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Gyereknap
a városban

A

ki azt gondolja, hogy a gyerekeket gyermeknapon szórakoztatni kell, nem látta június
2-án a dunaszerdahelyi lurkókat rúgni a bőrt. Őket nem
kellett szórakoztatni, elég volt
helyet biztosítani számukra a
városi sportcsarnokban, és adni nekik egy labdát, a többit már nyugodtan rájuk lehetett bízni. Rögtön megvolt a szórakozás és az izgalom, a pályán éppúgy, mint
a nézőtéren. Még jó, hogy jelen volt a fotósunk is, hogy
megörökíthesse azt az elszántságot és fantasztikus összpontosítást, amit csak akkor látni gyerekarcokon, ha
a gyerekek olyasmit csinálnak, amiért élnek-halnak.
Lesznek még Dunaszerdahelyen jó focisták, bárki megláthatja, ráadásul helybeliek! Fogunk még nekik
drukkolni, ha máskor nem, a jövő évi gyermeknapon.

Mestský deň detí

T

en, kto tvrdí, že deti treba na
Deň detí zabávať, mal byť 2.
júna divákom futbalového
turnaja našich školákov. Oni
sa zabávali sami, stačilo zabezpečiť priestor v mestskej
športovej hale, dať im loptu,
a ostatné už prišlo spontánne. O zábavu a dobrú náladu bolo postarané, aj na ihrisku, aj v hľadisku. Našťastie, bol na mieste aj náš fotoreportér, ktorý zachytil odhodlanosť a fanatické sústredenie na tváro žiakov. To vidno len vtedy, keď
deti robia niečo skutočne oduševnene. Jedno je
isté: v Dunajskej Strede vyrastú dobrí futbalisti! A budú to miestni mládenci. Budeme im držať
palce, možno práve o rok, v Deň detí.

Aki választ –
az dönt
Dunaszerdahelyen 19
választókörzetben
zajlanak június 12-ikén
a parlamenti
választások
3. oldal

Územný plán
mesta pred
zmenou
O požadovaných
zmenách sa
rozhodne na jeseň
Strana 7.

A sportcsarnokban
tartották meg
a városi
gyermeknapot
8-9. oldal
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Mozaik

Mozaika

Huszönöt
javaslat
városi díjakra

25 návrhov na
mestské
vyznamenania

Május végéig összesen huszonöt javaslat érkezett a különböző városi kitüntetések odaítélésére
meghirdetett felhívásra. A négy kategóriában odaítélhető városi díjak és elismerések adományozására a 2009/16. számú városi rendelet nyújt lehetőséget. A beküldött javaslatok a következőképpen oszlanak meg: a Pro Urbe Díjra 7, a Dunaszerdahely Tiszteletbeli Polgára Díjra 2, a Polgármesteri Díjra 15 és a Polgármesteri Emléklap
odaítélésére 1 javaslat érkezett. Június végéig bizottság dönt arról, hogy valamennyi beadvány megfelel-e a vonatkozó városi rendeletben foglalt követelményeknek. Az ünnepélyes díjátadásra a városi képviselő-testület ünnepi ülésén kerül sor, amelyet augusztus 20-ikán tartanak.

Do konca mája došlo 25 návrhov na udelenie
mestských vyznamenaní. Umožňuje to mestské nariadenie, ktoré mestskí poslanci odsúhlasili koncom
roku 2009. Iniciatívy od občanov prostredníctvom
poslancov bolo možné podať do konca mája. Došlé návrhy podľa jednotlivých kategórií cien: na verejné ocenenie Cena Mesta DS PRO URBE došlo
7 iniciatív, na udelenie Čestné občanstvo Mesta DS
zaslali občania 2 návrhy, na udelenie Ceny primátora Mesta DS obdržali 15 návrhov a na Pamätný list
primátora DS bol odovzdaný 1 návrh. Do konca júna
príslušná komisia posúdi, či všetky iniciatívy vyhoveli kritériam stanoveným v mestskom nariadení.
Odovzdanie cien sa bude konať v rámci slávnostného
zasadnutia mestského zastupiteľstva 20. augusta.

Víz, víz, víz…

Voda, voda, voda...

Máskor talán egész évben nem esett annyi eső,
mint most májusban. Városunkban is utakat, pincéket, kerteket árasztott el a lezúduló víz, de tragédiát szerencsére nem okozott. Jellegzetes kép,
amely leginkább jellemzi az elmúlt hónapban
uralkodó szélsőséges időjárást: kisebb „tenger”
a szabadidőparkban lévő játszótér mellett.

Inokedy azda po celý rok nepršalo toľko,
ako teraz v máji. Aj v našom meste voda
zaplavila cesty, pivnice, záhrady. Ale našťastie k tragédii nedošlo. Typické foto,
ktoré charakteruje uplynulý mesiac:
malé „more” pri detskom ihrisku v parku voľného času.

Újra otthon a
Hodossy-fivérek
Élménybeszámoló
az erdélyi magyarokhoz
vezető gyalogtúráról

Élménydús hat hét után hazatértek Erdélyből a Hodossy-fivérek, akik –mint lapunk
is beszámolt róla – április 17-ikén vágtak neki
a hosszú útnak. A Dunaszerdahely felirattal és a városi címerrel ellátott mezben jutottak el gyalogosan végső céljállomásukra:
a csíksomlyói búcsúra. Élményeikről a ZERda vendéglőben és a Vámbéry Irodalmi Kávéházban számoltak be. Az első helyszínen
levetítették az útjukról készült videót.

Parlamenti választások / Parlamentné voľby

3

Aki választ –
az dönt
Dunaszerdahelyen 19 választókörzetben zajlanak június 12-ikén a parlamenti választások
A választások szó kapcsán önkéntelenül is
felmerül egy másik szó – demokrácia. Mégpedig azért, mert a választásokon a nép dönt
– s ez a demokrácia kifejezés lényege. Többek között ezt is hangsúlyozta Dr. Hájos Zoltán polgármester a DH-nak a parlamenti választások küszöbén adott nyilatkozatában.
„Az, aki elmegy szavazni a június 12-ikén esedékes parlamenti választásokon, voksával befolyásolni tudja az ország jövőbeni fejlődési irányát.
Ezzel a közvetlen demokráciát gyakorolja, hiszen
a saját parlamenti képviselőit választja meg, akik
majd az ő nevében fognak döntéseket hozni kulcsfontosságú kérdésekben. Most parlamenti választások előtt állunk, amikor is az ország jövőjéről
döntünk” – mutatott rá a polgármester.
Minden párt a programjával igyekszik megcélozni a választókat. A polgároknak pedig mérlegelniük kell, kit választanak. A választás joga alapvető politikai jog, s ezzel élhetnek most az előttünk
álló hétvégén. „Ez egy lehetőség arra, hogy szavazatunkkal próbáljuk meg befolyásolni az ország
jövőjének alakulását és beleszóljunk a közügyekbe. Ezért fontos, hogy a választásra jogosultak –
és most apellálnék az első választókra - éljenek
alkotmányos jogukkal, járuljanak az urnákhoz.

Szavazzanak a nekik rokonszenves pártra, s karikázzák
be legfeljebb négy jelöltjét.
Ezzel elérhetik, hogy akár a
középmezőnyből is beemeljenek valakit befutó helyre és ez- Ez egy lehetőség arra, hogy szavazatunkkal megpróbáljuk befolyásolni
zel megváltoztassák a pár- az ország jövőjének alakulását
tok által felállított sorrendet a
listán” – hangsúlyozta a polgármester. A továb154) Lapzártánkig 97-en kértek választói igazolbiakban kifejtette: aki nem megy el szavazni, nincs
ványt, vagyis ők másutt fognak voksolni.
erkölcsi joga arra, hogy később kritizálja a váHogyan szavaztunk 2006-ban
lasztások után megalakuló kormány egyes lépéseit, hiszen a választásokon nem élt azzal a jogával,
2006-ban az ország összes járása közül a dunahogy beleszóljon a közügyekbe. Akik viszont vászerdahelyiben volt a legmagasabb a részvétel a választottak, a későbbiekben joggal teszik ezt. Hálasztásokon: elérte a 62,6 százalékot. Dunaszerdajos Zoltán szerint megfontolandó az is, hogy vanhely viszonylatában ennél kissé alacsonyabb része értelme támogatni olyan pártot, amelynek kicsi
vételt könyvelhettünk el: a jogosultak 56,61 százaléka
az esélye a bejutásra, mert ez esetben a töredékjárult az urnákhoz. De minkét adat magasabb az orszavazatok elosztásakor szavazatunkkal más, neszágos átlagos részvételnél, amely 54, 6 százalékos
künk nem szimpatikus pártokat támogatunk.
volt. A Dunaszerdahelyi járásban csak a Magyar Koalíció Pártja lépte túl a parlamenti bejutást jelentő 5
Dunaszerdahely is választ
százalékos küszöböt, sőt ezt sokszorosan túlszárnyalta, hiszen a szavazatok 81,96 százalékát szerezte
Városunkban 19 választókörzetben adhatják le
meg. A 4 évvel ezelőtti eredmények érdekessége,
voksaikat a választópolgárok. A választás egynahogy Dunaszerdahelyen a Smer és a HZDS egyforma
pos és reggel 7 órától este 22 óráig lesznek nyitmennyiségű szavazatot szerzett: egyaránt 3,64 száva a szavazóhelyiségek. Dunaszerdahelyen 19 277
zalékot, ami 392-392 szavazatot jelent.
a választásra jogosultak száma. (2006-ban 19

Kto volí – rozhoduje
V Dunajskej Strede 12. júna voliť sa bude v 19 volebných obvodoch
S pojmom voľby úzko súvisí ďalší pojem – demokracia. A to z toho dôvodu, že vo voľbách
rozhoduje ľud – čo je podstata demokracie.
Aj na túto skutočnosť poukazoval v rozhovore pre DH primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos na prahu parlamentných volieb.
“Kto sa 12. júna zúčastní volieb do parlamentu,
svojim hlasom rozhodne aj o ďalšom smerovaní krajiny. Je to forma priamej demokracie, veď volíme poslancov, ktorí budú za nás rozhodovať o kľúčových otázkach. Teraz sme pred parlamentnými voľbami a budeme rozhodovať o ďalšom smerovaní krajiny“ – povedal v rozhovore pre DH primátor mesta.
Voliči musia zvažovať, koho voliť. Právo voliť je
základné politické právo, ktoré môžeme nadchádzajúci

víkend uplatniť. „Je to jedna z možností, ako svojim
hlasom ovplyvniť ďalší vývin krajiny. Preto je veľmi
dôležité, aby oprávnení voliči – a teraz apelujem aj
na prvovoličov – využili svoje ústavné právo voliť. Aby
hlasovali na stranu, ktorá je im sympatická, a zakrúžkovali maximálne štyri mená. Týmto spôsobom
možno zmeniť aj poradie poslancov, ktorí sú na kandidátnej listine danej strany“ –povedal primátor.
Ďalej poukázal na skutočnosť: kto sa nezúčastní volieb, ten nemá morálne právo kritizovať kroky
a rozhodnutia vlády, ktorá vzíde z volieb, veď nevyužil
svoje právo rozhodovania vo veciach verejných. Podľa Zoltána Hájosa je na zváženie, či má zmysel podporiť takú stranu, ktorá má malú šancu dostať sa do
parlamentu, lebo v tomto prípade našim hlasom podporíme inú, nám nesympatickú stranu.

Aj Dunajská Streda volí
V našom meste budú voliči odovzdávať svoje
hlasy v 19 volebných obvodoch. Voľby sú jednodňové, trvajú ráno od 7 hodiny do 22 hodiny. V
Dunajskej Strede je 19 277 oprávnených voličov
(v roku 2006 ich bolo 19 154). Do uzávierky DH
požiadalo 97 osôb o voličský preukaz, oni budú voliť mimo svojho volebného okrsku.

Ako sme volili v roku 2006
V roku 2006 bola najvyššia volebná účasť zo
všetkých okresov Slovenska práve v dunajskostredskom okrese, a to 62,6 percentná. V Dunajskej
Strede bola o niečo nižšiu účasť, a to 56,61 percentná,
ale obe čísla prevýšili celoštátny priemer, ktorý bol
54,6 percentný. V okrese Dunajská Streda len
Strana maďarskej koalície prekročila 5 percentnú hranicu, na ňu hlasovalo 81,96 percent voličov. Zaujímavosťou bolo, že Smer a HZDS dosiahli rovnaký
výsledok, 3,64 percent, čo je 392-932 hlasov.
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Verseny / Súťaž

Négy hónapon
át - virágoskertek
versenye
A vásáron lesz a Tiszta udvar, rendes
ház! eredményhirdetése
Május 21-ig lehetett bejelentkezni a Dunaszerdahely városában található legszebb virágoskertért vagy előkertért
folyó versenybe.
Az önkormányzat az idén első alkalommal hirdette meg a
„Tiszta udvar, rendes ház” elnevezésű versenyt, amelynek célja az, hogy közösen szebbé varázsoljuk az utcákat, tereket és
egyéb közterületeket. Feltétel, hogy a versengő kert közterületről jól látható legyen.
A verseny két kategóriában zajlik:
A/ a legszebb virágos előkertes társasház
B/ a legszebb virágos előkertes családi ház.
Az első alkalommal meghirdetett városi versenybe az első kategóriában 3 társasház, a második kategória versenyébe pedig két
előkertes családi ház jelentkezett be.
A verseny május elsejétől szeptember 15-ig tart, ekkor szakmai zsűri értékeli a benevezett kerteket. A szakmai zsűri havonta
egyszer terepszemlét tart a versenybe benevezett kerteknél és a
virágoskert állapotát fényképezőgéppel rögzítik.
Az eredményhirdetésre és az értékes díjak átadására az idei
Csallóközi Vásáron kerül sor.

Zene a városháza
udvarán

Štvormesačná súťaž
kvetinových predzáhrad
Čistý dom, čistý dvor“ – vyhlásenie výsledkov na jarmoku
„Do 21. mája sa mohli prihlásiť záujemcovia do súťaže Čistý dom,
čistý dvor. 1. ročník tejto súťaže v
tomto roku vyhlásilo Mesto Dunajská Streda v nasledovných
dvoch kategóriách:
A/ o najkrajšiu kvetinovú predzáhradku a záhradku pri bytových
domoch na sídliskách
B/ najkrajšu kvetinovú záhradku a
predzáhradku pred rodinnými domami.
Kvetinová predzáhradka pri panelákoch alebo pred rodinnými domami
však musí byť dobre viditeľná z verejného priestranstva. Je to jedna z pod-

mienok účasti. Ostatné podmienky a súvisiace informácie nájdete na webovej
stránke mesta Dunajská Streda.
Do súťaže sa prihlásili 3 bytovky a
2 rodinné domy. Tie majú pred sebou
štvormesačnú súťaž, počas ktorej odborná porota mesačne raz zhodnotí
stav záhradky a aktuálny stav zadokumentujú fotozáberom.
Súťaž prebieha do 15.9.2010. Po
skončení súťaže odborná porota vyhodnotí prihlásené záhradky a rozhodne o víťazoch.
Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie hodnotných cien sa uskutoční
v rámci tohoročného jubilejného Žitnoostrovského jarmoku.

Hudba na nádvorí radnice
Dunaszerdahely városa júliusban hagyományteremtő szándékkal új zenei rendezvény-sorozatot indít útjára. Öt alkalommal zenétől lesz hangos a városháza belső udvara. Öt hangverseny várja a Dunaszerdahelyi Udvari Muzsika elnevezésű zenei fesztivál közönségét – változatos és sokszínű programmal.
A múltban már több rendezvény alkalmával beigazolódott, hogy a városházi udvarnak kiváló akusztikája
van, így minden adott ahhoz, hogy a közönségnek jó
nyári zenei élményben legyen része.

Mesto Dunajská Streda v rámci letných kultúrnych podujatí uvedie nový
hudobný festival pod názvom „Dunajskostredská hudba na nádvorí“. Týmto
hudobným programom organizátori chcú potešiť každého, kto má rád pestré hudobné žánre. Nádvorie radnice má vynikajúcu akustiku, čo sa v minulosti neraz potvrdilo pri usporiadaní rôznych spoločenských akcií.
Snahou organizátorov je založiť novú hudobnú tradíciu.
Program:
Laczo Deczi& Celula New York
Kicsi Hang duó
Golddies Latin& Retro
Ardea
Harvestri

1. júl.2010
8. júl 2010
15. júl 2010
22. júl 2010
29. júl 2010

Vásár / Jarmok
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Seregnyi újdonság öt napon át

Novinky od stredy
do nedele

XXX. Csallóközi Vásár: szeptember 22 – 26

XXX. Žitnoostrovský jarmok od 22. do 26. septembra

Az idei hagyományos Csallóközi Vásár jubileumi lesz, hiszen immár
harmincadszor rendezik meg. Ezért a szervezők igyekeznek kitenni
magukért és több újdonsággal lepik meg a vásárba látogatókat.

Žitnoostrovský veľtrh v tomto roku bude jubilovať. Organizátori tradičného septembrového jarmoku sa preto rozhodli, že na tridsiatom
ročníku prekvapia návštevníkov novinkami.

A legfőbb újdonság, hogy már szerdán lesz a vásárnyitó, hiszen régen is
szerdán tartották Dunaszerdahelyen a vásárokat. Így a Csallóközi Vásár ötnapos
rendezvénnyé bővül. A vásári árusok azonban 5 napra is ugyanannyi helypénzt
fizetnek, mint az előző években 4 napra. A vásárt szervező városi önkormányzat
ezzel a kedvezménnyel támogatja a vállalkozókat a válság idején.
A vásár területén már a jó idő beálltával elkezdődtek a tereprendezési munkálatok. A cél az volt, hogy portalanítsák az étkezősátrak előtti területet, amely
burkolatot kapott. Újdonság az is, hogy rossz időjárás esetén az étkezősátrak és a színpad elé három megasátor lesz felállítva, tehát zivatar esetén is
lesz hova behúzódni. Idén is lesz kézművesek utcája, de a tavalyinál nagyobb
választékkal. A minőségi borok utcájának tavaly nagy sikere volt és az idén
sem fog hiányozni. S ami eddig még nem volt: lesz bioételek utcája is. A
hajdani vásárok hangulatát igyekeznek felidézni a hagyományos magyar haszonállatok bemutatójával: lesz mangalica, racka juh, magyar szürkemarha, több lófajta, s minden nap lesz csallóközi disznóölés is. Első alkalommal mutatkoznak be a vásárúti réteshúzók. A ringispilesek helye változatlan. Immár két színpadon folyamatosan zajlanak majd a programok. A szerdai nyitónap és a csütörtöki nap programjai inkább az idősebb generációt
célozzák meg. A péntek és a szombat este pedig főleg a fiatal és középgenerációnak kínál szórakozást. Olyan sztárvendégeket láthatunk, mint Dolhai Attila, Zséda, Ákos, a Tublatanka. A helyi cigányzenekarok, énekesek,
amatőr zenekarok is fellépnek. Szombaton tűzijáték lesz.
„Igazi lokálpatriótához illően az első körben a helyi vállalkozóknak adtunk lehetőséget a helyfoglalásra és csak utána értékesítjük a többi helyet“,
nyilatkozta lapunknak Pápay Zoltán, a pénzügyi és vagyonnyilvántartási szakosztály vezetője. Már vannak helyfoglalás iránt érdeklődők Magyarországról, Lengyelországból és Csehországból is.

Absolútnou novinkou bude skutočnosť, že sa veľtrh začne už v stredu, ,teda
trvanie akcie sa predlžuje zo štyroch na päť dní. Vraciame sa teda k historickým
tradíciám: jarmok sa konal kedysi vždy v stredu. Predajcovia však napriek
predlžovaniu jarmoku zaplatia za predajné miesta len toľko, ako doteraz. Mestská samospráva, ako organizátor veľtrhu chce týmto spôsobom podporiť podnikateľov a živnostníkov v čase hospodárskej krízy.
Už na jar boli vykonané aj terenné úpravy v priestroroch jarmoku. Ich cieľom je odstrániť prašnú plochu v mieste, kde budú postavené stánky s občerstvením.
Novinkou budú aj tri megastany, ktoré majú poskytnúť ochranu v prípade nepriaznivého počasia. Usporiadanie veľtrhu bude podobné, ako vlani. Aj tento rok
čaká návštevníkov jarmoku ulička remesiel, ale s bohatším sortimentom. Nebude chýbať ani ulička kvalitných vín, ktorá mala úspech aj vlani. Novinkou bude
ulička biopotravín. Atmosféru niekdajších trhov má pripomínať výstava živých
domácich zvierať, a to raritných ošípaných, oviec, šedého hovädzieho dobytka
a koní. Každý deň bude aj žitnoostrovská zabíjačka, ale nebudú chýbať ani chutné štrudle. Kolotoče budú na tom istom mieste, ako vlani.
A rad noviniek sa nekončí: na oboch javiskách budú priebežne programy.
Programy úvodného a druhého dňa zrejme oslovia staršiu generáciu. Piatok
a sobota bude lákať prevažne mladých a strednú generáciu. Vystúpia také hviezdy, ako Attila Dolhai, Zséda, Ákos a Tublatanka. Nebudú chýbať ani domáce cigánske kapely, speváci a pesničkári, amatérske skupiny. Ohňostroj bude
opäť v sobotu.
„Ako praví lokálpatrioti v prvom kole dáme možnosť výberu predajných
miest miestnym podnikateľom, ostatní prídu na rad po nich“ - povedal pre
DH Ing. Zoltán Pápay, vedúci odboru finančného a evidencie majetku na
mestskom úrade. Záujem o predajné miesta už prejavili predajcovia z Maďarska, Poľska a Česka.
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Ako vybaviť? / Hogyan intézzük?

Parkoló-igazolvány
intézésének módja
Súlyosan egészségkárosodott személy a
munkahivatalban kérheti a kiadását
A súlyosan egészségkárosodott személyek
a Dunaszerdahelyi Munka-, Család- és Szociálisügyi Hivatalban kérelmezhetik parkolási igazolvány kiadását.
Az igazolványra azok jogosultak, akik esetében
az egészségkárosodás 50 százalékot meghaladó
mértékű, valamint orvosi szakvélemény szerint rá
vannak utalva a személygépkocsival történő egyéni szállításra, illetve részben vagy teljesen vakok.
A nyomtatványt személyesen kell beadni, kiskorú esetében pedig az a személy nyújtja be, akinek
a bíróság a kiskorút a gondjaira bízta.
A parkoló-igazolvány kiadására vonatkozó
szakvéleményt orvosi vélemény alapján dolgozzák
ki, továbbá figyelembe veszik az érintett személy
súlyos egészségkárosodásának a mobilitására és tá-

jékozódási képességére gyakorolt szociális következményeit.
A parkoló-igazolvány a rá vonatkozó jogerős
végzés alapján adható ki. A végzés alapja pedig a
komplex szakvélemény. A Dunaszerdahelyi Munka-, Család- és Szociálisügyi Hivatal megtéríti a
kérvényezőnek az orvosi és egyéb szakvélemények
beszerzésével kapcsolatos kiadásokat.
Az igazolványt csak az a személy használhatja, akinek a nevére kiállították.
A személygépkocsival történő egyéni szállításra
utalt súlyosan egészségkárosodott személyek közvetlenül a szóban forgó hivatalhoz forduljanak parkolási kártya kiadására vonatkozó kérelmükkel.
(Cím: Ádor utca 41).

II. Žitnoostrovský deň
sociálnej pomoci
19. júna 2010 od 10,00 hod. do 15,00 hod.
v priestoroch Zábavno- obchodného centra
MAX Dunajská Streda
Cieľom tohto podujatia je poskytnúť informácie občanom v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, v oblasti posudkovej činnosti, praktickú prezentáciu kompenzačných pomôcok zmierňujúcich sociálne
dôsledky fyzických osôb s ŤZP.
Organizátori: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ,Dunajská
Streda Mestský úrad Dunajská Streda, MAX

II. Csallóközi szociális
segítségnyújtás napja
2010. június 19-én 10,00 – 15,00 óra között
a Dunaszerdahelyi MAX szórakoztató és bevásárló
központban
A rendezvény célja tájékoztatni a polgárokat az egészségkárosultak kompenzációs juttatásairól, az egészségügyi
felülvizsgálatról, gyakorlati bemutató a segédeszközökről,
amelyek elősegítik az egészségkárosult mindennapi életbe
való beilleszkedését.
Szervezők: A Dunaszerdahelyi Munka-, Szociális és
Családügyi Hivatal, a Városi Hivatal, MAX

Ügyfélfogadás a földszinten a 9. és 10. számú
irodában:
hétfő-kedd: 8.00 – 15.00,
szerda: 8.00 – 17.00,
péntek: 8.00 – 12.00. Telefon: 031/ 24 41-672,
031/ 24 41-673.
A kérvényhez csatolni kell:
- a kitöltött orvosi leletet (nem lehet régebbi 6 hónapnál, a nyomtatvány a kérvény része és a körzeti orvos tölti ki)
- orvosi szakvéleményt
- két fényképet (3 x3 cm)
- személyi igazolványt.
A kérvény beadásakor személyesen kell
megjelenni!

Ako vybaviť parkovací preukaz?
Pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím
Parkovací preukaz pre občanov Dunajskej Stredy s ťažkým zdravotným postihnutím vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Ádorská ul. č. 4l, Dunajská Streda.
Na preukaz sú oprávnené len osoby s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 % a sú odkázaní podľa posudku na individuálnu prepravu osobným
motorovým vozidlom, alebo majú praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch
očí. Žiadosť / tlačivo sa vydáva na úrade práce/ musí podať písomne fyzická osoba alebo rodič maloletého dieťaťa, alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.
Posudok na účely vydania parkovacieho preukazu sa vypracúva na základe
lekárskeho posudku a posudkového záveru o sociálnych dôsledkoch ťažkého zdravotného postihnutia v oblasti mobility a orientácie. Parkovací preukaz sa vyhotoví na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze. Podkladom
pre vydanie rozhodnutia je komplexný posudok. Vystavenie lekárskeho nálezu
a vyšetrenia zdravotného stavu fyzickej osoby sa poskytujú za úhradu, ktorú uhrádza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede.
Parkovací preukaz môže používať len fyzická osoba, ktorej bola vydaná.
Fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu
prepravu sa majú obrátiť priamo na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v
Dunajskej Strede, Ádorská ul. č. 4l, počas stránkových dní úradu a to:
pondelok - utorok:
8.oo – l5.oo ,
streda:
8.oo – l7.oo ,
piatok:
8.oo – l2.oo
číslo kancelárií: 9 a l0. - oddelenie posudkových činností
tel.: 031/ 24 4l 672, 031/ 24 4l 673
Čo treba pripojiť k žiadosti:
- vyplnený lekársky nález (nie starší ako 6 mesiacov) - tlačivo tvorí súčasť
žiadosti a vyplní ho obvodný lekár
- odborné lekárske posudky
- 2 fotografie rozmerov 3x3 cm
- občiansky preukaz. Žiadosť treba podať osobne.

Városfejlesztési terv / Územný plán
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Módosul a városfejlesztési terv
Az igényelt változásokról őszszel dönt a képviselő-testület
Záró szakaszához érkezett Dunaszerdahely
városfejlesztési tervének módosítása. A tervezett változásokról tartott egyeztető fórumra május végén került sor.
Ezen részt vettek a városi hivatal építésügyi
szakosztályának illetékes dolgozói, továbbá a tervet kidolgozó Aurex cég és a változásokat kérelmező cégek képviselői. „Lényegében a 2009/1. számú városfejlesztési dokumentum módosításáról van
szó. A módosítást több magántulajdonban lévő ingatlan tulajdonosai kezdeményezték. Legtöbbjük
esetében arról van szó, hogy a távolabbi időhorizontra beütemezett beruházásokat már korábban
szeretnék megvalósítani, vagyis a távlati fejlesztéseket tartalmazó részből ezeket át szeretnék minősíteni a jelen időszak beruházási akcióivá.
Egyes kérvények beadói pedig mezőgazdasági megművelésű földeket akarnak felhasználható területté
átminősíteni” – nyilatkozta lapunknak Szelle Erika, az építésügyi szakosztály vezetője.
Emellett kisebb korrekciókra, kiigazításokra is sor kerül, mert a 2005-ben elfogadott
városfejlesztési terv néhány helyen pontosításra
szorul. Lapunkat elsősorban az érdekelte,
hogy a lakosokat miként érintik ezek a változások. „Ha elfogadásra kerülnek a kért és javasolt változások, akkor a városfejlesztési
terv családi házas övezettel, továbbá lakóhá-

zas zónával is bővülhet, polifunkciós épületek
létesülhetnek a város peremkerületeiben” – tudtuk meg Szelle Erikától.
Ez néhány hónapot igénybe vevő folyamat,
hiszen miután a kért módosításokat megvitat-

ták az érdekelt telektulajdonosokkal, a városfejlesztési terv tervezett módosítását jóvá kell
hagynia a megyei építésügyi hivatalnak is, majd
végül a városi képviselők adják rá az áldásukat, várhatóan ősszel.

Územný plán mesta pred zmenou
O požadovaných zmenách sa rozhodne na jeseň
Novelizácia územného plánu mesta Dunajská Streda sa dostáva do záverečnej
fázy. Koncom mája sa konalo fórum, na
ktorom sa prerokovali zmeny súvisiace
s touto zmenou.
Na tomto fóre sa zúčastnili pracovníci stavebného odboru mestského úradu, zástupcovia firmy
Aurex, ktorá vypracovala územný plán, ako aj podnikatelia, ktorí zmeny iniciovali. „V podstate sa jedná o novelizáciu územného plánu mesta 2009/1,
ktorú iniciovali majitelia viacerých nehnuteľností. Vo väčšine prípadov ide o také zmeny, ktorých
podstatou je realizácia výhľadových plánov už v
skoršom období, teda tieto plánované investície sa
majú prekvalifikovať na investičné akcie súčasnosti.
Z navrhovateľov niektorí žiadali prekvalifikáciu poľnohospodárskej pôdy v intraviláne na územie, na

Ing. Erika Szelle: Územný plán treba zmeniť.

ktoré sa vzťahuje územný plán mesta“ – povedala pre DH Ing. Erika Szelle, vedúca odboru stavebného mestského úradu.
Dôjde aj k iným menším zmenám, totiž územný plán schválený v roku 2005 treba na niekoľkých
miestach korigovať.
Nás predovšetkým zaujímalo to, ako sa tieto
zmeny dotknú obyvateľov mesta. „Ak sa odsúhlasia
žiadané a navrhované zmeny, tak sa územný plán
mesta rozšíri o zónu rodinných a obytných domov,
v okrajovej časti mesta môžu vyrásť polyfunkčné
budovy“ – uviedla Erika Szelle.
Schvaľovací proces potrvá niekoľko mesiacov,
veď po spomínanom fóre majiteľov dotknutých nehnuteľností úźemný plán mesta musí schváliť aj krajský stavebný úrad, po jeho súhlasnom stanovisku
posledné slovo povedia poslanci mestského zastupiteľstva. To sa stane pravdepodobne na jeseň.
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Képriport

Gólok, érmek lelkes szurkolás
kíséretében
A sportcsarnokban tartották meg a városi
gyermeknapot

Futball-labda alakú tortát kapott a győztes csapat. / Torta
tvaru futbalovej lopty pre víťaza.

Nem fogadta a kegyeibe az idén az időjárás
a városi gyermeknapot, ezért a szabadidőpark
helyett a városi sportcsarnokban tartották meg.
A gyerekeket ez egyáltalán nem zavarta, hiszen
a csarnokban mindvégig remek hangulat uralkodott. Dr. Hájos Zoltán izgalmas mérkőzéseket , a nézőtéren helyet foglaló diáktársaknak pedig látványos gólokat kívánt.
Fordulatos mérkőzésekben, pazar gólokban,
remek kapusteljesítményekben nem volt hiány
a meccseken, amelyek kétszer negyedórásak voltak. Délre megszületetett a gyermeknapi focitorna végeredménye: a Szabó Gyula Magyar
Tannyelvű Alapiskola diákjai emelhették magasba a győzelmi serleget.
A gyermeknapra június másodikán került sor,
tekintettel arra, hogy elsején nyílt meg a jubileumi 35. Duna Menti Tavasz és az iskolák diákjai nézőként itt is jelen voltak. A gyermeknap
szervezőinek, a városi hivatal iskolaügyi alosztálya munkatársainak elképzelése szerint
jövőre hétvégén rendeznék meg a városi gyermeknapot, így a szülők is végigszurkolhatnák
gyermekeik mérkőzéseit.

Annyi szponzori ajándék gyűlt össze, hogy a polgármester az óvodáknak is adott belőle. /
ZO sponzorských darov primátor venoval aj deťom materských sôl.

Fotoreportáž
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Góly, medaily – oduševnení fanúšikovia
V športovej hale usporiadali
mestský deň detí
Počasie neprialo tohtoročnému dňu detí, preto sa akcie naplánované na tento deň presunuli z
parku voľného času do mestskej športovej haly.
Táto skutočnosť však nepoznačila atmosféru,
nakoľko v športovej hale panovala celý čas
výborná nálada. Primátor JUDr. Zoltán Hájos
zaželal účastníkom vzrušujúce zápasy, fanúšikom
v hľadisku atraktívne góly.
Pekných akcií, nádherných gólov, skvelých
brankárskych výkonov nebolo núdze. Na obed
už bol známy výsledok detského futbalového
turnaja: Pohár víťaza si odniesli žiaci ZŠ
Gyulu Szabóa s VJM.
Mestský deň detí sa konal 2. júna, nakoľko deň
pred tým bol zahájený 35. ročník Podunajskej jari,
kde sa deti zúčastnili ako diváci. Organizátori tohtoročného dňa detí plánujú, že na budúci rok usporiadajú Deň detí cez víkend, aby aj rodičia sa mohli zúčastni akcie a mohli fandiť svojim ratolestiam.

Tortu a turnaj vyhrali
žiaci zo Školskej ulice
Do futbalového turnaja sa zapojili tri základné
školy mesta s vyučovacím jazykom maďarským a dve slovenské základné školy. Každú
školu reprezentovalo 12 futbalistov do 5. ročníka, pričom ich prišlo povzbudiť z každej školy 38 fanúšikov.

Účastníci turnaja:

A városi gyermeknapot szponzorálták
Mestský deň detí sponzorovali:
WERTHEIM s.r.o., INTERSPORT Dun. Streda, ANDREA SHOP s.r.o., JEDNOTA COOP, Potraviny Baranyai, FORNETTI SLOVAKIA s.r.o., KLEMENT s.r.o., HYPERNOVA, DANERING
s.r.o., FLÓRA B &P s.r.o., GREEN LINE s.r.o, Bonbon Hotels Slovakia s.r.o., kanovits media s.r.o.,
LILIUM AURUM s.r.o., PRO Wind Slovakia s.r.o., STAVOINVESTA DS s.r.o., VOCATIO spol.
s r.o. , Cukráreň Orchidea, ČSOB a.s., HOMA PRESS, Pompomtoys – hračky, .A.S.A. SLOVENSKO
spol. s r.o.,Jeden sponzor požiadal o anonymitu – egy szponzor anonimitásban kíván maradni.

Po vynikajúcich zápasoch konečné poradie bolo
nasledovné:
1. ZŠ Gy. Szabóa s VJM
2. ZŠ Jilemnického ul.
3. ZŠ Zoltána Kodálya s VJM
4. ZŠ A. Vámbéryho s VJM
5. ZŠ Smetanov háj
Každé družstvo obdržalo pohár a jedenástky na
prvých troch miestach získali aj medaile. Víťazný
kolektív bol odmenený tortou.
Najlepším hráčom turnaja sa stal Kristóf Domonkos - ZŠ Gy. Szabóa s VJM a titul najlepšieho
brankára získal Barnabás Somogyi –zo ZŠ A.
Vámbéryho s VJM.
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Tanácsadás / Poradňa

Rozvíjanie
schopností
hravým
spôsobom
Pedagogicko-psychologická
poradňa sa presťahovala
Pedagogicko-psychologická poradňa,
ktorá roky sídlila v budove Materskej
školy na Nám. Priateľstva, sa presťahovala
do centra mesta. Odteraz sa nachádza na
2. poschodí budovy bývalého kníhkupectva Akadémia Könyvesház pri reštaurácii Fontána.
Riaditeľka poradne Éva Krippel pre DH povedala: „Podobne, ako v posledných rokoch, aj
túto jar navštívilo poradňu mnoho rodičov s deťmi v predškolskom veku. Mali posúdiť, či dieťa je dostatočne zrelé na nástup do školy“. Ale
čoraz častejšie vyhľadávajú služby poradne aj
materské školy, aby týmto spôsobom získali objektívny obraz o svojej práci, teda či je príprava ratolestí na škôlku dostatočná. „Samozrejme
nejde o výučbu v pravom slova zmysle, ale o rozvoj osobnosti, zručností a vlôh dieťaťa hravou
formou. Zameriavame sa na rozvoj jemnej motoriky a pohybových aktivít, ako aj na rozvoj
zmyslových vnemov“. pripomína odborníčka.
V okrese je 80 materských škôl, 30 veľkých
a 40 malých škôl, slovenských i maďarských, a
všetky spadajú do kompetencie Pedagogickopsychologickej poradne v Dunajskej Strede. Je
to obrovský počet. Preto sa pracovníci poradne rozhodli, že budú klásť dôraz na prevenciu,
na včasné zisťovanie neskorších možných problémov. Už v materskej škole sledujú, ktoré deti
potrebujú odbornú pomoc, aby nemali problémy po zápise do prvého ročníka. Sú totiž určité náznaky, na základe ktorých včas zistia potrebu odkladu nástupu do školy. Sú to testy, urobené hravým spôsobom. Na základe ich výsledkov poradia učiteľkám, akými metódami
môžu tieto schopnosti rozvíjať.
„Najväčším problémom je sociálna nezrelosť,
v čom zohráva veľkú rolu aj zaneprázdnenosť rodičov. Často sa tiež stáva, že dieťa nedokáže rozpoznať zvuky, preto zle vyslovuje písmená, čo
neskôr môže spôsobiť problémy aj pri písaní.
Jednou z príčin tohto javu je, že aj doma žijeme v hluku, pri zapnutom televízore, rozhlase“
– upozornila vedúca poradne.

Játékos képességfejlesztés
Új helyen a Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó
Új épületbe költözött a Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó, amelynek évekig a
Barátság téri óvoda adott otthont. Most a
belváros szívében, a Fontana étterem mellett található, a volt Akadémia Könyvesház
épületének második emeletén.
Krippel Éva, a tanácsadó igazgatója elmondta: az előző évekhez hasonlóan az idén tavasszal
is sokan keresték fel őket iskolaérettségi vizsgálat céljából. Emellett egyre több óvoda igényli a
segítségüket, hogy objektív képet kapjon munkája hatékonyságáról, arról, vajon jól készíti-e fel az
apróságokat az iskolára. "Ez alatt természetesen
nem holmi komoly tanulást értünk -- hangsúlyozza a szakember --, hanem játékkal való fejlesztést,
a finommotorika, a mozgás, a
percepció javítására.”
A járásban 8O óvoda, 3O
nagy és 4O kisiskola működik,
magyar, szlovák vegyesen, és
valamennyi a dunaszerdahelyi
Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó kompetenciájába tartozik. Ez óriási szám. A tanácsadó munkatársai ezért
is döntöttek úgy, hogy a megelőzésre, a problémák mihamarabbi kiszűrésére összpontosítanak. Az óvodákban vizsgálják, kik szorulnak fejlesztésre, hogy idejében segíthessenek rajtuk, és az iskolában

már ne legyenek problémáik. Vannak ugyanis bizonyos jelek, amelyek segítenek a részképességhiányosságok korai felismerésében. Játékos tesztek segítségével vizsgálják a kicsik képességeit,
és a kapott eredmények alapján meg tudják mondani az óvópedagógusoknak, milyen játékokkal fejleszthetik a részképességhiányos gyermekeket.
"A leggyakoribb probléma a szociális éretlenség, amiben bizonyára szerepet játszik a szülők
túlzott elfoglaltsága. Újabban gyakori jelenség,
hogy a gyerek nem tudja megkülönböztetni a
hangokat, és ebből kifolyólag rosszul ejti őket, ami
később az írásnál is problémát okozhat. Ennek egyik
oka, hogy még otthon is állandó zajban élünk, bekapcsolt tévé, rádió mellett" -- figyelmeztet a tanácsadó vezetője.

Mozaik, hirdetés / Mozaika, inzercia

Először érettségiztek informatikusok
A dunaszerdahelyi Szabó Gyula utcai magyar tannyelvű Szakközépiskolában először érettségiztek a műszaki és informatikai szolgáltatások az elektrotechnikában szak diákjai. Ezt a szakot négy évvel ezelőtt nyitották. Az iskola meghatározó szakjává vált, és jelenleg több mint 180 diák tanulja.
Három nap alatt a negyedik évfolyam 49 diákja bizonyíthatta megszerzett tudását és ismereteit a könyvelés, a hivatalos levelezés és az informatika területén. A könyvelői feladatok megoldása után a diákok egy kb. 40 oldalas bekötött munkát adtak le, amely a könyvelői programban végzett munkájuk eredménye. Az informatikai feladatok a vállalat hivatalos levelezésére, körlevelek készítésére, táblázatkezelésre a vállalat prezentációjának elkészítésére és adatbázisok kezelésére vonatkoztak.
A műszaki és informatikai szolgáltatások szak megfelelő alapokat adott a diákoknak ismereteik
kamatoztatására az informatikai, elektrotechnikai és közgazdasági jellegű főiskolákon és egyetemeken.

TAKÁCS PÉTER

Ihrisko s umelým
trávnikom
v prevádzke
Základná škola Zoltána Kodálya má nové
ihrisko s umelým trávnikom. Investičná hodnota
ihriska je 80 tisíc eúr. Počas vyučovania budú ho
využívať žiaci školy, v poobedňajších hodinách si
ho môžu prenajímať dospelí. „Považujeme za dôležité, aby naši žiaci získali vzdelanie, ktorým obstoja na prijímačkách, ale je nemenej dôležité, aby
boli aj fyzicky zdatné“ – zdôrazňoval riaditeľ školy, Olivér Ibolya. Žiaci školy sú živým príkladom
tejto snahy: veď futbalová jedenástka piatakov a
šiestakov prednedávnom vyhrala krajské majstrovstvá a postúpilo do cesloštátneho finále.
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Átadták a műfüves pályát
Nagyszabású, egész napos sportesemény keretében felavatták a Kodály Zoltán Alapiskola
új műfüves pályáját. A 80 ezer eurós beruházással készült pályát a tanítási órák alatt természetesen a diákok használják, délután viszont
bárki kibérelheti. „Az iskola vezetése nagy
hangsúlyt fektet a testnevelésre, aminek meg is
van az eredménye”, nyilatkozta Ibolya Olivér
iskolaigazgató. Az ötödikes és hatodikos tanulókból összeállított csapat ugyanis a napokban
megnyerte a kerületi labdarúgó - bajnokságot
és bejutott az országos döntőbe.
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Hirdetés / Inzercia

Fesztivál / Festival
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Mindig
ugyanaz,
mégis
mindig
más
Duna Menti Tavasz
harmincötödször
A város kulcsának jelképes átadásával kezdődött az idei, sorrendben a harmincötödik
Duna Menti Tavasz. Dunaszerdahely kulcsát
Dr. Hájos Zoltán polgármestertől Hrubík
Béla, a Csemadok országos elnöke vette át,
hogy azonnal tovább is adja az eseménysorozat főszereplőinek, a gyerekeknek.
Hájos Zoltán megnyitó beszédében a hagyományok és a nemzeti értékek megőrzésének fontosságát hangsúlyozta. A gyermek báb- és színjátszó
csoportok június elsejétől negyedikéig zajlott országos seregszemléjén több mint négyszázan vettek részt. Elsőként a féli óvodások Katica Színjátszó
Csoportjának játékát láthatta a közönség, majd Roman Budai és Klára Strigáčová Za stenou című
darabját adta elő a dunaszerdahelyi Kľúčik szlovák színjátszó csoport. Már a versenyprogram ré-

szeként láthattuk A szebeni muzsikusokat a nyárasdi Tekergőcök és a Ludas Matyit a szenci Galiba előadásában. A megnyitó ünnepség vendég társulata, az Epopteia Színház a népmese ihlette Aszszony!!! című darabbal aratott sikert.
A fesztivál alatt Népszokásaink címmel
gyermekrajz-kiállítás volt látható a rendezvénynek otthont adó Városi Művelődési Központ
előcsarnokában.
Bár a tervezett utcai felvonulást és szabadtéri
programot elmosta az eső, a gyerekek kedvét nem
befolyásolta a mostoha időjárás. Szívvel-lélekkel játszottak, öröm volt látni
őket a színpadon.
Több dunaszerdahelyi csoport is fellé-

pett, s arról, hogy milyen sikerrel, lapunk következő számában számolunk be.
Kérdésünkre, van-e valami újdonság az akár
jubileuminak is tekinthető idei fesztiválon, Huszár László, a seregszemle fő szervezője elmondta: nem az a lényeges, hányadik az idei
Duna Menti Tavasz, hisz karácsonykor vagy húsvétkor sem az a fontos, hogy sorrendben hányadik
az ember életében. Ez a fesztivál is ünnep,
amelynek örülni lehet, s amely lényegét tekintve mindig ugyanaz, mégis mindig más.

Vždy totožná a
predsa iná
35. ročník kultúrneho festivalu Podunajská jar
Symbolickým odovzdaním kľúčov mesta
sa začal v poradí už 35. ročník festivalu detských súborov Podunajská jar. Kľúč Dunajskej Stredy prevzal od primátora JUDr. Zoltána Hájosa predseda Csemadoku Béla Hrubík, aby ho v zápätí odovzdal hlavným aktérom podujatia, deťom.
Zoltán Hájos vo svojom úvodnom prejave zdôrazňoval potrebu uchovania tradícií a národných hodnôt. Na celoštátnej prehliadke detských bábkar-

skych a divadelných skupín, ktorá sa konala od 1. do
4. júna, sa zúčastnilo viac ako štyristo účastníkov.
Ako prvé vystúpili Lienky zo škôlky z Tomášova, po nich nasledoval dunajskostredský
Kľúčik s predstavením Za stenou od Romana Budaia a Kláry Strigáčovej. Pútavý program pripravili aj deti z Topoľník a Senca. Úspech zožalo aj hosťovské vystúpenie Divadla Epopteia s
predstavením Žena!!!
Počas trvania podujatia sa konala vo vestibule Mestského kultúrneho strediska výstava detských

výtvarných prác. Deti sa zamerali na zobrazenie
ľudových zvyklostí. Hoci dážď prepísal program
podujatia a nemohla sa konať pouličná fiesta, deťom však nik a nič nemohol pokaziť náladu. Oduševnene hrali na pódiu, radosť bola dívať sa na ne.
Na otázku, či jubilejný ročník festivalu priniesol
nejakú novinku, hlavný organizátor akcie, László Huszár povedal: nie je dôležité, ktorý ročník sa
koná. Aj tento festival, ako každý, je sviatok, ktorému sa treba tešiť. Jeho podstata je vždy totožná,
a predsa iná.
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

Szépüljön - relaxálva
Bőrfiatalító - kúra, ránctalanító program, pattanásos
arcbőr komplex kezelése, relaxációs arc- és dekoltázsmasszázs, tartós szőrtelenítés, kézmasszázs és kézpakolások, különböző testkezelések és masszázsok, kezelés
német és spanyol kozmetikai cikkekkel, zsírlebontás ultrahanggal, rádiolifting a petyhüdt testrészek feszesítésére,
– távirati stílusban néhány azokból a hatásos és egyedi
kezelési módokból, amelyet az ELLA STÚDIÓ kínál
hölgyklienseinek.
A stúdió minden kliens részére egyedi kezelési programot ajánl. Az első látogatás alkalmával ingyenes tanácsadást nyújt a vendégnek és egyéni igényeknek megfelelően állítja össze a javasolt kezelési programot. Minden
kliensről kártyát vezetnek, így a gyógykozmetikusnak naprakész áttekintése van az előző kezelésekről, elvárásokról, az esetleges panaszokról. A kellemes légkört árasztó stúdió a legkorszerűbb gyógykozmetikai felszerelésekkel van ellátva. A legújabb kezelési mód a rádiofrekvenciás lifting, aminek szembetűnően kedvező hatása
van rögtön már a kezelés után.
Az említett kezeléseket elsősorban hölgyek veszik igénybe, de férfiak részére is hatásos kozmetikai kezeléseket tud
ajánlani Erdős Gabriella gyógykozmetikus. (Platinman
tisztító és detoxikációs kezelés, rádiotermolifting, dermabrázia – bőrfelület - simítás)
Ha igazán hasznos ajándékkal akarja meglepni ismerősét vagy párját, a kozmetikai szalonban ajándékutalványt
is vásárolhat.
Cím: Újfalu 2219/14, 3. emelet, hétfőtől péntekig 8tól este 8 óráig, szombaton 8 és 14 óra között fogadja a
stúdió a vendégeket. Időpont - egyeztetés: 0904/465 – 597.
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Május 26-iki versenyünk megfejtői

Legutóbbi feladványunk így hangzott: Milyen utcán található az Itelcom szaküzlete? A helyes választ beküldő olvasók közül hárman a szaküzlet által felajánlott egy – egy 20 eurós vásárlási utalványt nyernek.

Nyerteseink:
Pálfy Mária, Fenyves 1384/43, Ábrahám Csémi Katalin, Kistejedi
u.1464/56 és Zlatica Adamiczká, Barátság tér 2172/33.A nyereményért az Itelcom Bacsák utcai szaküzletében jelentkezzenek. Szükséges a személyazonossági igazolvány bemutatása.
E heti kérdésünk: Melyik legújabb dermatokozmetikai eljárást
ajánlja az Ella stúdió az arcbőr fiatalítására és feszesítésére?
A nyerteseknek felajánlott díjak: 1. Rádiofrekvenciás kezelés –
a legújabb dermatokozmetikai eljárás az arcbőr fiatalítására és feszesítésére, 2. Dermabrázia – a bőrfelület kímélő simítása és feszesítése, 3. Oxigénes mezoterápia – a bőr élénkítésére, mérsékeli az öregségi ráncokat és vitalizálja a fáradt arcbőrt.
Válaszaikat legkésőbb június 18 -ig küldjék be szerkesztőségünk címére,
vagy adják le a városi hivatal portáján, de e-mailben is elküldhetik. Címünk:
press@dunstreda.sk. Ne feledjék el az email-megfejtésben a nevüket és a
címüket is feltüntetni, különben a választ nem vesszük figyelembe.

Relaxácia a skrášľovanie
Omladzovanie pleti, protivráskový program, komplexné ošetrenie problematickej pleti, relaxačná masáž tváre a
dekoltáže, trvalá depilácia a epilácia, rôzne ošetrenia teľa a
masáže, (šije, chrbta, parafínové ošetrenie rúk, kozmetická
masáž rúk) s použitím vysokokvalitných značkových nemeckých a španielskych kozmetických prípravkov, odbúravanie tuku ultrazvukom, rádiolifting, dermabrázia –šetrné a účinné vyhladenie vzhľadu pokožky a vypnutie pleti –
v kocke niekoľko zaujímavých a účinných procedúr, ktoré
ponúka ŠTUDIO ELLE svojim dámskym návštevníkom.
Štúdio krásy ponúka každému návštevníkovi individuálny program ošetrovania. V rámci prvej návštevy sa poskytne bezplatné poradenstvo a na základe požiadavky klienta sa
vypracuje individuálny ošetrovací program. O klientoch sa vedie kartotéka, vďaka čomu má liečebno - dermatologická kozmetička presný prehľad o predchádzajúcich ošetreniach, o požiadavkách a problémoch klienta. Kozmetické štúdio s príjemnou atmosférou je vybavené najmodernejším liečebnokozmetickým príslušenstvom. Najnovšie dermatokozmetické ošetrenie na omladzovanie a spevnenie pleti je radiofrekvenčný lifting, ktorého efekt je zrejmý hneď po ošetrení.
Spomenuté procedúry prevažne využívajú dámy, ale liečebná kozmetička Gabriela Erdősová ponúka účinné kozmetické procedúry i pánom. Napríklad Platinman, očistné a
detoxikačné ošetrenie, radiotermolifting alebo dermabrázia.
Ak chcete prekvapiť svoju známu, či priateľa zaujímavým darčekom, môžete zakúpiť aj darčekový poukaz.
Adresa: Nová Ves 2219/14, 3. poschodie, v pracovné dni ráno od 8 hod. do večera 8 hod., v sobotu od 814 hodiny. Termín návštevy treba dohodnúť na tel. č.
0904/465 – 597.
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže z 26. mája
V poslednom vydaní DH sme položili nasledovnú otázku: Na akej ulici sa nachádza predajňa ITelCom?

Výhercovia:
Mária Pálfy, Boriny 1384/43, Katalin Ábrahám Csémi, Malotejedská
u.1464/56 Zlatica Adamiczká, Nám. Priateľstva 2172/33. Každému výhercovi venuje ItelCom nákupnú poukážku v hodnote 20 eúr. Pre výhru
sa prihláste v predajni Itelcom na Bacsákovej ulici. Treba sa preukázať
občianskym preukazom.
Nová otázka: Ktorú najnovšiu dermatokozmetickú procedúru ponúka
na omladenie a spevnenie pleti Štúdio Ella? Ceny výhercom 3 rôzne
ošetrenia: 1. rádiofrenvencia – najnovšie dermatokozmetické ošetrenie
na omladenie a spevnenie pleti, 2. dermabrázia – šetrné a účinné vyhladenie vzhľadu pokožky a vypnutie pleti, 3. oxigénová mezoterapia –
kyslíková terapia na oživenie a zdokonalenie pokožky, redukuje známky starnutia a vitalizuje unavenú pleť.
Odpovede zašlite najneskôr do 18. júna na adresu redakcie, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu, prípadne pošlite e-mailom na adresu press@dunstreda.sk. Nezabudnite v elektronickej pošte uviesť vaše
meno a adresu, v opačnom prípade odpoveď nebudeme brať do úvahy.

Programok, Krónika

,

Kronika

Születések – Novorodenci
Ružičková Kristína
Szabó Áron
Sidó Bálint
Bédy Attila
Csáki Bianka
Nagy Lilla
Juhosová Andrea
Feketeová Natália
Sznovická Villő Mónika
Szunyog Réka
Tóth Péter Dániel
Bakošová Emma

Elhalálozások – Zomreli
Horváth Jozef /1950/
Döme Pavel / 1922/
Matyelková Julia /1928/
Vésey Ladislav /1939/
Oláhová Božena /1949/

Házasságkötés – Sobáše
Kadák Jozef - Klimová Katarína
Pálos Zoltán - Kuruczová Katarína
Gyurkovits Ladislav – Ing. Gáspárová Julia
Petrík Ján - Túryová Mária
Tóth Csaba - Kovácsová Melinda
Busánszky Igor - Losonszká Katarína
Maštena Michal - Novotná Monika
Cseh Vincent - Dudásová Monika
Sárközi Erik - Kissová Kinga
Andrejkovics Juraj - BSc Thuróczyová Žofia
Beke Zsolt - Szabová Kristína
Bakmann Ľudovít - Mgr. Józsová Katarína
Sípos Dušan - Csabiová Denisa
Karácsony Peter - Szűcsová Renáta
Csiba František - Ing.Kocsisová Zuzana

Sárga Kastély-Csallóközi Múzeum
Július 10-ig tekinthető meg a Csallóközi Színes Ceruzák gyermekrajz-kiállítás

Žltý kaštiel – Žitnoostrovské múzeum
Do 10. júla je otvorená výstava detských kresieb Žitnoostrovské pastelky

Kortárs Magyar
Galéria / GSMU
A soron következő kiállítás július 8-án
nyílik a XI. Nyári Művésztelep résztvevőinek
alkotásaiból.
Vernisáž nasledújcej výstavy sa koná 8. júla
z diel účastníkov XI. ročníka Letného medzinárodneho výtvarného tábora umelcov.

Programy, Kronika
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A DSZTV műsora:
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.
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A VMK júniusi programja – Program MsKS na jún
jún.10.–18.00 ó.: A város elfeledett oldala című kiállítás megnyitója (Fotoklub DS) /
Otvorenie výstavy Zabudnutá strana mesta (hlavný organizátor: Fotoklub DS)
jún.19.–19.00 ó.: az Ágacska Gyermek-néptáncegyüttes évadzáró műsora / Vystúpenie
detského tanečného súboru Ágacska
jún.21.–19.00 ó.: Tündérkert Fesztivál – Palya Bea koncertje ./ Festival záhrada víl –
Koncert speváčky z MR, Bea Palya
jún.22.– 9.00 ó.: Színjátszó csoportok fesztiválja – a Csallóközi Népművelési Központ rendezésében / Festival divadelných súborov (hlavný organizátor: Žitnoostrovské
osvetové stredisko)

PROGRAM:
18.00 SOUNDBRIDGE – Instrumentális
muzsika jazzfunk - latin felhanggal / – Inštrumentálna muzika v jazzfunk – latin znení
19.00 TEAFŐZÉSI TIPPEK ÉS TITKOK – A GYŐRI MANDALA TEAHÁZ
képviseletében Németh Róbert Teamester kóstolóval egybekötött bemutatót tart / TAJOMSTVÁ ČAJE – v prezentácii čajového
domu MANDALA z Győru spojená s degustáciou, predvádza majster čajov Róbert Németh.
20.00 KICSI HANG – verséneklő együttes
koncertje / koncert recitačno-speváckeho súboru
21.00 A KMG gyűjteményes kiállításának
megnyitója – rendhagyó tárlatvezetést tartanak:
GALAMBOS László műgyűjtő, nyugalmazott
pedagógus, JANKÓ Gábor felbári plébános és
ZIRIG Árpád költő és nyugalmazott pedagógus / Otvorenie výstavy zo zbierky GSMU –
výstavou Vás budú prevádzať: László Galambos
zberateľ umeleckých diel, Gábor Jankó rk. farár a Árpád Zirig básnik a pedagóg.
22.00 AKI EURÓPÁBÓL IS LÁTTA MAGYARORSZÁGOT – Tarics Péter előadása

Gróf Széchenyi Istvánról / Prednáška z príležitosti 150_HO VÝROČIA ÚMRTIA GR. ISTVÁNA SZÉCHENYIHO
23:00 KÓSA ANNAMÁRIA látvány- és divattervező ruhakollekciójainak bemutatása /
Módna prehliadka z kolekcie návrhárky a dizajnérky ANNAMÁRII KÓSOVEJ
23.30 NIGHT JAZZ BERTÓK ISTVÁN
24.00 KIHÚNYNAK A FÉNYEK – HASNÚ SVETLÁ Vermesovej vily
Bezárja kapuit a Vermes-villa Az éjszaka folyamán kézműves foglalkozások, gyermekprogramok, mesesarok VOJTEK Mártával és DÁNIEL Leónával, óriásfaliújság és meglepetések várják a gyerekeket! Rajzolj a Galéria emlékkönyvébe
és ajándékban részesülsz! Gyöngy, – tüzzománc,
és vitrázsüveg ékszerek és ajándéktárgyak bemutatója és árúsítása. / Počas nočného podujatia v
rámci detských programov predvedú rozprávky
MÁRIA VOJTEK a LEÓNA DÁNIEL, ďalšie
prekvapenia, ručné práce, maxivýveska atď. Nakresli do pamätníka galérie a získaš darček!
Predajná výstava šperkov a predmetov z korálok
z vitrážového skla a smaltu.
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Mozaik / Mozaika

Remek könyvek – potom áron
Kétezer könyv gyűlt össze a harmadik könyvbörzén
Dunaszerdahelyen még jó ideig nem kell
tartani attól, hogy leszoknának az olvasásról az emberek. Aki volt az idei könyvbörzén, megállapíthatta, hogy legalább ötven főre rúgó napi látogatottságával a
legnépszerűbb, legsikeresebb rendezvények közé tartozik.
Ráadásul nagy számban vonzza a harmincasokat, negyveneseket is, azt a korosztályt, amelyet maximális elfoglaltsága miatt könyvtárban nemigen
látni. A Városi Művelődési Központ előcsarnokában felállított polcokon remek könyvek kínálták magukat, a gyermekirodalomtól a szakirodalomig minden zsáner képviselve volt, így aligha akadt betérő, aki ne talált volna magának köztük kedvére valót. Potom áron lehetett kifogástalan állapotú,
nem ritkán vadonatúj könyvekhez jutni, jóval olcsóbban, mint az antikváriumokban.
Pőcz Adrianna, a kitűnő rendezvény egyik házigazdája szerint a három eddigi börze közül az ideire érkezett a legtöbb könyv, csaknem 2000 darab.
"Vagy húsz ember adott le könyvet, volt köztük
olyan, aki egymaga száznál többet hozott. A forgalom a tavalyihoz képest megközelítőleg ötven
százalékkal volt nagyobb. A bevétel tíz százalékát,
mintegy 200 eurót a városi könyvtár kapja. A legnagyobb érdeklődés a gyermekkönyvek iránt mu-

Výborné knihy
– za babku
Dvetisíc publikácií na tretej burze kníh
V Dunajskej Strede sa nemusia strachovať o
to, že ľudia nebudú čítať. Kto navštívil tohtoročnú burzu kníh, ten mohol konštatovať,
že akcia s priemernou dennou návštevnosťou 50 osôb patrí medzi najpopulárnejšie a
najúspešnejšie akcie v meste.
Naviac, priťahuje tridsiatnikov a štyridsiatnikov,
teda generáciu, ktorá pre maximálnu pracovnú vyťaženosť nenavštevuje knižnice.
Na policiach v prístupovej hale Mestského kultúrneho strediska sa ponúkali výborné knihy, až
počnúc knihami pre najmenších po odbornú literatúru. Nebolo takého návštevníka, ktorý si nedokázal vybrať z výbornej ponuky – kvalitných a

tatkozott. Nagyon keresettek voltak az ezoterikus
témájú, az önmegismerést segítő és az egészséges
életmóddal kapcsolatos munkák, de szép számban
fogytak a receptkönyvek és a regények is. A legtöbb látogató, vagy száz ember az ötnapos rendezvény első két napján érkezett. A nagy sikerre
való tekintettel úgy döntöttünk, hogy ősszel, a vásár előtt is tartunk egy könyvbörzét az idén" -mondta Pőcz Adrianna.
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Parlamenti választások után
Po parlamentných voľbách

Hol vannak kutyasétáltató helyek?
Priestory vyhradené pre vodenie psov

lacných kníh. Boli v ponuke aj úplne nové exempláre za menej peňazí, ako v antikvariáte.
Podľa spoluorganizátorky akcie Adriany Pőcz
na tohtoročnú burzu obdržali najviac kníh, takmer
2000 kusov.
„Asi dvadsať osôb odovzdalo nám knihy, jeden
návštevník priniesol viac ako sto výtlačkov. Obrat
v porovnaní s vlaňajškom stúpol o polovicu. Desať percent z dosiahnutého obratu, takmer 200 eur
dostala mestská knižnica. Najväčší záujem bol o
detskú literatúru. Veľmi vyhľadávané boli aj knižky s ezoterickou tematikou, knihy uľahčujúce sebapoznanie, zdravý životný štýl, ale pekne sa míňali aj kuchárske knihy či romány. Najviac návštevníkov zavítalo na burzu v prvé dva dni päťdňovej akcie. Pre veľký úspech akcie sme sa rozhodli,
že podobnú burzu uskutočníme aj pred jesenným
jarmokom“ – povedala pre DH Adriana Pőcz.

Dunajskostredský Hlásnik Dvojtýždenník mestského úradu l Šéfredaktorka: Erzsébet P. Vonyik l Fotografie: Kanovits Gábor l Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 50. l Tel.: 590 3946 l email: press@dunstreda.eu l Internet: www.dunstreda.sk l Grafická príprava: PG l Tlačiareň: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., Győr l Expedícia: MSÚ l Evidenčné číslo: 233/08 l Nepredajné.

DH

Helyi csoportok a Duna Menti
Tavaszon
Mestské súbory na Podunajskej jari

Bringanap – harmadszor
Tretí cyklistický deň
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