
Koišová Michaela
II. Gyermekszínjátszó tábor
Dunaszerdahely,
2009. július 23-27.

KORTÁRS MAGYAR GALÉRIA
/Vermes villa/
Kelemen Károly festőművész
Kitörülhetetlen kommunizmus
és más című kiállítása július
24-ig tekinthető meg.
Hétfő – péntek 10.00 – 17.00.

GALÉRIA SÚČASNÝCH
MAĎARSKÝCH UMELCOV

IV. NÉPZENEI TÁBOR
A Csemadok Művelődési
Intézete és Népzenei Adattára a
népdalkörök, népdalszólisták
és citerazenekarok részére népzenei tábort rendez.
A tábor időpontja: 2009.
július 22.-25. Helyszíne: Dunaszerdahely, Szabó Gyula Magyar Tanítási Nyelvű Szakközépiskola kol-légiuma. Egy-

MEGTELT A MESÉS NYÁRI
GYERMEKTÁBOR

Mesés nyári táborba invitálta a gyerekeket Németh
Luca bábszínész, valamint
Huszár Ági és Kati, a Bihari
Kör vezetői. Dunaszerdahelyen a Csemadok-székházban
már tavaly is volt táboruk, és
mivel akkor a túljelentkezés
miatt sokan nem jutottak be,
az idén két turnusban fogadják
az 5-9 éves gyerekeket: augusztus 3-től 7-ig lesz a lovagok és királylányok, augusztus 10-től 14-ig pedig a
varázslók és boszorkányok
tábora.
A hétfőtől péntekig, reggel
Mint a felnőttek –
MINTAFELNŐTTEK.
Szakmai vezető:Kiss Péntek József
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egy csoportból 2-5 résztvevőt
tudunk fogadni. A tábor részvételi díja 24 Euró. A tábor programját és jelentkezési lapját letölthetik a www.csemadok.sk
honlapról. A program változásának jogát fenntartjuk! A
jelentkezés határideje: 2009.
július 10. Információ: Huszár
Ágnes (0908/693167, email:
aagi80@hotmail.com).

nyolctól délután ötig folyó
foglalkozások minden nap új
mese jegyében telnek, amelyet
élő bábelőadásban láthatnak a
gyerekek. Németh Luca lapunknak elmondta: szinte maga sem akarja elhinni, de akkora az érdeklődés, hogy már
nem tudnak több jelentkezőt
fogadni. “Budapesten megszoktam, hogy állandóan nagy
az érdeklődés, de arra nem
számítottam, hogy Dunaszerdahelyen is ennyi jelentkező
lesz. Nagyon élveztem a tavalyi dunaszerdahelyi tábort, és
úgy látszik, hogy a gyerekek is.
Előre örülök, hogy ismét találkozom velük.”
Jelentkezési határidő: 2009.
július 18. Tel: 031/552 24 78,
0905/358 529

/Vermesova vila/
Výstava Károlya Kelemena
pod názvom Nevymazateľný
komunizmus a niečo iné potrvá
do 24. júla. Pondelok –
piatok: 10.00 – 17.00.

SÁTORTÁBOR
CSERKÉSZEKNEK

A 10. számú Szent György
cserkészcsapat 2009. július
11–19. között Pagonyban
(Bohunice) cserkészek számára sátortábort szervez, melyen részt vehetnek mindazon
7–14 éves dunaszerdahelyi
fiúk és lányok, akik szívesen
táboroznának velük, s akik
nyitottak a cserkészet iránt.
A táborba ez alkalommal
Rózsa Sándor és a többi magyar betyár várja társait. Kirándulást szervezünk Selmecbányára is. Az idei tábort közösen szervezzük a lévai és a
palásti cserkészek-kel, ezért
garantált, hogy gazdag cserkészprogram vár az érdeklődőkre. Tervezünk egész napos portyát, kézműves és környezetvédelmi napot, lovagi
tornát, túlélő túrát, tábori vásárt és egyéb meglepetésekkel
várjuk a gyerekeket! A részvételi dij 65,- EUR. Jelentkezés 2009. június 25-ig. További információk 031/ 552
1070, mobil: 0903/476 253
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