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Vörös
pokol

C

sak az, aki járt a helyszínen,
képes érzékelni a vörösiszap
okozta rettenetes katasztrófa
egész súlyát, ezt semmiféle
hangos riport, film, fotó nem
képes visszaadni. Ez maga a
vörös pokol. És ebben a pokolban emberek élnek, akik pokoli történeteket mesélnek. Az idős emberről, aki derékig állt órákig az
iszapban és nem tudott mozdulni. Amikor sikerült
kiszabadítani, deréktől lefelé nem volt rajta bőr. Az
aggódó asszonyról, aki nem tudott a házban maradni,
mert várt valakit, és ez lett a veszte. Itt az számít
szerencsésnek, aki aznap családjával együtt épp távol volt, és semmi baja nem történt, "csak" épp az
otthona, élete munkája semmisült meg visszahozhatatlanul.
Ez történt Sipőcz Csabával is. "Egy kis válltáskában elfér minden vagyonunk" -- mutatta. Egy barátja
fogadta be családostól egy üres irodahelyiség-félébe. A legszükségesebb bútorokat mégsem kell nélkülözniük -- ezek a dunaszerdahelyi segélyrakományból kerültek elő. Az összes holmi gazdára talált, jó ötlet volt a bútorszállítmány. És jó volt látni ezeknek a megtört, elkeseredett embereknek a szemében egy pillanatra felcsillanni valamit. Talán a
remény egy pici szikráját. Ismét gondoltak ránk valahol, talán nem feledkeznek meg rólunk mások sem,
nem hagynak magunkra ebben a szerencsétlenségben -- ezt mondták ezek a szemek.
Köszönjük mindenkinek az eddigi segítségét. És közösen gondolkozhatnánk, mi, dunaszerdahelyiek, hogyan segíthetnénk még. Akadnának közöttünk,
akik hajlandóak lennének egy-két hétre nyáron nyaraltatni egy-egy kolontári vagy devecseri gyereket?

Utolsó ülését
tartotta a
városi
képviselőtestület
3.-4 oldal

Nové
parkoviská,
nové
stromoradie
Obnovená
Kukučínova ulica
6-7. strana.

Sokan nekik
köszönhetően
élnek
Kitüntették a járás
és városunk legjobb
véradóit
11. oldal
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Mozaik

Mozaika

Fogadóóra
csütörtökön
Mivel november 17 –e államünnep, ezért ezen a napon természetesen elmarad a szokásos szerdánkénti polgármesteri fogadónap. A lakosság tájékoztatására
közöljük, hogy Dr. Hájos Zoltán
polgármester másnap, november
18-án áll a lakosok rendelkezésére
9 és 11 óra között.

Prijímanie občanov
vo štvrtok
Z dôvodu štátneho sviatku dňa
17. novembra sa úradné hodiny
pána primátora presúvajú na nasledújúci deň. Občania teda majú
možnosť stretnúť sa s primátorom
vo štvrtok 18. novembra od 9.00 do
11.00 hod.

Választási plakátok
kiragasztása
Azonos hozzáférési lehetőség
a városi hirdetőoszlopokon
A választási plakátok kiragasztását a város területén a 2009. évi 12. sz. általánosan kötelező érvényű városi rendelet szabályozza. A rendelet megtalálható a város honlapján a www.dunstreda.sk címen.
A dunaszerdahelyi képviselő-testületbe 9 politikai
párt, mozgalom illetve ezek koalíciói állítottak képviselőjelölteket. Minden politikai párt illetve politikai
tömörülés részére a városi hirdetőoszlopon 0,30 m2 hirdetési felület van meghatározva (a hirdetőoszlopok jegyzéke a rendelet 1. sz. mellékletében található).

Miesta pre volebné plagáty
Vyhradené miesta na ich vylepenie na informačných
zariadeniach mesta
Umiestňovanie plagátov na území Mesta Dunajská Streda upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 12/2009 , ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území mesta Dunajská Streda zo dňa 29.9.2009. (VZN je zverejnené na internetovej stránke mesta www.dunstreda.sk )
Nakoľko pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede podalo kandidátne
listiny 9 politických strán, politických hnutí, koalícií politických strán a hnutí, pre každú z nich
je určená na jednotlivých informačných zariadeniach mesta (zoznam informačných zariadení je
uvedený v prílohe č.1 VZN) plocha na vylepenie svojich volebných plagátov vo výmere 0,30 m2.

„Jeges” idénynyitó

Néptánc és papírállatkák

A városi sportintézmények vezetősége úgy tájékoztatta lapunkat, hogy terveik szerint a műjégpályát november 19-ikén 16 órakor nyitják meg
a nagyközönség előtt. Ezen a napon a belépés ingyenes lesz és a látogatókra egy kis meglepetés vár.
Aranyossy Csaba igazgató azonban azt is hangsúlyozta, hogy a szezonnyitás a műjégpályán az
idén is az időjárástól függ.

Ősszel első alkalommal jött össze a Bihari kör
a Csemadok székházban. Ezúttal is a komáromi Ölveczky házaspár, Árpád és Mónika vezetésével
zajlottak a népi gyermekjátékok és a néptánc. Huszár Kata irányításával pedig kézműves foglalkozások keretében a tízegynéhány gyerek és szüleik papírzacskóbábokat, papírállatkákat készítettek.
Az esemény zenei kíséretét a Gyeplős zenekar szolgáltatta. Legközelebb november 27-én, 17 órakor
várja az érdeklődőket a Bihari-kör.

Na prahu
ľadovej sezóny

Výstava dobrej nádeje

Vedenie športových zariadení mesta informuje verejnosť o tom, že začiatok prevádzky
umelej ľadovej plochy je naplánovaný na 19. novembra od 16. hodiny. Tento deň vstup bude
bezplatný a návštevníkov čaká malé prekvapenie. Ako však upozornil riaditeľ mestských športových zariadení Csaba Aranyossy, štart zimnej sezóny na klzisku je závislý aj v tomto roku
od priaznivého počasia.

Z iniciatívy Žitnoostrovského osvetového strediska sa v októbri uskutočnili výtvarné tábory pre
obyvateľov piatich sociálnych domovov okresu Dunajská Streda a členov OZ na pomoc mentálne postihnutých. Účastníci pracovali na viacerých miestach s rôznymi výtvarnými technikami, drevorezbou, tvarovaním z hliny a so sklom. Z najlepších vyše sto prác pripravili výstavu v Gallery Nova
v ŽOS, ktorá je otvorená do 30. novembra.

Önkormányzat
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Harmincnegyedszer üléseztek a
képviselők
Hájos Zoltán az ünnepi
ülésen összegezte a városi
önkormányzat négyéves
munkáját
Utolsó ülését tartotta meg november másodikán a városi képviselőtestület ebben a
választási időszakban. Dr. Hájos Zoltán
polgármester beszámolójában értékelte
egyrészt a 2006. decemberében megválasztott 25-tagú képviselő-testület tevékenységét, másrészt a dunaszerdahelyi önkormányzat munkáját, továbbá összefoglalta az utóbbi másfél évben polgármestersége alatt elért eredményeket. Az ünnepi ülésen a polgármester köszönetet mondott a képviselőknek négyéves munkájukért.
„Elérkezett a rendszerváltás utáni 5. választási
időszak vége” – kezdte a polgármester összegző
beszédét, majd felsorolta annak a 25 képviselőnek
a nevét, akik a négy évvel ezelőtti helyhatósági választásokon bekerültek a városi képviselő-testületbe.
A 25 városi képviselőből 18 - an a Magyar Koalíció Pártjának jelöltjeként, heten pedig független
képviselőkét kerültek be a dunaszerdahelyi városi képviselő-testületbe.
A polgármester utalt arra, büszke, hogy Dunaszerdahely város polgára lehet, majd igy folytatta: ”Legyenek Önök is büszkék arra, hogy annak
a városnak a polgárai és elősegíthették a fejlődését, amely ma a Csallóköz fővárosa, olyan városé, amelyről irigykedve beszélnek a többi felvidéki település lakói. Dunaszerdahely az elmúlt két évtizedben a fejlődést tekintve megelőzött több hasonló lélekszámú magyarlakta várost. Városunk a
kereskedelem, a kultúra, az oktatás, a sport központjává vált. Gazdasági téren ugyan még nagy a
lemaradásunk, de támogatunk olyan környezetbarát
beruházásokat, amelyek munkahelyeket teremtenek, új technológiát és cégirányítást hoznak, ezáltal városunk gazdasági központtá is válhat”.
A továbbiakban szólt arról, hogy az önkormányzat egy 35 férőhelyes bölcsődét és 9 óvodát
működtet, ezeket 758 gyermek látogatja. Városi
fenntartású még 5 alapiskola, amelyben összesen
2 484 diák tanul. Az önkormányzat működteti a
Városi Művelődési Központot, mely számos kulturális rendezvénynek ad otthont, két épületben 165
férőhelyes nyugdíjas panziót is, a bővítésére Európa uniós pályázatot adott be a város. Gondolva
nyugdíjas korú polgártársainkra, az önkormány-

zat támogatja a nyugdíjasklub működését. A város vezetése gondol a fiatalokra is, a szabadidejük eltöltésére, ezért támogatja a városi- és egy magán szabadidőközpont működését, és az NFG ifjúsági klub újbóli megnyitását. Az önkormányzat
támogatja az amatőr és profi sportcsapatok működését, biztosítva a sportcsarnok ingyenes használatát, illetve működésüket anyagilag támogatja. Ne felejtsük el, hogy városunknak van egy Corgoň-ligás futballcsapata, egy II. ligás férfi kézilabda csapata és egy női serdülő kézilabda csapata,
amely I. ligát játszik, valamint egy extraligás női
asztalitenisz csapata.
Városunkban 7 emlékmű található. A Vámbéry
téren lévő 1848-49-es emlékműnél, a Szent István
szobornál és a diktatúra áldozatainak emlékművénél
a Városháza mellett tartjuk a nemzeti közösségünket érintő kegyeletes megemlékezéseket.
Együtt tudunk emlékezni május 8-ra, Szlovákia fasiszta megszállása alóli felszabadulására, a zsidó
holokauszt áldozataira a Jehuda Aszád téri emlékműnél, a roma holokauszt áldozataira a Fő utcai emlékműnél, Bihari János szobránál pedig a né-

hai híres cigányprímásra. A polgármester utalt arra,
hogy Dunaszerdahely a tolerancia városa, mert itt
egymás mellett él a többségi magyarság a létszámbeli kisebbségben elő szlovákokkal, romákkal és másokkal.
(folytatás a 4. oldalon)

Eddigi képviselők
Az első választókörzet képviselői: a Magyar Koalíció Pártjának jelöltjeiként Fekete György,Hulkó Gábor professzor, Lelkes Ernő, Molnár Zoltán, Nagy Krisztián, Török Elemér, (lemondása után Horony Ákos lépett a helyére), Buliščák Peter független képviselőként;
A második választókörzetben: a Magyar Koalíció Pártjának jelöltjeiként Gőgh Tamás, Hulkó Gábor, Keszegh Pál, Lipcsey György, valamint független képviselőként Antal Ágota, Jerábik Gabriella, Hajdú Zoltán;
A harmadik választókörzetben: a Magyar Koalíció Pártjának jelöltjeiként Andrássy Ferenc, Garay László, Nagy Frigyes, valamint Örzsik Ödön független képviselőként;
A negyedik választási körzetben: a Magyar Koalíció Párjának jelöltjeiként Bognár József, Bugár György, Hegyi Gyula, Kanovits György, Zirig Ferenc, függetlenként Érsek Rudolf;
Az ötödik választási körzetben: Lelkes István független képviselő volt megválasztva.
A városi képviselő-testület soraiból két városi képviselőt alpolgármesternek választott meg, Hulkó Gábor Dr. és Nagy Frigyes magiszter személyében. A városi képviselő-testület mellett 10 szakbizottság működött.
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Önkormányzat

(folytatás a 3. oldalról)

Négy év önkormányzati
beruházásai
A helyi önkormányzat négyéves munkájáról szóló beszámolóban először az önkormányzati utakat
érintő beruházásokat sorolta fel a polgármester.
Négy év alatt 16 utca került felújításra és 2 új utca
is megépült összesen 1,674.699,40 eurós ráfordítással. Pázmány Péter polgármestersége idején, tehát a választási időszak első két és fél évében lett
felújítva a Kulacs-, az Ádor-, a Tábor- a Štúr-, a
Sládkovič-, a Szent György-, a Partizán-, a Szövetkezeti-, a Kossuth Lajos-, a Liszt Ferenc-, a Kis-,
a Rövid és a Duna utca egy része, valamint megépültek a Sládkovič és a Szent István teret öszszekötő-, és a Bősi utat és a termálfürdőt összekötő önkormányzati utak. A Kulacs-, az Ádor-, a
Tábor- és a Štúr utcák a Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt. közös beruházásaként lettek felújítva.
Az utóbbi másfél évben – ez már Hájos Zoltán polgármesterségének időszaka – újították fel a Hviezdoslav-, a Madách Imre utca és a Cukorgyári
utca egy részét, megépült az ollétejedi temetőhöz
vezető járda, és az Újfalu lakótelepen a J1 és J2
társasházak előtti járda, így a diákok biztonságosan juthatnak el az iskolába.

Az idén több városi kezelésű utat újítottak fel.

Négy év statisztikája
A képviselő-testület 34-szer ülésezett,
beleértve az alakuló ülést is. 24 rendes és 6
rendkívüli ülésre került sor, 3 tanácskozás
pedig ünnepi jellegű volt. Négy év alatt öszszesen 556 határozatot hoztak, 74 általánosan kötelező érvényű rendeletet fogadtak
el, vagy módosítottak, a képviselők összesen 126-szor interpelláltak.

A sportcsarnok második éve ad otthont a teremsportoknak.

A polgármesteri beszámoló a továbbiakban a parkolók építésével foglalkozott, megállapítva: négy
év alatt 446 új parkolóhely létesült, összesen
572.516,99 eurós ráfordítással. A megbízatási időszak elején 195 parkolóhely létesült a Fenyves lakótelepen, a Mezei-, a Borostyánkő- a Nemesszeg, a Lőrincz Gyula utcában, a Városháza téren. Tavaly májustól 251 új parkolóhellyel gyarapodott a
város az SZNF-, a Halpiac-, a Barátság téren, a Svodoba tábornok-, a Kukučín-, a Komenský-, a Hviezdoslav-, a Jilemnický utcában és az Újfalu lakótelepen.
Önkormányzati beruházások keretében részlegesen felújítottak 7 óvodát, 2 alapiskolát és egy többfunkciós sportpályát összesen 411.677,77 eurós
nagyságrendben. Részlegesen felújították az Erzsébet téri-, a Rózsa ligeti-, a Komenský utcai-, a
Jesenský utcai-, az SZNF téri-, és a Széchenyi utcai óvodákat, az önkormányzati bölcsőde egy
osztállyal bővült, valamint a Szabó Gyula Alapis-

kolában megépült egy felvonó a mozgáskorlátozott
diákoknak és akadálymentessé alakították át az iskola bejáratát. Az utóbbi másfél évben megépült a
Kodály Zoltán Alapiskolában egy műfüves sportpálya, amelyre az iskola központi forrásból
39.832,70 eurót kapott, a Vámbéry Ármin Alapiskolában folytatódott a nyílászárók cseréje.
Városunkban megépült az új Városi Sportcsarnok 2,264.049 eurós ráfordítással, a Karcsai úti szociális lakások építése 251.518,98 euróba került, a
házasságkötő terem átépítése 64.798,78 eurós igényelt. Az utóbbi másfél évben a Karcsai úton 54
konténerlakást helyeztek el, a Városháza földszintjén átépítés után megnyílt a központi ügyfélfogadó iroda, ez 120.407 eurós ráfordítást igényelt.
Itt azóta 22 ezer ügyfél fordult meg.
Idén kezdődött meg a Jilemnický utcai Alapiskola hőszigetelése, szociális helyiségeinek
felújítása és nyílászáróinak cseréje 1,178.000 eurós költségvetéssel, a Kodály Zoltán Alapisko-

la hőszigetelése, szociális helyiségeinek a felújítása és nyílászáróinak a cseréje 1,274.000 eurós költségvetéssel, valamint a Városi Művelődési Központ előtti köztér felújítása 1,162.075,95
eurós költségvetéssel. Ezeknek a beruházásoknak a költségeit a város 95 %-ban Európa uniós forrásokból fedezi.
A Komplex megközelítés helyi stratégiája elnevezésű Európa uniós projekt, az úgynevezett
Roma Projekt, amelynek teljes költségvetése 5
000.000 euró.
Hájos Zoltán beszámolója végén köszönetet
mondott a képviselőknek az együttműködésért.
Mint mondta, Dunaszerdahely önkormányzata
sikeresen zárta a rendszerváltás utáni ötödik választási időszakot. Külön megköszönte a munkáját azoknak, akik nem indulnak a novemberi önkormányzati választásokon, nevezetesen Bognár
József, Hajdú Zoltán, Lelkes István és Lipcsey
György képviselőknek, a jelenlevő képviselő-jelölteknek pedig sok szerencsét a kívánt a küszöbönálló önkormányzati választásokon. Hájos Zoltán végül minden képviselőnek és városi intézményvezetőnek egy Dunaszerdahelyről szóló új,
négynyelvű könyvet ajándékozott.

Mestská samospráva
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Mestskí poslanci zasadali tridsaťštyrikrát
Zoltán Hájos na slávnostnom pléne sumarizoval štvorročnú prácu mestskej samosprávy
2. novembra sa konalo posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období. JUDr. Zoltán Hájos na slávnostnom zasadnutí predniesol hondotiacu
správu o 4-ročnej činnosti 25 - členného zastupiteľského zboru zvoleného v decembri 2006, ako aj samosprávy. Na slávnostnom
pléne sa primátor mesta poďakoval poslancom za ich štvorročnú prácu.
„Končí sa piate volebné obdobie po r. 1989“
– začal svoju správu Z. Hájos. Ako ďalej pripomenul, občania mesta v komunálnych voľbách v
roku 2006 zvolili 25 poslancov mestského zastupiteľstva. Z nich osemnásti boli nominantmi
SMK, 7 boli nezávislí.
Primátor uviedol, že je hrdý na to, že je občanom Dunajskej Stredy a pokračoval takto: „Ctení poslanci, buďte aj Vy hrdí na to, že ste občanmi tohto mesta a svojimi rozhodnutiami sa môžete pričiniť o jeho rozvoj. Dunajská Streda je dnes
považovaná za hlavné mesto Žitného ostrova, o ktorom obyvatelia iných obcí hovoria so závisťou. Naše
mesto sa v uplynulých dvoch desaťročiach vyvíjalo
nevídaným tempom a predbehlo v rozvoji iné
mestá na južnom Slovensku. Stalo sa centrom obchodu, kultúry, školstva a športu. Pravda, v hospodárskej oblasti ešte máme čo doháňať v porovnaní s inými mestami. Preto podporujeme také projekty, ktoré vytvárajú nové pracovné príležitosti,
zavádzajú nové, ekologicky nezávadné technológie, vďaka ktorým sa Dunajská Streda stane aj hospodársko-ekonomický centrum regiónu.“
Ďalej primátor informoval o tom, že samospráva prevádzkuje jasle pre 35 detí, 9 materských škôl, ktoré navštevuje 758 detí a 5 základných škôl, v ktorých sa učí 2 484 žiakov. Samospráva prevádzkuje Mestské kultúrne stredisko, kde sa konajú početné kultúrne podujatia. Mesto je zriaďovateľom aj penziónu dôchodcov pre 165 osôb, na jeho rekonštrukciu bol
vypracovaný projekt. Mesto podporuje činnosť
klubu dôchodcov: Kladie dôraz aj na zmysluplné
trávenie voľného času budúcich generácií, preto podporuje prevádzku mestského a súkromného
centra voľného času, a umožnil znovuotvorenie
mládežníckeho klubu NFG.
Samospráva taktiež podporuje pôsobenie mestských športových oddielov, a to formou bezplatného využívania športovej haly, resp. finančnou
podporou ich činnosti. Naše mesto má Corgoňligový futbalový klub, druholigový mužský hádzanársky oddiel a ženský dorastenecký hádzanársky oddiel, ktorý hrá 1. ligu, ako aj extraligový ženský stolnotenisový oddiel.
V našom meste sa nachádza 7 pamätníkov,
ktoré sú miestom spomienkových a pietnych aktov nášho spoločenstva. Pri pamätníku maďarskej
revolúcie r. 1848-1849 na Vámbéryho námestí

spomíname na udalosti 15. marca 1848 a 6.
októbra 1849, 20. august oslavujeme pri pamätníku Sv. Štefana, na udalosti 23. októbra 1956
spomíname pri Pamätníku obetí totality pri radnici. 8. mája spoločne pripomíname oslobodenie
Slovenska, pri pamätníku židovského a rómskeho
holokaustu spomíname na nevinné obete nacistického besnenia, každoročne kladieme vence k
pamätníku slávneho cigánskeho primáša Jánosa
Bihariho. Môžeme smelo prehlásiť, že Dunajská
Streda je mestom tolerancie – zdôraznil primátor –, kde dobre spolunažívajú Maďari so Slo-

vákmi, Rómami i príslušníkmi iných národnostných a etnických menšín.

Mestské investície za 4 roky
Za posledné 4 roky boli v meste obnovené
cestné komunikácie v 16 uliciach a vybudovali sa dve nové ulice. Celkové náklady predstavovali 1 674 699,40 eúr.
Na začiatku volebného obdobia, keď bol primátorom P. Pázmány, došlo k obnove Kulačskej,
Ádorskej, Táborovej, Štúrovej, Sládkovičovej uli(pokr. na 6. strane)
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Mestská samospráva

(pokr. z 5. strany)
ce, ďalej ulíc Sv. Juraja, F. Liszta, L.Kossutha, Partizánskej, Družstevnej, Malej, Krátkej a časti Dunajskej ulice. Ďalej sa vybudovali cesty, ktoré spájajú Sládkovičovu s námestím Sv. Štefana, resp.
Gabčíkovskú cestu s prípojovou cestou k termálnemu kúpalisku. Obnovu Kulačskej, Ádorskej,
Táborovej a Štúrovej ulice sme realizovali v
spolupráci so Západoslovenskými vodárňami.
Za posledného poldruha roka sa obnovili ulice
Hviezdoslavova, Madácha, Cukrovarská, vybudoval sa v mestskej časti Mliečany chodník k cintorínu, v mestskej časti Nová Ves chodník pred bytovkami J1 a J2, aby sa deti mohli bezpečnejšie
dostať do a zo školy.
Za štyri roky vzniklo 446 nových parkovísk
(hodnota realizovanej investície predstavuje 572
516,99 eúr). Za 2,5 roka sa vybudovalo 195 parkovísk na sídlisku Boriny, v uliciach Poľná, Jantárová, Nemesszegská, Gy. Szabóa a na námestí pri
radnici. Od mája roku 2009 sa vybudovalo 251 parkovísk na námestí SNP, na Rybnom trhu, na námestí Priateľstva, na uliciach gen. Svobodu, Kukučínovej, Komenského, Hviezdoslavovej, Jilemnického a na sídlisku Nová Ves.

Významnou investíciou výstavba wellnesového centra v Thermalparku..

Fakty
Mestské zastupiteľstvo zasadalo v piatom
volebnom období 34-krát, z toho prvé zasadnutie bolo ustanovujúce. Dvadsaťštyri
zasadnutí bolo riadnych, 6 rokovaní bolo mimoriadnych. Poslanci sa zúčastnili 3 slávnostných zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Na zasadnutiach mestského zastupiteľstva
bolo prijatých spolu 556 uznesení a schválených alebo novelizovaných 74 všeobecne
záväzných nariadení. Poslanci interpelovali 126-krát.

Mestské jasle boli rozšírené o jednu triedu..

V rámci investícií z mestských zdrojov čiastočne obnovili 7 škôlok, 2 základné školy a jedno športové ihrisko, hodnota celkovej investície je 411.677,77 eúr. Do minulej jari došlo k
čiastočnej rekonštrukcii škôlok na Alžbetínskom
námestí, v Ružovom háji, na Komenského a Jesenského ulici, na nám. SNP, na Széchenyiho
ulici. Mestské jasle boli rozšírené o ďalšiu
triedu, v ZŠ na ulici Gy. Szabóa pribudol osobný výťah pre telesne postihnuté deti a bezbariérový vchod do školy.
Za 1,5 roka sa v ZŠ Zoltána Kodálya vybudovalo viacúčelové športové ihrisko, na ktorú škola
dostala z centrálnych zdrojov 39.832,70 eur. V ZŠ
Ármina Vámbéryho pokračuje výmena okien.
Za 2,5 roka bola dokončená výstavba novej športovej haly s celkovými nákladmi 2 264

049,- eúr, sociálne byty na Kračanskej ceste
v hodnote 251 518,98 eúr, prestavba obradnej
siene na radnici v hodnote 64.798,78 eúr. Za
1,5 roka bolo na Kračanskej ceste zriadených
54 obytných kontajnerov, ďalej sa vybudovala
Centrálna kancelária prvého kontaktu na prízemí mestského úradu s celkovými nákladmi
120 40 eúr, v ktorej doteraz vybavilli 22 tisíc stránok.
Tento rok zahájili v ZŠ na Jilemnického ulici
tepelnú izoláciu budovy, obnovu sociálnych
miestností a výmenu okien. (Celkové náklady 1
178 000 eúr.) Začala sa ďalej tepelná izolácia budovy, výmena okien a obnova sociálnych miestností v ZŠ Z. Kodálya za 1 274 000 eúr. Obnovil
sa taktiež suterén v MsKS v hodnote 1 162
075,95 eúr, z 95% zo zdrojov EÚ.

Tento rok bol schválený projekt Európskej únie
s názvom Miestna stratégia komplexného prístupu,
tzv. Rómsky projekt s celkovými projektovanými nákladmi 5,000.000,- eur, ktoré možno čerpať
v priebehu nasledujúcich 3 rokov v piatich rôznych oblastiach.
Primátor sa na záver poďakoval mestským poslancom za spoluprácu. „Môžem povedať, že samospráva mesta úspešne zavŕšila piate volebné
obdobie po prevrate“ – skonštatoval. Zvlášť sa
poďakoval J. Bognárovi, Z. Hajdúovi, Š. Lelkesovi a Gy. Lipcseymu, ktorí už nekandidujú v novembrových komunálnych voľbách. Ostatným poslancom zaželal veľa úspechov vo voľbách. Primátor po svojom prejave daroval riaditeľom a vedúcim mestských ustanovizní, vedúcim odborov mestského úradu a všetkým poslancom štvorjazyčnú reprezentatívnu publikáciu o Dunajskej Strede.
Primátor odovzdal ocenenie a peňažnú odmenu aj dvom vynikajúcim športovcom, z nich maratónec A. Bögi sa osobne zúčastnil slávnostného
aktu, kým atlétka Renáta Medgyesová pre zaneprádnenosť ho prevzala v pondelokk.

Kitekintő

7

Devecseri
holdbéli táj
Ahol kórházban az egész
utca
Dunaszerdahelyi vállalkozók adakozásának
köszönhetően két kamionnyi segélyszállítmány érkezett november elején a vörösiszap sújtotta Tüskevárra. Innen osztották szét a főleg ágyakból és
más bútorokból álló szállitmányt a devecseri rászorultaknak.
Tüskevár ugyan 20 kilométerre van a Kolontár mellett megsérült zagytározótól, de a feloldódott vörösiszap ide is eljutott. A szállítmányt elkísérő dunaszerdahelyi csoportot kalauzoló Molnár Levente polgármester szerint 5 percen múlott,
hogy sikerült elterelniük az este sötétedés után érkező hömpölygő áradatot, így a házak nagyrésze
megmenekült. De a határ siralmas látványt nyújtott. Cserepes, vörös színú volt mindenütt a szántóföld, mert azóta már elnyelte a vörösiszapos áradatot. Alatta szunnyadt az őszi vetés, ki tudja, mi
lesz belőle tavasszal? A falu széli Torna patakban
is téglaszínű víz csordogált. Ez a Marcalba ömlik,
majd a Rábába és a Dunába.
A Hájos Zoltán polgármester vezette dunaszerdahelyi csoport a tüskevári polgármester kíséretében Devecserre is ellátogatott. Ide csak
rendőri engedéllyel lehetett bejutni. A látvány megdöbbentő volt. Alig egy hónappal a vörösiszap katasztrófa után az utcák kihaltak. Mindenütt rendőröket, katasztrófavédelmiseket, segítőkész önkénteseket látni, ők hordják el az udvarokból a szúrós szagú vörösiszapot, fertőtlenítik, takarítják az
utakat, közterületeket.
Az adományozók méteres magasságban elárasztott, nemrég felújított házban találkoztak az
adományban részesült család fejével. Mindenüket elvitte az vörös áradat – de az egész család túlélte. Az utcájuk lakói kórházban vannak, egy idős
férfi a múlt héten halt meg. Nekik az volt a vesztük, hogy napközben itthon voltak. A tragédia mély
nyomot hagyott az emberekben. Hogy kiheverike valaha ezt a felelőtlenség okozta tragédiát és viszsza tér-e még ide az élet? Ottjártunkkor ezt senki sem tudta megmondani...

Dunajskostredská delegácia vedená primátorom Z . Hájosom v sprievode starostu obce Tüskevár navštívila aj postihnutú obec Devecser. Pri vchode do dediny každého zastavovali policajti a vojaci, prejsť bolo možné len so zvláštnym povolením. V jednom nedávno zrekonštruovanom
dome, ktoré červené toxické bahno zaplavilo až do metrovej výšky, sme sa rozprávali s jeho majiteľom. So 40 ročným dedinčanom, ktorý dostal válandy a skrine práve z dunajskostredskej zásielky. Nič im neostalo – ale celá rodina prežila a sú prechodne ubytovaní u známych. Ale napriek strašným pomerom sa chcú vrátiť naspäť. Hoci v Devecseri situácia je naďalej hrozivá. Ulice sú vymreté, domy opustené, vidno akurát príslušníkov civilnej ochrany a dobrovoľníkov v žltých
montérkach, ako odstraňujú červené bahno a umývajú zablatené autá pri odchode z dediny. Nikto však nevedel dať odpoveď na otázku: či tu bude možné žiť niekedy normálnym životom...
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Új parkolók, új facsemeték
Lezárult a Kukučín utca
felújítása
A nyáron kezdődött és október derekán az
új fák kiültetésével befejeződött a Kukučín
utca széles körű felújítása.
A munkálatok megkezdése előtt a vízművek
felújította a szennyvízelvezető csatornahálózatot.
A tulajdonképpeni felújítás ezután kezdődött
meg. Ennek első szakaszában az új parkolóhelyek kialakítására került sor. Összesen 10 új parkolásra kijelölt helyet alakítottak ki, illetve a régieket is felújították, új aszfaltburkolattal és új
szegéllyel látták el- tájékoztatta lapunkat Hervay György mérnök, a városi hivatal beruházási osztályának vezetője. Ezek a parkolóhelyek

a fizetős zónában vannak, tehát itt a parkolás
parkolójegy ellenében lehetséges.
Kiszélesítették az úttestet, a Komenský utcai kereszteződésnél pedig egy kisebb körforgalom épült, amely a biztonságosabb közlekedést szolgálja. A beruházás utolsó szakaszában
került sor a facsemeték kiültetésére. A korábbinál jóval több fa szegélyezi teljes hosszában
a felújított utcát.
A Kukučín utca átfogó felújításával számolt
az idei városi költségvetés is, 202 ezer eurót különítettek el erre a célra.

Fotoreportáž
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Nové parkoviská, nové stromoradie

Dokončená rekonštrukcia na
Kukučínovej ulici
Výsadbou nových okrasných stromčekov v
polovici októbra bola dokončená rozsiahla
rekonštrukcia Kukučínovej ulice.
Ešte pred zahájením rekonštrukčných prác v lete
vodárne zrekonštruovali kanalizačnú sieť v tejto ulici. V prvej fáze rekonštrukčných prác sa vybudovali nové parkoviská, pribudlo dovedna 10 nových
miest na státie, pričom staré parkoviská dostali nový
asfaltový povrch s obrubníkmi – povedal pre DH
Ing. Juraj Hervay, vedúci investičného oddelenia
mestského úradu. Novovytvorené parkoviská sa nachádzajú v spoplatnenej parkovacej zóne.
V rámci rekonštrukcie bola rozšírená cesta, pri
križovatke s Komenského ulicou sa vybudoval menší kruhový objazd. V poslednej fáze rekonštrukcie
došlo k výsadbe nových okrasných stromčekov, ktoré po celej dĺžke lemujú obnovenú ulicu.
S rekonštrukciou Kukučínovej ulice počítal aj
tohtoročný rozpočet mesta, na tento účel bolo vyčlenených 202 tisíc eur.
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Hatodszor ki
lesz a nyertes?
Városi fotópályázat 17 résztvevővel
Akárcsak tavaly, az idén is 17 résztvevője van a fotópályázatnak – tudtuk meg Gaál Derzsi Ildikótól, a Kortárs Magyar Galéria vezetőjétől. Egy-két kivételtől eltekintve csupa
új pályázó, akik első ízben neveztek be munkáikkal – összesen 1OO fotóval – a versenyre.
A résztvevők közül csupán ketten jelentkeztek filmmel, egyikük cseh, aki turistaként nyáron járt Dunaszerdahelyen és szerzett tudomást a versenyről. A várost részletes pontossággal ismertető munkája dokumentum- és reklámfilmnek egyaránt tekinthető. A másik filmes versenyző helytelenül értelmezte a
pályázat célját, munkája nem kötődik Dunaszerdahelyhez. A
fotósok – az elmúlt évekkel ellentétben – már nem estek ebbe
a hibába. Még örvendetesebb, hogy a pályázati kiíráshoz híven sokan kapták lencsevégre az utca emberét. Az már viszont
hagyomány, hogy a kitűzött időre csupán ketten adták le munkáikat, a többiek a meghosszabbított határidő utolsó óráiban.
A díjkiosztási ünnepség november 24-ikén 17 órakor lesz,
a legjobb fotókat felvonultató kiállítás nyitányaként a Vermes villában.

/VK/

A víz –
Európa jövője
Három iskola diákjai a Comenius programban
A víz - a múltunk és a jövőnk címet viseli az
a projekt, amelyen európai uniós támogatásnak
köszönhetően 3 iskola, a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin alapiskola, a győri Nádorvárosi
Közoktatási Központ és a willichi Johannesschule
dolgozik immár egy éve. A projekt most öt napon
át a Vámbéry Ármin Alapiskolában folytatódott,
ők látták vendégül a kutatásban résztvevő magyarországi és németországi partneriskola diákjait. Az európai jelentőségű Comenius program
fő célja, hogy az EU tagországok iskolái megismerjék egymás tevékenységét.
A projekt keretében a diákok azt vizsgálják,
hogy környezetünk milyen hatással van a természetes vizekre, majd az eredményeket évente egy alkalommal egymás és tanáraik előtt ismertetik. A kutatás eredményét összegyűjtik és

nívós dolgozatokba
foglalják.
A Csallóközben is
végeztek megfigyeléseket és kísérleteket. A dunatőkési, pozsonyeperjesi és tallósi vízminták keménységét
és pH értékét vizsgálták, majd dokumentálták
Gáspár Máriának, a Vámbéry Ármin AI fizika-kémia szakos pedagógusának a szakmai vezetésével.
“A vizsgálati anyag le van fűzve, könyvbe
kötve. Komoly prezentációk születtek, amelyeket szintén a diákok készítettek. Gazdag képanyaggal, videó anyaggal, fotográfiával, rajzokkal kiegészítve” – mondta el Masszi János,
a Vámbéry AI igazgatója.

Képünk a tavalyi összejövetelen készült.

A programban részvevő hazai és külföldi diákok remekül érezték magukat Dunaszerdahelyen,
élvezték a közös munkát. A gyakorlati kutatással
összekötve sokkal könnyebben tudták elsajátítani az iskolai kémiai tananyagot. Emlékezetes kirándulást is tettek Pozsonyban, ahol a városnézés
felejthetetlen élményekkel gazdagította őket.
Sok új barátság is köttetett.
A három iskola legközelebb jövő márciusban
a németországi Willichben találkoznak. A projekt
Győrben fejeződik be 2011 júniusában.

Kitüntetések
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Sokan nekik köszönhetően
élnek
Kitüntették a járás
és városunk legjobb
véradóit
Tizenhat dunaszerdahelyi önkéntes véradó is szerepelt az idén a Dunaszerdahelyi járás 59 legjobb véradója között. Ők
október 26-án vehették át a Jánsky érem
gyémánt, arany, ezüst és bronzfokozatát.
A dunaszerdahelyi véradókra büszkék lehetünk, hiszen heten a bronzfokozatot, ugyancsak
heten az ezüstfokozatot, ketten pedig az aranyfokozatot vehették át. A díjakat Tibor Misányik,
a Közegészségügyi Intézet igazgatója és Dagmar Nagyová, a Szlovák Vöröskereszt városi
szervezetének elnöke adták át, a dunaszerdahelyieknek Dr. Hájos Zoltán polgármester is
gratulált. Nagy Frigyes alpolgármester 8 további
kitüntetettel egyetemben átvehette a az önkéntességért és emberisségért adományozott vöröskereszt - elismerést.
Bronzplakettet kapott a dunaszerdahelyi
Bugár Szilvia is, aki már több mint tízszer adott
vért. „A férjem rokona balesetet szenvedett, ekkor szólítottak fel bennünket, hogy tudnánk-e
neki segíteni véradással. Akkor betegek voltunk
és azonnal nem adhattunk. De utána adtunk vért
és tíz éve rendszeresen tesszük. Én évente kétszer, ő pedig négyszer ad vért” – mesélte Szilvia, aki egyébként a dunaszerdahelyi kórházban
dolgozik nővérként. Mivel naponta műtéteknél
asszisztál, mindenkinél jobban átérzi, hogy a vér
valóban emberéleteket ment. A barátokat is igyekeznek rávenni a véradásra, eddig azonban
nem igazán sikerült. „Pedig nem vészes dolog,
nincs utána rosszullét, kicsit gyengébbnek érzem ugyan magam, de ez csak átmeneti. Kár,
hogy ma egyre kevesebb a véradásra alkalmas
ember. Rengetegen szednek gyógyszereket, már
a fiatalok is, így eleve nem adhatnak vért” – magyarázta a díjazott véradó nővér. Férje, Norbert
ezüstplakettet vehetett át az ünnepségen.
Fiatal véradót ismerhettünk meg Zsigray
László személyében, aki 21 évesen kezdett
vért adni. „Most 29 éves vagyok és rendszeresen adok vért. Saját biciklibalesetem ösztönzött arra, hogy másokon próbáljak segíteni. Mikor a csigolyasérülésből felépültem, elhatároztam, hogy belépek a véradók táborába” – emlékezett vissza a fiatalember, akik az
ezüstfokozatot vehette át, hiszen már huszadszor adott vért.

Bugár Szilviának Hájos Zoltán gratulál.

Adatok
A Jánsky-érem bronzfokozatát az érdemelheti ki, aki legalább tízszer adott vért, az ezüst fokozatot az kaphatja meg, aki húsznál több alkalommal adott vért. A arany-fokozat férfiak esetében annak jár, aki negyvenszer adott vért, nők esetében harmincszor. A gyémánt-fokozat viselői
férfiak esetében 80-szor, a nők esetében 60-szor adtak vért.
A Dunaszerdahelyi járásban 5009 önkéntes véradó van, közülük az idén 2 440-en adtak vért.

Kitüntetett dunaszerdahelyi véradók
Ocenení bezpríspevkoví darcovia krvi
A Janský – érem bronzfokozata/Bronzová Janského plaketa
Bugár Szilvia, Rudolf Rakovický, Cséfalvay Pál, Dagmar Szabóová, Tamás Mészáros, Roland Krčmárik, Zoltán Megály.
A Janský – érem ezüstfokozata/ Strieborná Janského plaketa
Mézes Zoltán, Méhes Adrián, Anna Nagyová, Zoltán Megály, Bugár Norbert, Zsigray László, Kovács
László
A Janský – érem aranyfokozata/ Zlatá Janského
plaketa
Vlasta Tomsu, Lelkes Péter
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Vďaka nim sa mnohí druhýkrát narodili
Vyznamenali najlepších darcov krvi v okrese a meste
Šestnásť dobrovoľných darcov krvi z Dunajskej Stredy bolo tento rok medzi vyznamenanými 59 najlepšími darcami krvi v našom okrese. Ocenení prevzali 26. októbra
diamantové, zlaté, strieborné a bronzové
Jánskeho plakety.
Môžeme byť hrdí na dunajskostredských dobrovoľných darcov, veď 7 z nich prevzali bronzovú,
7 striebornú, dvaja zlatú Jánskeho plaketu z rúk Tibora Misányika, riaditeľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Dagmar Nagyovej, predsedníčky mestskej organizácie Slovenského červeného kríža. Oceneným darcom z nášho mesta blahoželal aj primátor JUDr. Zoltán Hájos.
Bronzovú plaketu prevzala aj Silvia Bugár z Dunajskej Stredy, ktorá darovala krv viac ako 10 - krát.
„Manželov príbuzný mal nehodu, vtedy sme boli
oslovení. Ale práve sme boli chorí, teda na výzvu
okamžite sme nemohli zareagovať. Ale tomu je už
desať rokov. Od tej doby pravidelne darujeme krv.
Ja dvakrát do roka, manžel štyrikrát“ – hovorí Silvia, ktorá pracuje v mestskej nemocnici ako sestrička. Nakoľko asistuje pri operáciách, dokáže naozaj precítiť, že krv dobrovoľných darcov zachraňuje ľudské životy. Aj priateľov nahovára na dar-

Fakty
Bronzovú plaketu môže dostať darca,
ktorý daruje krv aspoň desaťkrát. Striebornú
plaketu dostane 20- a viacnásobný darca krvi.
Zlatou plaketou odmeňujú tých mužov, ktorí darovali krv štyridsaťkrát, v prípade žien
30 - násobné darkyne krvi. Diamantová
plaketa je odmena v prípade mužov za 80 násobné, v prípade žien 60 - násobné darcovstvo
krvi.
V okrese Dunajská Streda je registrovaných 5009 darcov, z nich tento rok darovalo krv 2440 darcov.
covstvo, zatiaľ s malým úspechom. „Nie je to nič
hrozné.Po odbere som trochu slabšia, ale to rýchlo prejde. Škoda, že dnes je čoraz menej vhodných
adeptov na darcov. Mnohí užívajú už aj za mladi
lieky, to ich automaticky vylučuje z darcovstva“ –
vysvetľuje „bronzová“ Silvia. Jej manžel, Norbert
prevzal striebornú Janského plaketu.
L. Zsigray mal len 21 rokov, keď prvýkrát daroval krv. „Mám 29 rokov, pravidelne dávam krv.

Bronzová Silvia Bugár

Prečo? Mal som nehodu s bicyklom. Po uzdravení som sa rozhodol, že sa pridám k dobrovoľným
darcom“ – vysvetľuje mladý muž, čerstvý držiteľ
striebornej Jánskeho plakety.

Felejthetetlen
nap
A Szabó Gyula utcai Magyar Tanítási Nyelvű Szakközépiskolában 6 éve sikeresen működik a Rákóczi Szövetség helyi szervezete. Diákjaink október 23-án évente részt vesznek a Kárpát-medencei Magyar Ifjúsági Találkozón. Idén ennek keretében került sor a
Műegyetemen és a Bem téren a megemlékezésekre az 1956-os eseményekről.
Idén a Rákóczi Szövetség segítségével eljutottam a műegyetemi
megemlékezésre. Itt szóba elegyedtem egy veteránnal, aki 23 éves
fiatalemberként ott volt, átélte a borzalmakat és tett azért, hogy hazájának jobb sorsa legyen. Sokkal érdekesebb volt a forradalmi napok közvetlen résztvevőjétől hallani az eseményekről, mint könyvből megismerni a részleteket. Elmesélte, hogyan indult több ezer egyetemista arra a helyre ahol a tüntetés folyt. Fájdalmasan emlékezett
arra, hogy a legjobb barátja hősi halált halt, akit az egyetemen ravataloztak fel. A forradalmi napok résztvevője azt is elmondta , hogy egy vasárnap délután kézen fogta a gyermekeit, unokáit és dédunokáit, majd elvitte
őket arra az útra, amelyen ők vonultak egykor.
A műsor után zászlót bontottunk, fáklyákat gyújtottunk és elindultunk
azon az útvonalon, melyet 1956 október 23-án tettek meg azok a fiatalok,

akik kiálltak szabadságukért. A Bem téren nemzeti himnuszunkkal folytatódott a megemlékezés, majd egy nagykaposi lány Sajó Sándor Magyarnak
lenni tudod mit jelent versét adta elő. A Bem szobor talapzatán több iskola és szervezet helyezett el koszorúkat, köztük a mi iskolánk is. Ezt az
emlékezetes napot sosem felejtem el!

NÉMETH TÜNDE, VÉGZŐS DIÁK

Mozaik / Mozaika
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Az „aranycsapatnál” járt a polgármester
A dunaszerdahelyi Slavoj futballcsapat 1956–1964 között így hívták a mai DAC-klubot
- tagjai baráti találkozóra hívták meg a közelmúltban Dr. Hájos Zoltán polgármestert. A
hangulatos összejövetelen az 1961/62-es kerületi
bajnokságot nyert és a csehszlovák kupában kiválóan szereplő dunaszerdahelyi „aranycsapat”
tagjai felelevenítették a régi idők fociját és a szép
élményeket. Eddig nem látott fényképek is előkerültek a játékosok tarsolyából. Takács Vilmos
a csapat nevében felvetette, hogy szeretnék megalapítani a 70 évesek DAC- klubját egy állandó
helyiséggel. Ehhez kérte az önkormányzat segítségét. Hájos Zoltán támogatásáról biztosította ez egykori Slavoj játékosokat.
A városunk futballtörténetében új fejezetet
nyitó Slavoj együttest idén az augusztus 20-i ünnepélyes képviselő-testületi ülésen kollektív Pro
Urbe Díjjal tüntette ki a polgármester.

-FK-

Primátora pozvalo
„zlaté mužstvo“
Futbalisti slávneho futbalového klubu Slavoj
Dunajská Streda - vtedajší názov DAC-u - ,nedávno
pozvali primátora JUDr. Zoltána Hájosa na
priateľské stretnutie. Viliam Takács v mene víťaža Majstrovstiev kraja z roku 1961/62 navrhol založenie klubu DAC pre bývalých hráčov nad 70 rokov. Primátor prislúbiľ podporu a pomoc.
Ako je známe, vedenie mesta na slávnostnom
zasadnutí MsZ 20. augusta vyznamenalo družstvo
Slavoj kolektívnou cenou Pro Urbe.

-FK-

Diákműsor
a panzióban
Október 21-én a Vámbéry Ármin Alapiskola diákjainak egy csoportja meglátogatta a nyugati lakótelepi nyugdíjas otthon lakóit. A 3.A osztály tanulói, a Virgoncok bábcsoportja bemutatta a Szegény ember és a
róka című bábjátékot, valamint a nyugdíjasok himnuszát is elénekelték. A műsort egy
2.A osztályos tanuló szavalata gazdagította.
Befejezésként Olgyai Éva kolléganőnk népdalcsokra óriási sikert aratott és a nyugdíjasok vele együtt énekeltek. Nekünk is kellemes érzés volt, hogy örömkönnyeket láttunk az arcukon, amikor diákjaink saját készítésű ajándékot adtak át nekik. Búcsúzóul
az volt a kérésük, hogy a közeljövőben
egyes ünnepeken is látogassuk meg őket. Ezt
mi örömmel elfogadtuk.

BUGÁR EDIT, CSIFFÁRI RENÁTA

A felvételen a találkozó részvevői. Balról jobbra: Sekáč Jozef, Brányik Sándor, Hodossy Árpád, Matlák György,
Hájos Zoltán, Takács Vilmos, guggolnak: Pápay Tibor, Gombos Árpád, Turek Árpád, Sárközi István / Obrázok z
priateľského stretnutia. Horný rad zľava: J. Sekáč, A. Brányik. A. Hodossy, J. Matlák, Zoltán Hájos, V. Takács,
dolný rad: T. Pápay, A. Gombos, A. Turek., Š. Sárközi.

Kto bude šiestym víťazom?
Mestská fotosúťaž so 17-mi účastníkmi
Podobne ako vlani, aj tento rok sa do mestskej fotosúťaže zapojilo 17 súťažiacich – potvrdila pre DH Ildikó Gaál Derzsi, vedúca Galérie súčasného maďarského umenia.
Až na jednu - dve výnimky sa jedná o nových
súťažiacich, ktorí zaslali do súťaže takmer 100 diel.
Len dvaja sa pokúsili s filmovou tvorbou. Jeden
z nich je Čech, ktorý navštívil Dunajskú Stredu
v lete, vtedy sa dozvedel aj o mestskej fotosúťaži. Jeho práca, ktorá prezentuje Dunajskú Stredu,
môže byť považovaná za dokumentárny aj za reklamný film. Druhý súťažiaci v kategórii krátky film
nepochopil správne podmienky súťaže, jeho práca žiaľ nemá nič spoločné s Dunajskou Stredou.Je
potešujúce, že v súlade s výzvou organizátorov súťaže autori zachytili na svojich záberoch hlavne
každodenný život Dunajskostredčanov.
Stáva sa už takmer tradíciou, že v pôvodnom súťažnom termíne odovzdali svoje práce len dvaja súťažiaci, ostatní dobehli na poslednú chvíľu. Odborná
porota súťažné práce zaslané na tohoročný, už šiesty ročník fotosúťaze, vyhodnotíla v čase našej uzávierky. Ceny primátora a poroty budú odovzdané
24. novembra na vernisáži výstavy z najlepších prác.
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

Előzzük meg a betegségeket!

Zabráňme vzniku ochorení

Néhány éve vajmi keveset tudtunk a ﬂavonoidokról, az antioxidánsok csoportjába tartozó vegyületekről. Pedig az emberi szervezet számára létfontosságúak.

Pred niekoľkými rokmi sme nevedeli takmer nič o ﬂavonoidoch, zlúčeninách, ktoré zaraďujeme do skupiny antioxidantov. Najnovšie
výskumy potvrdzujú, že zohrávajú výnimočnú rolu v ochrane zdravia.

Nemzetközi tudományos kutatások szerint a flavonoidok fontosak a betegségmegelőzésben. Lényegesen csökkentik a szív- és érrendszeri, valamint
a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát, enyhítik a depressziós tüneteket, a kemoterápia mellékhatásait, érezhetően javítják a beteg életminőségét.
A szakemberek szerint az a jó készítmény, amelyik több fajta flavonoidot tartalmaz. A FLAVIN7® polifenolokban, flavonoidokban és növényi antioxidánsokban rendkívül gazdag, mesterséges
adalékanyagoktól mentes gyümölcs-kivonat. A FLAVIN7®ben a flavonoidok a gyümölcshöz hasonló arányban találhatók
meg. „A FLAVIN7 hatása, gyökbefogó képessége attól függ,
milyen adagban és mennyi ideig szedik. Minél tovább és minél nagyobb adagban, annál hatásosabb. Például egy 40 éves
embernek napi 10 ml elég ahhoz, hogy elkerülje a betegségeket. Ám ha már baj van, a napi 30 ml ajánlott, mégpedig
három részre elosztva” – ismertette legújabb kutatásainak
eredményét Prof. Dr. Erdős Sándor onkológus. Egyre több
külföldi szakorvos véli úgy, hogy ez az egyedülálló, a szlovákiai patikákban is kapható gyümölcs-kivonat a standard
onkológiai kezelés szerves részévé válhatna.
Információk termékeinkről a www.flavin7.sk honlapon. Infovonal: 02/5263-2147, 0905/733-759, 0911/313952.

O flavonoidoch sa zistilo, že – popri iných priaznivých účinkoch – značne znižujú riziko vzniku kardio-vaskulárnych a nádorových ochorení, zmierňujú príznaky depresie, znižujú vedľajšie účinky chemoterapie. Teda citeľne
zlepšujú kvalitu života pacienta. upozorňujú: Ten preparát je dobrý podľa odborníkov, ktorý obsahuje viac druhov flavonoidov. Medzi nutričnými doplnkami zastáva významné miesto klinicky testovaný flavonoidový koncentrát FLAVIN7®. Obsahuje viac
druhov flavonoidov a v takom pomere, v akom sa nachádzajú v ovocí. „Efekt Flavinu7 závisí od toho, v
akých dávkach a ako dlho ho človek užíva. Napríklad
40-ročnému človeku stačí denne na prevenciu 10 ml
Flavinu7. Ale ak už existuje nejaký problém, odporúča sa denne aj 30 ml koncentrátu, a to v troch dávkach“
– sumarizuje výsledky najnovších výskumov onkológ,
Prof. Dr. Sándor Erdős. Ako povedal: čoraz viac zahraničných špecialistov dospieva k názoru, že FLAVIN7® by sa mohol stať súčasťou štandardnej onkologickej liečby.
Bližšie informácie žiadajte vo svojej lekárni,
resp. nájdete na internetovej stránke
www.flavin7.sk. Infolinka: 02/5263-2147,
0905/733-759, 0911/313-952.
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Október 27-i versenyünk megfejtői
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže z 27. októbra

A legutóbbi számunkban közölt következő kérdésre vártuk a helyes
választ: 1. Mi a neve annak a két gyógyszertárnak, amelyek sorozatosan
meglepetésekkel kedveskednek ügyfeleiknek? 2. Hány összegyűjtött pecsétért jár értékes egészségcsomag ajándékba? A helyes választ beküldő
olvasóink közül kisorsolt három nyertes mindegyike 18 euró értékű ajándékcsomagot nyert az akciót meghirdető két gyógyszertártól.

V poslednom vydaní DH sme položili nasledovné otázky: 1. Napíšte názov dvoch lekární, ktoré pravideľne pripravujú pre svojich zákazníkov rôzne prekvapenia. 2. Koľko pečiatok prináša hodnotný balíček zdravia ako odmenu? Z čitateľov, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vylosovali troch výhercov darčekového balíčka v hodnote po 18 eur, ktoré
menované lekárne im venujú.

Nyerteseink:

Vyhrávajú:

Szakács Margit, Jilemnický u. 338/14., Kátai László, Vámbéry tér
53/9 és Márkus Krisztián, Szövetkezeti u. 1648/23. A nyereményért a
Korzo gyógyszertárban szíveskedjenek jelentkezni. Szükséges a személyazonossági igazolvány bemutatása.

Margit Szakács, Jilemnického 338/14., László Kátai, Nám. Á. Vámbéryho 53/9 a Krisztián Márkus, Družstevná 1648/23. Pre výhru sa prihláste na telefonnom v lekárni Korzo. Treba sa preukázať občianskym preukazom.

E heti kérdésünk: Milyen Flavin7 termékeket forgalmaznak a szlovákiai gyógyszertárak?
A nyertesek értékes ajándékcsomagot kapnak. Válaszaikat legkésőbb november 19-ig küldjék el szerkesztőségünk címére, vagy emailben (press@dunstreda.eu), de a városi hivatal portáján is leadhatják. Az email-megfejtésben a nevüket és a címüket is szíveskedjenek feltüntetni. Kérjük írják meg telefonszámukat is, hogy a futár
házhoz szállíthassa a nyereményt.

Nová otázka: Aké produkty skupiny FLAVIN7 sú na Slovensku v predaji v lekárniach?
Výhercovia dostanú hodnotný darčekový balík.Odpovede zašlite najneskôr do 19. novembra na adresu redakcie, e-mailom / press@dunstreda.eu /, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu. Nezabudnite v
elektronickej pošte uviesť vaše meno a adresu. Uveďte aj vaše tel číslo,
aby vám kuriér mohol doručiť zásielku.

Programok, Krónika

Itt a DSZTV weboldala!

A DSZTV műsora:

Júliustól működik a Dunaszerdahelyi Városi
Televízió weboldala a www.dstv.sk címen, amelyen minden pénteken 18 órától megtekinthetők a televízió rögzített hírműsorai és magazinjai.

Híradó * Magazin - Új Hírek és Magazin
minden csütörtökön 18.00-kor. Folyamatos ismétlés, kivéve a technikai szüneteket.

Je tu webová stránka DSTV!
Dunajskostredská mestská televízia od 10.
júla má spustenú webovú stránku televízie
www.dstv.sk, kde sú k dispozícii záznamy
spravodajstva a magazínu mestskej televízie,
každý piatok od 18 hod.

, ka
Kroni
Születések – Novorodenci
Hrušovský Filip
Bertóková Elisabeth
Várady László
Karácsony Robert
Bajnóczyová Viktória
Fekri Roderick
Móroczová Lilien
Gróf Gellért
Kelemen Emma
Mikos Bence
Gyurkovitsová Júlia
Juhász Roderik

Elhalálozások – Zomreli
Szabó Ladislav / 1928/
Kiss Eduard /1960/
Világi Karol /1916/
Baničová Edita /1934/
Kovács Eugen /1931/
Antalová Mária /1922/
Kürti Béla /1919/
Klempa Alexander /1962/
Matusek Štefan /1932/
Posztósová Gizela /1923/

Programy, Kronika
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Relácie DSTV:
Správy * Magazín - Nové Správy a Magazín každý štvrtok o 18.00. Nepretržité opakovanie, s výnimkou technickej prestávky.
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A VMK novemberi programja – Program MsKS na november
nov.10.– 9.00 ó.: Žitnoostrovský kľúčik – popénekesek járási versenye a Csallóközi Népművelési Központ rendezésében / 9.00 h.: Žitnoostrovský kľúčik – okresná súťaž populárnej piesne
nov.13.–16.00 ó.: VII. KÁRPÁT-MEDENCEI FOLKLÓRFESZTIVÁL – MÁRTONNAPI VIGALOM / 16.00 h.: VII. FOLKLÓRNY FESTIVAL KARPATSKEJ KOTLINY
– VESELICA NA MARTINA
nov.18.–18.00 ó.: Tízes (jubileumi Kicsi Hang - koncert) A jubileumi koncert hang- és
képanyagát rögzítjük! / 18.00 h.: Jubilejný koncert skupiny Kicsi Hang
nov.19.–17.00 ó.: A Magán Szakközépiskola diákjainak szalagavatója / Stužková žiakov
Súkromnej strednej odbornej školy
nov.20.– 8.00 ó.: Tavaszi szél vizet áraszt...– a népdal és népzenei verseny országos döntője / Jarný vietor vody vzdúva...– celoslovenská súťaž interpretov ľudových piesní
nov.21.–10.00 ó.: A dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas Šachového klubu
nov.23.– 9.30 ó.: II. Csillagocskád Fesztivál – a gyermekotthonok lakóinak műsora
nov.26.–17.00 ó.: A Ladislav Dúbrava Gimnázium diákjainak szalagavatója /
Stužková žiakov Gymnázia Ladislava Dúbravu
nov.29.–19.00 ó.: A Thália Színház Kassa bemutatója: Kálmán Imre: Marica grófnő (nagyoperett) / Predstavenie Divadla Thália – Košice: Imre Kálmán: Grófka Marica (opereta)

A VMK decemberi előzetese – Program MsKS na december
dec. 2.– 8.00 ó.: V. Dunaszerdahelyi Pályaválasztási és Tájékoztató Börze / V. ročník Burza voľby povolania a informácií
dec. 3.–18.00 ó.: MAGYARNÓTA- ÉS OPERETTEST / Ľudové piesne a operety
dec. 5.–15.00 ó.: JÖN A MIKULÁS! – KARÁCSONYVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ / PRÍDE MIKULÁŠ! – VIANOČNÝ DOM HIER
dec. 7.–14.00 ó.: MENTÁLISAN SÉRÜLTEK KARÁCSONYA / VIANOČNÉ OSLAVY
PRE MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH

Házasságkötés – Sobáše
Rácz Oto - Sebőová Eva

Kortárs Magyar Galéria
Közvilágítás / Verejné osvetlenie:
hibabejelentés/ ohlásenie porúch
0905/ 624-561 egész nap/, 5903920 /munkaidőben/.
0905/ 624-561 (celý deň), 590-3920
(v úradných hodinách).

November 24 – én 17 órakor
két kiállítás nyílik
Neves műgyűjtők, galériások, aukciósház- tulajdonosok gyűjteményéből származó műalkotások eladással egybekötött kiállítása nyílik Dr. Szabó Lilla művészettörténész rendezésében.
"Dunaszerdahelyi életképek 2010"- a
városi fotópályázat ünnepélyes eredményhirdetése és díjkiosztója, a legjobb munkákból
fotokiállítás nyílik a Luzsicza Teremben.

Galéria súčasných maďarských
umelcov
Dve výstavy 24. novembra o 17. hod.
Otvorenie výstavy spojenej s predajom
zo súkromných zbierok maďarských zberateľov výtvarného umenia, kurátorka akcie
kunshistorička L. Szabó.
„Živý obraz Dunajskej Stredy 2010“ –
slávnostné vyhlásenie výsledkov mestskej
fotosúťaže a otvorenie výstavy z najlepších
a ocenených prác v sále L. Luzsiczu.
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Buzdítani kell a híveket
Az evangélikus templomban hallható szép
hangversenyek egyre több embert vonzanak. Ez Jozef Horňák tisztelendő úr érdeme, aki már második
éve áll a dunaszerdahelyi evangélikus gyülekezet
élén.
Jól beszél magyarul. Hol tanulta meg a
nyelvet?
- Szülővárosomban, Somorján. Eddig minden
működési helyemen két nyelven teljesítettem lelkészi
szolgálatot. 2OO7-ben avattak lelkésszé, utána Galántára kerültem, onnan Lévára, majd Losoncra.
Hány evangélikus él Dunaszerdahelyen?
- A legutóbbi népszámlálás alkalmával 451 személy vallotta magát evangélikusnak, de a gyakorló
hívők száma ennél jóval kevesebb. Ezúton is szeretném buzdítani az evangélikusokat, hogy ne

szégyelljék a vallásukat, jelentkezzenek, hogy tudjunk róluk, és jöjjenek el a templomunkba.
Lelkészként mit szeretne elsősorban elérni
Dunaszerdahelyen?
- Elsődlegesen rendbe tenni azokat az ügyeket,
amelyek rendezésre várnak. Szeretném megoldani a pénzügyi problémákat, a szükséges javításokat és felújításokat a templomban és a parókián.
A városi hivatal segítségének köszönhetően jelenleg
a tetőt javítjuk, mert már beázik. Ha a jó Isten segít, és találunk szponzorokat, jövőre az egész tetőt kicserélnénk. Igyekszem élénkíteni a szellemi
szférát is, ezért is rendezünk gyakran koncerteket
a templomunkban. Nagyon örülnék, ha szorosabb
kapcsolatot alakíthatnánk ki a várossal és az
egész környékkel.
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Tudnivalók a választások küszöbén
Ako voliť v komunálnych voľbách?

Mozgó múzeum
a galéria udvarán
Dunaszerdahelyre is ellátogatott az
Erkel-busz, ez az ötletes mozgó múzeum, amely a Himnusz és nemzeti operánk, a Bánk bán szerzőjének korát és
életművét mutatja be a komponista születésének 200. évfordulója alkalmából.
A Vermes villa udvarán álló jármű sok
érdeklődőt vonzott, akárcsak tavaly a
Kazinczy-busz.

Dunaszerdahely a Művészetek Palotájában

Deﬁlé Dunajskej Stredy v Budapesti

Je treba povzbudiť veriacich
Krásne koncerty usporiadané v evanjelickom
kostole priťahujú čoraz viac ľudí. Je to zásluha
ThMgr. Jozefa Horňáka, farára dunajskostredskej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania,
ktorý slúži tu druhý rok.
Kde ste pôsobili predtým?
- Po vysvätení v r. 2007 som začal pôsobiť najprv v galantskom cirkevnom zbore, odtiaľ som išiel
do Levíc, potom do Lučenca.
Hovoríte dobre po maďarsky. Kde ste sa naučili?
- V rodnom Šamoríne. Slúžil som dvojjazyčne
všade, kde som bol.
Koľko je evanjelikov v Dunajskej Strede?

- Podľa posledného sčítania ľudu sa prihlásilo
451 osôb, ale samozrejme tých aktvínych je menej.
Chcel by som osloviť evanjelikov, aby sa ozvali, aby
sme o nich vedeli a prišli k nám do kostola.
Čo pokladáte za najdôležitejšie vo vašej
práci v Dunajskej Strede?
- Prioritným cieľom je dať do poriadku všetky
záležitosti, ktoré nie sú vyriešené. Snažím sa vyriešiť finančné problémy cirkvi, opravy budov, fary
a najmä kostola. V súčasnosti vďaka mestskému
úradu opravujeme strechu, ktorá už zateká. Ak pán
Boh nám pomôže a nájdeme sponzorov, na budúci rok by sme ju vymenili. Snažím sa trochu oživovať i duchovnú sféru, aj preto usporiadame veľké množstvo koncertov v našom kostole.
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Az idei Márton napi vigalomról
Aká bola veselica na Sv. Martina?

Nyitány a jégpályán
Nová sezóna na klzisku
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