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Ihatunk is majd
belőle?

I

smét divatba jönnek az artézi
kutak. Hollandiában, Franciaországban, de a szomszédos Magyarországon is
felújítják ezeket a helytörténeti, városképi, technikatörténeti szempontból egyaránt értékes emlékeket. Dunaszerdahelyen, sajnos, csak egy maradt meg, a Jesenský utcán. Jó
lenne ismét működőképessé tenni ezt a régi artézi kutat. Épp nemrég festették szép zöldre az
egészségügyi szakközépiskola diákjai, a környékét is rendbe tették. Csak víz nem jön belőle. Reméljük, nem sokáig!

Bude z nej
tiecť voda?

K

to vie prečo, ale v súčasnosti artézske studne opäť
sú módne. V Holandsku, vo
Francúzsku, ale aj v susednom Maďarsku zachovalé exempláre zrekonštruujú. Sú nielen vzácnou ozdobou moderných
ulíc, ale dokumentujú aj vyspelosť techniky spred
sto rokov. V Dunajskej Strede sa zachovala jediná artéz-ska studňa na Jesenského ulici. Je vynovená, natretá novou farbou, aj jej okolie je
pekne upravené. Postarali sa o to študenti
strednej zdravotnej školy. Voda z nej však zatiaľ
netečie. Dočkáme sa aj toho?

Dunaszerdahely:
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rekord
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Akik élvezik
a játékot
A Fókusz és a
Gézengúzok a Duna
Menti Tavaszon
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Hol lehet
kutyát
sétáltatni?

8-9. oldal
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A fő idegenforgalmi idényben az idén is közösen járőröznek az állami és a városi rendőrök.
Délután kezdődik a járőrkettős szolgálata és
késő éjszakáig tart. Egészen a turisztikai főidény végéig ügyelnek a közrendre, a különböző
biztonsági előírások betartására, a turisták
biztonságára és szemmel tartják a főleg fiatalok által látogatott szórakozóhelyeket is.

V hlavnej turistickej sezóne cez leto budú
pravidelné spoločné hliadky štátnych a
mestských policajtov. Spoločná služba sa začína
popoludní a potrvá do neskorých nočných hodín. Policajné dvojice až do konca leta budú spoločne monitorovať bezpečnostnú situáciu v
meste, kontrolujú dodržiavanie rôznych bezpečnostných predpisov, dohliadajú aj na zábavné
podniky, ktoré navštevujú prevažne mladí.

A Szabó Gyula Alapiskola
udvara új facsemetékkel gyarapodott. A diákok közreműködésével
Dr. Hájos Zoltán polgármester
ültette el a fákat abból az alkalomból, hogy május végén volt a
fák nemzetközi napja, június elején
pedig a környezetvédelmi világnap.
Vo dvore ZŠ Gyulu Szabóa pribudli nové stromčeky. Za pomoci žiakov ich zasadil primátor JUDr. Zoltán Hájos pri príležitosti nedávneho medzinárodného dňa stromov a
dňa ochrany životného prostredia.

Nyáron módosul
a nyitva tartás

Leto: budú v prevádzke
2 škôlky

A nyári szünetben városunk 9 óvodája közül kettő üzemel: az Erzsébet téri Benedek Elek Óvoda
és a Rózsa-ligeti Óvoda. Mindkét óvodában öt héten át 3 – 3 osztály áll rendelkezésre, vagyis július 19-tól augusztus 20-ig.
Azok a szülők, akik a nyáron át óvodában szeretnék elhelyezni a gyermeküket, a törzsóvodájukban jelezhetik az igazgatónőnek. A gyerekekre felügyelő óvónők önkéntesen jelentkeztek, nyugdíjas
pedagógusok is segítik majd a munkájukat.
***
A városi Szociális Központ a nyáron szabadságolás és karbantartási munkálatok miatt július 19től augusztus 8-ig zárva tart. Ezalatt nem üzemel
a bölcsőde és a nyugdíjas étkezde is zárva tart.

V lete z deviatich mestských materských škôl
budú v prevádzke len dve: na Alžbetínskom námestí MŠ Eleka Benedeka a MŠ Ružový háj. V
obidvoch škôlkach od 19. júla do 20. augusta budú
fungovať 3 – 3 triedy.
Záujem o umiestnenie dieťaťa aj v letných mesiacoch majú rodičia oznámiť v škôlke, kam chodí ich dieťa. Učiteľky, ktoré budú na deti cez leto
dohliadať, sa prihlásili dobrovoľne a budú posilnené
aj kolegyňami – dôchodkyňami.
***
Aj Centrum sociálnej staroslivosti pre dovolenku a údržbu bude od 19. júla do 8. augusta prechodne zatvorený. Nebudú v prevádzke ani mestské jasle, ani vývarovňa pre dôchodcov.

Folyik a szúnyogirtás
Szeptemberi ebédjegyJúnius közepén a kiadós esőzések és áradások
csekkek már június végén
A szülőknek sok bosszúságot okoz az, ha a tanévnyitó napján hosszasan kell sorakozni az ebédjegy-csekkért. Ezt elkerülendő Dr. Hájos Zoltán
körlevelet írt az öt városi fenntartású alapiskola
igazgatóinak. A polgármester ebben azt ajánlotta:
a szülők már június végén kapják kézhez a szeptemberi ebédjegycsekkeket. Így megelőzhető a korábban tapasztalt tolongás és a diákok már az első
tanítási napon kiválthatják az ebédjegyeket.

Poukážky na obed
už koncom júna
Rodičom narobí veľa nepríjemností, ak v prvý deň
nového školského roka musia postáť v dlhých radoch
na peňažné poukážky, aby zaplatili stravné lístky. Primátor JUDr. Zoltán Hájos doporučil riaditeľom predísť týmto nepríjemnostiam. Preto rodičia už koncom
júna obdržia poukážky na september a môžu bez
problémov včas vyzdvihnúť stravné lístky.

után megkezdődött városunkban az egyre nagyobb tömegben felbukkanó szúnyogok irtása. Az
eső és a szeles idő ugyan hátráltatja a munkát, de
amikor lehetséges, a város saját rezsiben végzi ezt.
A permetezést főleg hajnalban és sötétedés után
végzik a parkokban, óvoda és iskolaudvarokban,
valamint másutt, amikor nincs ember a közterületeken. A permetanyag a kullancsokat is hatálytalanítja.

Postrekujú komárov
Po výdatných dažďoch a povodniach sme
obklopení komármi, preto v polovici júna sa začali aj v našom meste postrekovaním komárov.
MsÚ nečakal na štátne dotácie, ale z vlastných
zdrojov naštartoval zásah proti komárom. Postrek
je však účinný v bezveternom počasí. Spodná
voda naďalej pokrýva polia okolo mesta, takže boj
proti komárom bude trvať dlhšie. Ručným postrekovačom postrekujú na dvoroch MŠ a ZŠ, ďalej aj v mestských parkoch.

Parlamenti választások / Parlamentné voľby

3

Dunaszerdahely: részvételi rekord
Parlamenti választások 2010
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Köszönet a választók aktivitásáért

Városunkban 19 szavazókörben adhatták le
voksukat a választópolgárok a június 12-ikén
megtartott parlamenti választáson.
Dunaszerdahelyen 19 277 volt a választásra jogosultak száma. (2006-ban 19 154) A 19 szavazókörben összesen 12 446-an szavaztak, ami 64,
92 százalékos részvételt jelent. Összehasonlítva
2006-tal: akkor a jogosultak 56,61 százaléka járult az urnákhoz. Országos méretben a választási
részvétel most 58,8 százalékos volt, míg 2006-ban
54, 6 százalékos.
A legaktívabbak a választók a 14. szavazókörben voltak, ahol a 1 193 választásra jogosult közül 932-en mentek el szavazni. A második helyen
a részvételt illetően a 17. szavazókör végzett, itt
826-an voksoltak a 1269 jogosult közül. A 19. szavazókörben is meghaladta a részvétel az átlagosat:
a 1122 választópolgár közül 783-an járultak az urnához. Majd a 10. kör következik a sorban 743 sza-

vazóval (1223 jogosult közül). Alig marad le mögötte az 1. szavazókör 719 szavazattal (1084 választásra jogosult személyből).
Az egyes pártok végleges országos eredményei:
a legtöbb szavazatot a kormányzó SMER kapta, a voksok 34,79 százalékát, ám Robert Ficóék egyik koalíciós partnere, a Slota-féle Szlovák Nemzeti Párt 5,07
százaléknyi szavazattal épphogy bejutott a parlamentbe. Fico másik koalíciós partnere, a Mečiar vezette HZDS-ĽS viszont kiesett. Így a két párt nem szerzett többséget a parlamentben, összesen csak 62+9
mandátumuk van. A többi párt eredményei: SDKUDS – 15,42 százalék (28 képviselői hely), az újonc
Szabadság és Szolidaritás, a SaS 12,14 százalék (22
képviselő), a Kereszténydemokrata Mozgalom, a
KDH 8,52 százalék (15 képviselő), Most-Híd 8,12
százalék (14 képviselő – ebből 7 magyar és 7 szlovák), az MKP 4,33 százaléknyi szavazattal nem jutott be a parlamentbe. A jobbközép pártok tehát 79:71
arányú fölényre tettek szert a parlamentben.

Dr. Hájos Zoltán pozitívan
értékeli a magas részvételt
„Azok a választópolgárok, akik részt
vettek a június 12-ikén megtartott parlamenti
választáson, éltek azzal a törvényes jogukkal, hogy szavazatukkal befolyásolják az ország jövőbeni fejlődésének irányát. Polgármesterként jóleső érzéssel nyugtázom a
dunaszerdahelyiek nagy fokú aktivitását.
Az, hogy városunkban a régiónkban a részvételi arány országos méretben a legmagasabb volt, azt bizonyítja, hogy városunk polgárai nem szemlélik passzívan sorsuk alakulását, hanem tevékenyen részt kívánnak
venni a közügyek alakításában” – hangsúlyozta Dr. Hájos Zoltán polgármester a parlamenti választásokon tapasztalt magas
részvételi arányt értékelő nyilatkozatában.
„A választójog alapvető politikai jog –
mutatott rá a továbbiakban -, s különösen fontosnak tartom azt, hogy városunkban nagyon
sok első választó és fiatal szavazó is tudatosította ezt. Nagyon fontosnak tartom, hogy
Dunaszerdahelyen a fiatal nemzedékhez tartozó szavazók a korábbi évekhez viszonyítva
nagyobb arányban járultak az urnákhoz. Ők
is fontosnak tartották, hogy beleszóljanak a
közügyek alakulásába. Polgármesterként
nemcsak nekik, hanem minden választópolgárnak köszönetet mondok a választásokon
való aktív részvételükért.”
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Dunajská Streda: rekordná účasť
Parlamentné voľby 2010
V Dunajskej Strede občania oprávnení voliť
si 12. júna v parlamentných voľbách mohli uplatniť svoje volebné právo v 19 volebných okrskoch.
Počet voličov bol tento rok 19 277 (v roku
2006 to bolo 19 154). V 19 okrskoch z nich hlasovalo 12 446 voličov, čo je 64,92 percentná účasť.
V porovnaní s rokom 2006: vtedy sa volieb zúčastnilo 56,61 percent voličov. V celoštátnom meradle bola účasť 58,8 percentná, kým v roku 2006
to bolo iba 54,6 percent.
Najaktívnejší boli voliči vo volebnom okrsku
č. 14, kde z 1193 oprávnených osôb odovzdalo
svoj hlas 932 voličov. Druhá priečka patrí okrsku č. 17, kde zahlasovalo 826 voličov z oprávnených 1269. Aj vo volebnom okrsku č. 19 bola
účasť vyššia, ako celoštátny priemer, z 1122 osôb
zahlasovalo 783 voličov. V poradí nasleduje volebný okrsok č. 10, kde hlasovalo 743 z 1223 voličov, za ním volebný okrsok č. 1, kde zahlasovalo 719 voličov z 1084.
Konečné celoštátne výsledky parlamentných volieb, ktorých sa zúčastnilo 18 politických strán: najviac hlasov získal SMER (34,79 percent), ale jeho
koaličný partner SNS, vedená Jánom Slotom sa s
5,07 percentami ledva prebojovala do parlamentu. Druhý koaličný partner Smeru, ĽS-HZDS sa do
parlamentu vôbec nedostal. Tým pádom tieto
strany nezískali väčšinu, spolu majú len 62+9 mandátov. Výsledky ostatných strán: SDKÚ-DS – 15,42
percent (28) poslaneckých mandátov, nováčik
Sloboda a Solidarita získal 12,14 percent, (22mandátov), Kresťanskodemokratické hnutie má 8,52
percent (15 poslancov), Most-Híd 8,12 percent (14
poslancov, z toho 7 Slovákov a 7 Maďarov).
Strana SMK sa s výsledkom 4,33 neprebojovala
do parlamentu. Pravicové strany majú teda v pomere 79:71 väčšinu v parlamente.

Bilbordy SNS nedosiahli očakávaný efekt.

,

a

es
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Poďakovanie
za aktivitu
voličov
Primátor pozitívne hodnotí
vysokú účasť

„Občania, ktorí sa 12. júna zúčastnili
parlamentných volieb, využili svoje ústavné
právo, a svojim hlasovaním ovplyvnili budúce smerovanie krajiny. Ako primátor pozitívne hodnotím vysokú účasť Dunajskostredčanov. Skutočnosť, že percento účasti bola v našom meste a v regióne najvyššia v porovnaní

s celoštátnou účasťou, potvrdzuje, že občania
nášho mesta nepristupujú k dianiu v krajine
pasívne, ale chcú byť aktérmi spravovania vecí
verejných“ - zdôraznil JUDr. Zoltán Hájos
vo vyhlásení v súvislosti s vysokou účasťou
obyvateľov mesta vo voľbách.
„Právo voliť je základné politické právo –
podotkol primátor -, a považujem za mimoriadne dôležité to, že túto skutočnosť si uvedomilo aj veľa prvovoličov v našom meste. Je
veľmi dôležité, že v Dunajskej Strede išlo k urnám väčšie percento mladých, ako po minulé roky. Aj oni považovali za dôležité, aby vyslovili svoj názor na veci verejné. Ako primátor
vyslovujem vďaku nielen im, ale každému občanovi za jeho účasť vo voľbách.“

Mozaik / Mozaika

Óvónők
tapasztalatcseréje
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Výmena skúseností

A Meseerdő művelődési program keretében június 14-ikén Dunaszerdahelyre látogattak a mosonmagyaróvári Majoroki Óvoda óvónői.
A 19 óvónőből álló csoportot és a kíséretükben lévő
mosonmagyaróvári tanügyi osztályvezetőt fogadta
Dr. Hájos Zoltán polgármester. Az óvoda régóta rendszeres szakmai és baráti kapcsolatokat ápol városunk
óvodáival. Az idén a SzNF téri óvoda látta vendégül
a Magyarországról érkezett csoportot. Tartalmas programmal fogadták őket, jártak a Csallóközi Múzeumban és ellátogattak a dunatőkési vizimalomhoz is.

V rámci projektu Rozprávkový les
navštívila Dunajskú Stredu skupina
učiteliek z materskej školy Majoroki
Óvoda z družobného mesta Mosonmagyaróvár. 19-člennú delegáciu prijal aj
primátor mesta JUDr. Zoltán Hájos.
Hostiteľskou materskou školou bola
tentokrát MŠ na námestí SNP. Pripravili pre nich bohatý program, v ktorom
figurovala aj návšteva v Žitnoostrovskom múzeu a výlet k vodnému mlynu
v Dunajskom Klátove.

Emlékezés
Trianonra
a kopjafánál
A kilencvenedik évforduló alkalmából Trianonra emlékeztek Dunaszerdahelyen. A Pázmaneum Társulás és a Szent Korona Lovagrend Felvidéki Rendtartománya által szervezett megemlékezés legérdekesebb eseménye
Matúz Gábor: A legbátrabb város című ﬁlmjének bemutatása volt, amely a Nógrád megyei Balassagyarmat 1919-es csehszlovák
megszállását és a város lakóinak győzelemmel
végződő, hősies küzdelmét elevenítette meg
a dokumentum- és a játékﬁlm eszközeivel.
Az emlékest bevezetőjében Balogh Zsuzsanna,
a keresztény iskola tanítónője Reményik Sándor Nem
nyugszunk bele című versét szavalta. Ezután Karaffa
Attila. a Pázmaneum Társulás titkára köszöntötte a
megjelenteket és osztotta meg gondolatait Trianon
kapcsán. Elmondta: nem a siránkozásé a főszerep,
hanem az emlékezésé. A kihívás az, hogy a felvidéki magyarság a jövő építésével foglalkozzon, hogy
nemzeti azonosságtudatának és kultúrájának megőrzésével legyőzze Trianont és megmaradjon magyarnak az ezeréves szülőföldön, amelyért őseink vérüket adták. Ezután Varga Gábor elszavalta Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet versét, majd elhangzott a Magyarok Világszövetségének Trianon
kapcsán íródott körlevele. Takács Réka József Attila Nem, nem soha! című versét adta elő, majd Lőrincz Roland nemzeti érzelmű dalokat énekelt.
Végezetül Karaffa Attila megköszönte a társzervező Felvidéki Harcosoknak, a Magyar Polgári Körnek a segítséget a trianoni emléknap méltó megszervezéshez, Örömmel nyugtázta, hogy a magyar
Országgyűlés június 4-ét a Nemzeti Összetartozás
Napjává nyilvánította. Ezt a megemlékezés résztvevői
spontán tapssal fogadták. A Magyar Himnusz és a
Székely Himnusz eléneklése utána a Trianon szobornál, gyertyagyújtással emlékeztek a 90 éve aláírt békediktátumra.

Spomienka na
90. výročie
Trianonu
V Dunajskej Stred 4. júna si pripomenuli 90.
výročie podpísania trianonskej zmluvy.
Hlavným organizátorom akcie bolo Občianske združenie Pázmáneum.

A kopjafánál gyertyákat gyújtottak.
Pri soche si zapálil sviečky.

Spomienka sa začala premietnutím filmu Najsmelšie mesto, v ktorom režisér filmu predstavil
hrdinský a víťazný boj obyvateľov mesta na severe Maďarska Balassagyarmat proti okupantskej československej armáde v roku 1919.
Potom nasledoval kultúrny program na malom
javisku v mestskom parku oddychu. Účastníci spomienkového večera prijali potleskom oznámenie
o tom, že maďarský parlament v uplynulých
dňoch vyhlásil deň podpísania trianonskej zmluvy za Deň spolupatričnosti všetkých Maďarov.
Záverom účastníci spomienkového zhromaždenia pri pamätníku zapálili sviečky.
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Ne
lépj
bele!
Tegyél
bele!
Megszívlelik-e az ebtulajdonosok a diákok ötletes jelszavát?
Nem mindig járnak sikerrel azok a kezdeményezések, ha felnőttek igyekeznek a diákokra „rátukmálni” bizonyos témák felkarolását. Ha viszont a diákok maguk a kezdeményezők, akkor rendszerint jól sül el a dolog. Hiszen hajtja őket a lelkesedés és a bizonyítási vágy.

Nevstúp na mňa!
Vhoď ma sem!
Poučia sa psíčkári zo vtipnej akcie žiakov?

Így volt ez annak a háromnapos projektnek az esetében is, amelyben
Nie vždy sú úspešné podnety, pri ktorých sa dospelí snažia nieka magyar tannyelvű egészségügyi szakközépiskola 2. A osztályának diákjai
toré témy vnucovať žiakom. Ak však iniciatíva vychádza od štuvettek részt. Mert a többiek nem láttak fantáziát a Nagyszombat megye
dentov, akcie sú väčšinou úspešné. Aktérov ženie nadšenie a snaáltal meghirdetett Három nap a hősöknek elnevezésű projektben.
ha niečo dokázať.
A diákok párokat alkotva járták a 10 körzetre osztott várost. Igény szerint magyar és szlovák nyelvű kérdőíveket osztogattak az embereknek, és
Tak to bolo aj v prípade trojdňového projektu, do ktorého za zapojili štuarra keresték a választ, hogy a dunaszerdahelyi embereknek mi a véleménye
denti 2. A triedy zo Strednej zdravotníckej školy s VJM. Ostatných študena kutyatartók magatartásáról, min és hogyan lehetne javítani. Merthogy
tov nezaujal projekt s názvom Tri dni pre hrdinov, vyhlásený Trnavskou žua projekt egyik központi témája a közvetlen környezetünk megóvása volt,
pou. Výsledkom bola trojdňová akcia, ktorým chceli žiaci viesť psíčkárov k
például a kutyapiszok okozta veszélyektől.
vačšej zodpovednosti a disciplinovanosti. Mesto rozdelili na desať zón a rozA címben idézett szlogen az egyik tettrekész diáklánytól, Bögi Szilvidávali dotazníky v slovenčine alebo v maďarčine. Boli zvedaví na to, aký majú
ától származik. Leleményességben semmiben sem marad el mögötte Szolnázor Dunajskostredčania o psíčkaroch a ako by vyriešili existujúce problémy.
gay Tímea, aki a válaszok berakására szolgáló dobozokra rajzolt kutyaTémou projektu bola ochrana verejných priestranstiev od psích výkalov a teda
fejeket. Mint mondták, akkor tartanák sikeresnek a projektet, ha sikerülaj chorôb, ktoré môžu spôsobiť psie výkaly.
ne az embereket rávezetni arra, hogy óvják a közterületeket, a parkokat,
Autorkou sloganu v titule tohto článku je vynaliezavá študentka Szilvia Bögi.
és főleg a homokozókat a kuNezaostala za ňou ani Tímea Szolgay,
tyapiszoktól. Ezért osztogatktorá na anketovú krabicu nakreslila psítak az ebürülék tárolására alkov. Akciu by považovali za úspešnú,
kalmas zacskókat és ehhez
keby sa im podarilo presvedčiť obyvaszükséges kellékeket. „Ezeket
teľov, aby boli zodpovednejší, aby sme
az iskola részére a dunaszerv parkoch a detských ihriskách nemudahelyi városi önkormányzat
seli kľučkovať medzi psími výkalmi. Prebiztosította, amely a projekt
to rozdávali psíčkarom aj sáčky a rutámogató partnere volt” kavice na zber psích výkalov. „Tie pre
nyilatkozta lapunknak Varga
školu zabezpečila mestská samospráva,
László mérnök, a környezetktorá projekt podporovala“ - povedal
védelmi alosztály vezetője.
vedúci referátu ochrany životného prostA projekt része volt az
redia Ing. László Varga.
egyetlen megmaradt ártézi
Súčasťou projektu bolo aj očistekút környékének rendbetétenie okolia a natretie artézskej studne
le és átfestése is.
A projekt koordinátora Török Mária tanárnő. / Koordinátorom projektu bola učitelka Mária Török. v Dunajskej Strede.
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A hónap témája

Hol lehet
kutyát
sétáltatni?
Bemutatjuk az e célra kijelölt
közterületeket
Mindannyiunk érdeke, hogy a közterületeket megóvjuk a sok kellemetlenséget és
fertőzéseket is okozó kutyaürüléktől. Különösképpen azokat a helyeket, ahol naponta sokan fordulnak meg, nem is beszélve a játszóterekről és a parkokról.
A Kukučín utca végénél itt lehet kutyát sétáltatni. / Na konci Kukučínovej ulice je vyznačený priestor pre vodenie psov.

A város lakosai részéről is egyértelmű ez az
igény. Helybéli polgárok a szerdai fogadónapok
keretében Dr. Hájos Zoltán polgármesternek
személyesen is tolmácsolták ez irányú elvárásaikat. Éppen ezért a városi hivatal számba vette azokat a közterületeket, ahol kutyafuttató helyeket lehetne kijelölni. Az egyik fő szempont
az volt, hogy lehetőleg minden városrészben legyen kutyasétáltatásra kijelölt terület, ahol a kutyatulajdonosok - természetesen pórázon – megfuttathatják négylábú kedvenceiket.
Az alábbiakban áttekintést adunk arról, hogy
hol vannak ilyen kijelölt helyek, ahol az ebtulajdonosok figyelmét tábla is felhívja erre. Ezeken a közterületeken ebürülék elhelyezésére szol-

gáló kukákat is elhelyeztek az eltávolítására szolgáló zacskókkal együtt.
- a belvárosban a Kukučín utca és a Vasút
utca kereszteződésénél,
- a Bősi útnál a felüljáró alatt,
- a Kelet lakótelepen a nyugdíjas otthon melletti park,
- a Max üzletközpont mögötti parkban,
- a városi szabadidőparkban.
Az Észak II. lakótelepen a Smetana-ligetben
egyelőre megoldatlan a kérdés, mivel a lakókkal történt konzultációk után a 195-ös lakótömb
mellett kijelölt helyet egy másik panelház lakói
ellenezték. A környezet megóvása itt is azt kí-

Kutyasétáltatásra kijelölt hely a Kelet lakótelepi nyugdíjas panziónál. / Vyznačené priestory sú pre psíčkárov aj
na sídlisku Východ pri penzióne dôchodcov.

vánja, hogy mielőbb kölcsönösen elfogadható
megoldás szülessen. Ez ügyben várjuk olvasóink észrevételeit is. Elvégre nehezen elfogadható
az ellenérv, hogy a lakókat zavarja a sétáltatott
kutyák ugatása.

Téma mesiaca
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Kam na
prechádzku
so psom?
Vyznačené priestranstvá
pre štvornohých miláčikov
Ochrana verejných priestranstiev pred znečisťovaním psími výkalmi je našim spoločným záujmom. Osobitne treba chrániť tie
miesta, kde sa pohybuje veľa ľudí, o detských
ihriskách a parkoch ani nehovoriac.

Az iskolák pályáin kutyát sétáltatni tilos. / Na športových ihriskách škôl vodenie psov je zakázané.

A városi szabadidőparkban is bárki megfuttathatja kedvenc négylábúját. / Aj v parku voľného času je možnosť vodenia psov vo vyznačenom priestore.

Aj zo strany obyvateľov mesta je táto požiadavka evidentná. Miestni občania ju v rámci stredajších stretnutí s primátorom tlmočili ju aj JUDr.
Zoltánovi Hájosovi. Mestský úrad preto vyznačil verejné priestranstvá, ktoré sú vhodné ako
výbehy pre štvornohých miláčikov. Jedným z
kľúčových hľadísk bolo, aby v každej mestskej časti bol taký priestor, kde sa psi môžu – samozrejme na vodítku – voľnejšie pohybovať.
Nižšie poskytneme prehľad o vyznačených
miestach pre vodenie psov, kde boli umiestnené aj
informatívne tabule a špeciálne odpadkové koše so
sáčkami.
- v centre mesta pri križovatke Kukučínovej
a Železničnej ulice,
- pri Gabčíkovskej ceste pod nadjazdom,
- na sídlisku Východ v parku pri domove dôchodcov,
- v parku za OD Max,
- v mestskom parku voľného času.
Na sídlisku Sever sa zatiaľ nepodarilo nájsť
vhodný priestor. Pôvodnú alternatívu pri dome
č. 195 tamojší obyvatelia odmietli. Z ekologických dôvodov je však nutné v čo najkratšom
čase nájsť nejaké prijateľné riešenie. Ťažko sa prijíma argument, že štekot psov ruší obyvateľov
domu. Touto formou vyzývame aj čitateľov DH
na to, aby pomohli nájsť vhodný priestor na tomto sídlisku pre psíčkarov.
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Nyári gyermekfoglalkozások / Letné aktivity pre deti

Alkotóműhelyek

Tvorivé dielne

Kedves gyerekek! A Csallóközi Népművelési Központ munkatársai közös nyári foglalkozásokra hívnak titeket, ahol megtanulhattok hímezi, kötni, horgolni, kagylókból különböző figurákat készíteni, gyöngyöt fűzni...

Milé deti! Pracovníci Žitnoostrovského
osvetového strediska srdečne vás pozývajú na
letné tvorivé dielne, kde sa môžete naučiť vyšívať, háčkovať, štrikovať, vyrábať figúrky z
mušieľ, navliekať koráliky...

Hol?

Kam ?

Csallóközi Népművelési Központ klubhelyisége, Kondé püspök utca 10.

Mikor?
július 19. és 23. között (hétfőtől péntekig), 10.
00 órától 12.00 – ig.
Részvételi díj: 2 euró
Jelentkezni a 552 27 62 és a
0911 265 582 telefonszámokon lehet.

Do klubovne Žitnoostrovského osvetového
strediska, Ulica biskupa Kondého 10. ,

Kedy?
Od 19. júla do 23. júla, (od pondelka do piatku), od 10.00 hod. do 12.00 hod.
Účastnícky poplatok: 2 eur.
V prípade záujmu volajte tel. čísla
552 27 62, alebo 0911 265 582.

Pillanatképek a gyermeknapi játszóházról
Momentky z domu hier v Deň detí

Mesés nyári
napközis tábor
Két mesés nyári napközis tábor is várja a vakáció alatt a gyerekeket a Bacsák utcai Csemadokházban. Az öt és tíz év közötti lányok, fiúk július 26. és 30. között tündér- és lovagképző táborban tanulhatják a tündérséget és a lovagiasságot,
augusztus 2-a és 6-a között pedig távoli, egzotikus
tájakra, Afrikába, Indiába, Japánba, Arábiába repülhetnek a mesék szárnyán. A hétfőtől péntekig,
reggel nyolctól délután ötig folyó foglalkozások
minden nap új mese jegyében telnek. Ugyanazt a
mesét élő bábelőadásban láthatják a gyerekek, majd
interaktív játék keretében maguk is eljátsszák a látottakat, hallottakat. A kézműves foglalkozásokon
is olyan tárgyakat készítenek majd, amelyek szorosan kapcsolódnak az adott meséhez. Lesznek csoportos játékok, közös éneklés, ritmizálás. A napi
háromszoros étkezés biztosított.
Dunaszerdahelyen már nem kell külön bemutatni Németh Luca bábszínészt, a táborok vezetőjét. Budapesten, ahol évek óta dolgozik,
nagy sikere van ezeknek az interaktív foglalkozásoknak, a gyerekek szeretik, mert mindenki bekapcsolódhat a történésekbe, mindenkinek jut szerep. Miközben hancúroznak, szórakoznak, beletanulnak a társas viselkedés szabályaiba, és érzelmi világuk is fejlődik.
Részvételi díj személyenként 68 €.
Jelentkezni Huszár Áginál lehet a köv. mobilszámon: O9O8/693167

Városi csoportok / Mestské súbory
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Akik élvezik a játékot
A Fókusz és a Gézengúzok a Duna Menti Tavaszon
Az idén harmincötödik alkalommal megrendezett Duna
Menti Tavasz Szlovákia-szerte fogalom, gyerekek és pedagógusok generációinak
nagy élménye.
Ez egy nyüzsgő, nagyon élő, varázslatos fesztivál, ahol közönségnek és szereplőnek egyformán jó lenni. Elnyűhetetlen és megunhatatlan,
mert bár minden évben a megszokott
műsorstruktúra szerint zajlik, a mindig változó közreműködőknek köszönhetően a sokadszor látott darab is
új színt, új hangot, új értelmet nyer.
Dunaszerdahelyet az idén a Jarábik Gabriella vezette Fókusz gyermekszínpad és a Csörgei Tünde vezette Gézengúzok bábcsoport képviselte. A Fókusz A mi János vitézünk
című darab remek előadásáért Nívódíjat kapott és elnyerte a Gyermekzsűri Díját is. "Az utóbbi nem kis dolog -- állítja Ibolya Ildikó, a fesztiválnak otthont adó Városi Művelődési
Központ igazgatója --, mert a gyerekek remek megfigyelők és nagyon
igazságosak. S mivel ez a fesztivál nekik szól, a legkompetensebbek is."
De nemcsak a gyerekek zsűrije, a felnőtteké
is dicsérte a Fókusz produkcióját, még Budapesten is, ahol a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválon a komáromi Mumpicok színjátszó csoporttal együtt képviselte a
rendkívül erős mezőnyben Szlovákiát. Megérdemelte a dicséretet, mert nagyon ötletes, eredeti
módon, a mai gyerekek szemével láttatva elevenítette meg a János vitéz meséjét.
A Gézengúzok bábcsoport az ismert Grimmmesét, a Brémai muzsikusokat mutatta be a Duna
Menti Tavaszon. Bár díjat nem kapott, a zsűri nagyra értékelte a színrevitel során alkalmazott érdekes
megoldásokat. Csak az állatokat jelenítették meg
bábok, a rablótanya lakóit gyerekek játszották, a
gyors színhelyváltozásokat forgószínpad-szerűen
oldották meg, a bábok nem a paraván mögött, hanem előtte jelentek meg. „Nagy volt az izgalom - árulta el Csörgei Tünde, a Gézengúzok csoportvezetője --, mert nagy volt a konkurencia, az
ország tizenegy legjobb magyar gyermekbábcsoportja vett részt a seregszemlén”. Az, hogy az idén
nem kaptak helyezést, nem keserítette el az együttes tagjait. Csörgei Tünde szerint azért nem, mert
eleve így vannak vezetve, a bábosok örülni tudnak
egymás sikereinek. A gyerekek díj, jutalom nélkül is nagyon szeretnek bábozni, egyszerűen élvezik
a játékot. És ez a lényeg.

Hra je pre nich pôžitkom
Dva súbory, ktoré nás reprezentovali na Podunajskej jari
Festival Podunajská jar, ktorý sa tento rok
poriadal po 35. krát, ponúka nevšedný zážitok už pre generácie detí a pedagógov. Je
to čulá, živá, očarujúca prehliadka, na ktorej sa každý cíti dobre, obecenstvo i účinkujúci. Tento festival nemožno zunovať,
napriek tomu, že každý rok je poriadaný
podľa rovnakého scenára.
Dunajskú Stredu zastupovali na tohtoročnej prehliadke detský divadelný súbor Fókusz pod vedením Gabriely Jarábik a bábkarsky súbor Gézengúzok pod vedením Tünde Csörgei. Fókusz bol
za výbornú prezentáciu diela Náš bohatier Janko
(A mi János vitézünk) odmenený cenou za vysokú úroveň a získal taktiež aj cenu Detskej poroty.
„Nie je to maličkosť – tvrdí Ildikó Ibolya, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska, ktoré je každoročne domovom tohto festivalu. Ako dodáva, deti
sú výborní pozorovatelia a sú veľmi spravodlivé.
A nakoľko je festival určený pre deti, oni sú kompetentné rozhodovať.“

Okrem detskej poroty aj porota dospelých
chválila predstavenie Fókuszu. Dostala pochvalu
aj v Budapesťi na Celoštátnom festivale detských
divadelných scén Sándora Weörösa. Chvála im právom patrí, lebo veľmi dôvtipne, v modernom poňatí interpretovali dobrodružstvá hlavného hrdinu.
Bábkari Gézengúzok predniesli na festivale
Dunajskostredská jar populárnu rozprávku od bratov Grimmovcov o muzikantoch z Brémy. Hoci
predstavenie nebolo ocenené, porota vysoko
hodnotila zaujímavé javiskové stvárnenie. Bábkami nahradili len zvieratká, lúpežníkov hrali samotné deti. Rýchle zmeny scén riešili systémom
otáčavého javiska, pričom bábky neboli za ale
pred paravanom. „Panoval veľký rozruch – prezradila vedúca skupiny Tünde Csörgei –, lebo konkurencia bola veľká, na prehliadke sa zúčastnilo jedenásť najlepších maďarských bábkarskych
súborov republiky. To, že súbor tentokrát nedostal ocenenie, neznechucuje jeho členov. Deti
hrajú pre radosť a nie pre cieny. Hra ich jednoducho baví. A to je najdôležitejšie.“
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Mozaik, Hirdetés / Mozaika, Inzercia

Kerékpáron az
egészségért
A napi kerékpározás népszerűsítésére június
5-én harmadik alkalommal rendeztek Dunaszerdahelyen bringanapot, amelyen vagy 150 kerékpáros vett részt.
A gyülekező a városi művelődési központ
előtt volt, ezt követően több mint 8 kilométert
kerekeztek a városban . A Vásártéren tartott rövid pihenő után az edzettebbek Nagyudvarnokot
érintve lerándultak Dunatőkésre a nemrég átadott
kerékpárúton. A jelenlegi válság miatt nem teljesülhet a bringanap szervezőinek álma, hogy
épüljenek biciklisutak, legyenek kerékpártárolók. Így egyelőre megelégednének azzal is, ha
még többen ülnének kerékpárra és vennének részt
a megmozduláson. Hogy a gyerekek is biztonsággal biciklizhessenek, a következő években
rendőrök bevonásával tanítanák meg őket a
közlekedési szabályokra.
Terveiket azonban nem adják fel, remélik,
hogy előbb-utóbb sikerül kiépíteni a Dunaszerdahelyet Bőssel összekötő kerékpárutat, és így a
város bekerülne a nemzetközi kerékpáros úthálózatba, ami jót tenne az idegenforgalomnak.
Győry Attila, a bringanap fő szervezője sikeresnek minősítette az akciót: "Nemrég Budapesten egy hasonló rendezvényen 3O ezren vettek
részt. Mi nagyon fogunk örülni annak is, ha legközelebb 3OO résztvevőnk lesz."

Bicyklom za zdravím
Piateho júna v Dunajskej Strede sa takmer 150
záujemcov zúčastnilo tretieho cyklistického dňa.
Cyklisti mali zraz pred Domom kultúry a po 8 kilometrovom okruhu v meste vybrali sa do Dunajského Klátova. Cieľom organizátorov podujatia
je popularizácia bicyklovania v meste a vybudovanie
vhodných ciest pre bicyklistov. Už existuje plán na
spojenie Dunajskej Stredy s cyklotraťou v Gabčíkove, čím by sa mesto stalo súčasťou medzinárodnej
cyklostrády a priťahovalo by viac turistov.
Zatiaľ sa snažia aspoň dosiahnuť zvýšenie počtu cyklistov a navštevovanosť nimi organizovaných

cyklistických podujatí. Chcú zapojiť aj deti, preto v spolupráci s dopravnou políciou plánujú
pripraviť pre ne dopravný kurz. Nevzdávajú sa však
svojich plánov, pevne veria, že skôr či neskôr dôjde k vybudovaniu cyklotrate do Gabčíkova, čo bude
mať pozitívny vplyv aj na cestovný ruch.
Hlavný organizátor akcie Attila Győry bol spokojný s jej priebehom: "Myslím si, že je to úspešná iniciatíva. Prišlo mnoho ľudí, deti a dospelí, mladí, aj starší. V Budapešti bolo vyše 30 tisíc účastníkov. My sa budeme tešiť, ak najbližšie nás bude
tristo."

Mozaik / Mozaika
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Vereség
nélkül
nyertek
A szabadidőközpont
focicsapatának remek sikere
Májusban remek sikert könyvelhetett el a városi szabadidőközpont: a 2002-es születésű gyerekek Magyarbélen megtartott tornáján az első helyet szerezték meg,. Ez a siker annál is inkább értékes, mert a tornán nem találtak legyőzőre, pedig
elsőligás ificsapatok ellen is játszottak.

A tornán résztvevő ificsapatok/
Zúčastnené mládežnícke družstvá turnaja
Domino Bratislava, Banská Bystrica, Stará
Tura, SK SFM Senec, Nové Mesto n/V, PB Kinder Senica a CVČ – SzIK Dunajská Streda

Eredmények/Výsledky:
CVČ DS – Domino BA
CVČ DS – Banská Bystrica
CVČ DS – S. Tura

5 : 0
7 : 1
10 : 0

A döntő résztvevői/ Finálová skupina:
CVČ DS – Domino BA
4 : 2
CVČ DS – Senec
6 : 3
CVČ DS – Senica
1 : 0
A torna legjobb játékosa a dunaszerdahelyi
szabadidőközpontos csapat tagja, Vass Máté
lett. A győztes csapat tagjai elnyerték a torna
serlegét és aranyérmeket vehettek át.
Najlepším hráčom turnaja sa stal Máté Vass
z družstva CVČ – SzIK Dunajská Streda. Deti
obdržali pohár a „Zlaté medaile“.

Vyhrali bez
prehry
Futbalisti z mestského CVČ
opäť triumfovali
Deti z futbalových záujmových útvarov pri
CVČ sa zúčastnili v máji na futbalovom turnaji pre
ročník 2002“ vo Veľkom Bieli. Naše deti opäť dosiahli vynikajúci úspech a v silnej konkurencii i za
prítomnosti mládežníckych družstiev prvoligových
družstiev obsadili bez prehry vynikajúce 1. miesto.

Dunaszerdahelyi életképek 2010

Mestská fotosúťaž 2010

A nyarat is lencsevégre kell kapni!

Aj momenty leta treba zvečniť

Itt a nyár, többet tartózkodunk a szabadban, több időnk jut pihenésre, csatangolásra, szórakozásra. Megannyi kiváló alkalom, hogy magunkkal vigyük
a fényképezőgépünket, és megörökítsük a szép pillanatokat. Már csak azért
is, mert Dunaszerdahely Város Önkormányzata, a Kortárs Magyar Galéria kuratóriuma és a Dunaszerdahelyi Városi Televízió még az év elején az idei évre
is immár hatodik alkalommal fotópályázatot hirdetett DUNASZERDAHELYI
ÉLETKÉPEK 2010 címmel. Versenyezni a következő kategóriákban lehet:

Je tu leto, zdržiavame sa často vonku, častejšie oddychujeme, chodíme na prechádzky, zabávame sa. Nesmierne veľa príležitostí, aby sme si zobrali so sebou
fotoaparát a zvečnili jedinečné chvíle a momenty okolo nás. Aj preto, lebo samospráva mesta Dunajskej Stredy, Kuratórium Galérie súčasných maďarských
umelcov a mestská televízia DSTV ešte začiatkom roka vyhlásili 6. ročník mestskej fotosúťaže pre tento rok. Fotografická súťaž pod názvom ŽIVÝ OBRAZ DUNAJSKEJ STREDY 2010 prebieha v nasledovných kategóriách:

Fotó:
- Az utca embere kritikus szemmel
- Utcák, terek, épületek, műemlékek
és környezetük
/Afényképek méretei: 20x30 és 30x40 cm/

Mozgókép:
- Reklámfilm /max 0,5 perc/
- Videoklip /max 5 perc/
- Dokumentumfilm /5-15 perc/

A pályamunkák 2010. október 22-ig adhatók le a Vermes villában székelő Kortárs Magyar Galériában személyesen, vagy postázhatók az alábbi címre: Kortárs Magyar Galéria, Szabó Gyula utca 304/2, 92901 Dunajská Streda. (Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 10-tól 17 óráig). A beküldött pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el.
Az ünnepélyes tárlatnyitón átadják a polgármester és a zsűri pénzjutalommal járó
díját. Részletesebb tájékoztatás a 031 / 5529384-es vagy a 00421-918-607 307-es
számon, valamint a www.kmgaleria.eu/fotopalyazat web-oldalon.

Fotografia:
- Mestský človek kritickým okom.
- Ulice, námestia, budovy, pamiatky
a ich okolie
/Rozmer fotografií: 20 x 30 a 30 x 40 cm/

Krátka filmová tvorba:
- reklamný spot /max. 0,5 min/
- videoklip /max 5 min/
- dokumentárny film /5-15 min/

Súťažné práce treba odovzdať do 22. októbra 2010 v Galérii súčasných
maďarských umelcov, ktorá sídli vo Vermesovej vile alebo zaslať poštou na
nasledovnú adresu: Galéria súčasných maďarských umelcov, ul. Gyulu Szabóa 304/2, 929 01 Dunajská Streda. (Galéria je otvorená v pracovných dňoch
od 10 do 17 hod., v utorok do 18. hod/) Súťažné práce vyhodnotí odborná
porota, na slávnostnej vernisáži bude odovzdaná cena primátora a poroty. Bližšie informácie: 031/5529384 alebo 0918/607-307.
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

Nyolcféle masszázs várja a klienseket
Nyolcféle masszázs közül válogathat az,
aki felkeresi a Fő utcán lévő Country Pub
épületének második emeletén működő
masszázsszalont. Andics Miklós masszőr ismeri az ősi, hagyományos és az újabb keletű masszázsok csínját-bínját.
Köztük az indiai klasszikus testmasszázst megtestesítő ajurvédát és a nyirokmirigy-masszázst
(vagy ahogy sokan ismerik: a limfodrenázst). Kevésbé
ismert, de annál hatásosabb és kellemesebb az egész
test felforróssított lávakövekkel történő maszírozása, ugyanígy a dinamikus köpölyözés is. Az utóbbi
eljárással jól gyógyíthatók a belső szervi panaszok is,
a különböző gyulladások, beleértve az izom- és ideggyulladást is. Régi gyógymódról van szó, amely a vá-

kuumhatáson alapul. Kinyitja a pórusokat, méregteleníti a testet és vérbőségre kényszeríti a sérült izmot, amely kénytelen lesz „dolgozni”. Nagyon hatásos a nyak, váll- és hátgerincpanaszok, valamint a
derékfájás enyhítésére.
A szalon kliensei közül egyre többen igénylik az
akupresszúrás kezelést is. Lényege az akupunktúrás
pontok puszta kézzel való nyomása, stimulálása. Az
akupresszúra alkalmazható idős embereknél, nőknél,
gyerekeknél, tűtől irtózó személyeknél. Közkedvelt
az aromaterápiás masszázs is, kellemes illóolajokkal. Egészen különleges az ún. Reindrop-technika,
amely 9 fajta finom olaj természetes esszenciája. Gerinc- és válltájéki fájdalmakra nagyon hatásos. A mézmasszázst is érdemes kipróbálni, amely méregtelenítő hatású. Nagyon ajánlott az egyórás talp-

Osem druhov masáží
Návštevníci masážneho salóna na druhom poschodí v budove Country Pubu na Hlavnej ulici si môžu vyberať z 8 druhov masáží. Masér
Miklós Andics pozná chmaty starých tradičných i novomódnych masáží.
Medzi nimi je aj klasická indická telová masáž
ajurvéda ako aj masáž lymfatických uzlín, ktorú
väčšina pozná ako lymfodrenáž. Je menej známa,
ale o to je príjemnejšia celotelová masáž horúcimi lávovými kameňmi, ako aj banková masáž, kto-
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rou sa výborne liečia napr. choroby vnútorných
ústrojenstiev, rôzne zápaly a spazmy. Táto masážna
technika je veľmi účinná na zmiernenie bolestí v
krčnej, ramennej, chrbtovej a driekovej časti tela.
V kruhoch zákazníkov salónu je rastúci záujem o
akupresúru. Jedná sa o starú, zhruba 2000 ročnú čínsku liečiteľskú metódu na podporu zdravia. Spočíva v
mačkaní akupunktúrnych bodov v najrôznejších
kombináciách. Veľmi obľúbená je i aromaterapeutická masáž s príjemnými aromatickými esenciálnymi
olejmi. Unikátna je reindrop-technika, čo je vlastne
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Június 9-iki versenyünk megfejtői

Legutóbbi feladványunk így hangzott: Melyik legújabb dermatokozmetikai eljárást ajánlja az Ella stúdió az arcbőr fiatalítására és feszesítésére?A helyes választ beküldő olvasók közül hárman a stúdió által
felajánlott 1-1-speciális kezelést nyernek a felajánlott 3 fajta közül. /1.
Rádiofrekvenciás kezelés, 2. Dermabrázia, 3. Oxigénes mezoterápia/

Nyerteseink:
Angyal Viola, Svoboda tábornok u. 1946/4, Molnár Edit, Fenyves
1383/ 46 és Póda Zsuzsa, Újfalu 2225/ 35.
A nyereményért és időpont-egyeztetésért a 0904/ 465 – 597-es számon jelentkezzenek. /Cím: Újfalu 2219/14, 3. emelet / Szükséges a személyazonossági igazolvány bemutatása.
E heti kérdésünk: Hány fajta masszázs közül választhat a Country
Pub épületének 2. emeletén lévő masszázsszalonban? A nyertesek 1 –
1 egyórás masszázst nyernek – a típusát szabadon választhatják meg.
Válaszaikat legkésőbb július 9 - ikéig küldjék el szerkesztőségünk
címére, vagy e-mailben (press@dunstreda.eu), a városi hivatal portáján is leadhatják. Ne feledjék el az email-megfejtésben a nevüket és a
címüket is feltüntetni.

maszszázs, amely alkalmas a betegségek megelőzésére és gyógyítására, férfiak esetében veseproblémák kezelésére.
Andics Miklós vegyes masszázst is alkamaz, ez
a felsoroltak kombinációja. A szakképzett masszőr segít az aranyérproblémák kezelésében is, amelyekkel
egyre gyakrabban terhes nők is fordulnak hozzá.
Információk és időpontrendelés a 0905/240336-os telefonszámon.

neinvazívny spôsob odstránenia bolesti v chrbtovej a
ramennej oblasti pomocou manuálnej techniky s použitím špeciálnych, 9 druhov éterických olejov.
Oplatí sa vyskúšať aj medovú masáž s detoxikačným
účinkom. Odporúčaná je hodinová reflexná masáž nôh,
ktorá je veľmi vhodná na prevenciu a liečbu rôznych
chorôb, v prípade mužov i na problémy s ľadvinami.
Kvalifikovaný masér dokáže pomôcť i v prípade potiaží so zlatou žilou, s ktorými ho čoraz častejšie vyhľadávajú i gravidné ženy. Masáž je vhodná pre každú vekovú kategóriu, najmladší klient má
13 rokov, najstarší viac ako 65. Informácie a objednanie termínu na čísle: 0905/ 240-336
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže z 9. júna
V poslednom vydaní DH sme položili nasledovnú otázku: Ktorú najnovšiu dermatokozmetickú procedúru ponúka na omladenie a spevnenie pleti Štúdio Ella?

Výhercovia:
Viola Angyalová, gen. Svobodu 1946/4, Edit Molnár, Boriny, 1383/
46 a Zsuzsa Póda, Nová Ves 2225/ 35. Ceny výhercom sú 3 rôzne ošetrenia, môžu si vybrať jednu z nich: 1. rádiofrekvencia, 2. dermabrázia a
3. oxigénová mezoterapia. Pre výhru sa prihláste na tel. čísle 0904/ 465
– 597 . / Adresa: Nová Ves 2219/14, 3. poschodie. Treba sa preukázať
občianskym preukazom.
Nová otázka: Z koľkých druhov masáži môžu vyberať klienti masážneho salónu na druhom poschodí budovy Country Pubu? Salón venuje 3 viťazom po jednej masáži podľa vlastného výberu.
Odpovede zašlite najneskôr do 9. júla na adresu redakcie, e-mailom
(press@dunstreda.eu), alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu. Nezabudnite v elektronickej pošte uviesť vaše meno a adresu.

Programok, Krónika

,

Kronika

Születések – Novorodenci
Kardosová Erzsébet Leila
Bertók Emanuel
Egriová Gabriela
Tóth Márk
Johancsik Gergely
Petkov Niko Ivan
Angyal Mihály
Béli Máté

Elhalálozások – Zomreli
Csicsola Vojtech /1955/
Budiás Viktor /1944/
Fábik Karol /1933/
Balogh Štefan /1948/
Végh Dezider /1929/
Jankovič Attila /1965/
Csibrey Štefan /1936/
Somogyi Gejza /1955/

Házasságkötés – Sobáše
Mgr. Hanšut Rastislav - Ing. Agneša Kmeťová
Miroslav Poszmik - Emerencia Mészárosová

5. Repülő - modellező nap
2010. június 26.-27.
Helyszín: Sikabonyi reptér.
Műsor: szombat 10:00 - 18:00.
Vasárnap 10:00 -14:00.

5. Pohoda Air Show
26.-27.jún. 2010.
Miesto: Letisko Malé Blahovo
Program: sobota 10:00 - 18:00.
Nedeľa 10:00 - 14:00.

KORTÁRS MAGYAR GALÉRIA
GALÉRIA SÚČASNÝCH MAĎARSKÝCH UMELCOV
XI. Nemzetközi Művésztelep résztvevőinek kiállítása július 6-11.
Výstava diel účastníkov XI. Medzinárodného výtvarného tábora 6-11. júla

Felhívjuk a lakosok figyelmét arra, hogy július elsején a városi hivatalban csak 11.30-ig
lesz ügyfélfogadás. A városháza délután műszaki okok miatt zárva lesz.
Upoozorňujeme občanov, že 1. júla na
mestskom úrade stránky vybavujú len do 11.30
hod. Popoludní radnica z technických príčin
bude zatvorená.

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.23.–16.00: Könyvbemutató: A Kreatív Nyelvtanulás (Lingprint s.r.o. – Komárno) / Prezentácia knihy: A Kreatív Nyelvtanulás (Lingprint s.r.o. – Komárno)
jún.25.–17.00: a GÉZENGÚZOK BÁBCSOPORT bemutatja: A BRÉMAI MUZSIKUSOK
című bábjátékát rendező: Csörgei Tünde / Brémski muzikanti, vystúpenie bábkového súboru
GÉZENGÚZOK, réžia: Tünde Csörgei
jún.28.– 9.00: a Szabó Gyula Alapiskola végzős diákjainak ballagási ünnepsége / Rozlúčkový sprievod absolventov ZŠ Gyulu Szabóa
jún.29.–10.00.: a Vámbéry Ármin Gimnázium KISGIMI színjátszó csoportjának előadása
/ Predstavenie divadelnej skupiny KISGIMI gymnázia Ármina Vámbéryho
jún.29.–18.00: A pszichospirituális fejlődés hétköznapi aspektusai. Beszélgetéssel egybekötött előadás Nagy László reikimesterrel, két nagy sikerű reikikönyv szerzőjével / Každodenné aspekty psychospirituálneho vývoja. Prednáška majstra Reiki, Ladislava Nagya.
jún.30.–16.00 ó.: Könyvbemutató: A Kreatív Nyelvtanulás (Lingprint s.r.o. – Komárno) /
Prezentácia knihy: A Kreatív Nyelvtanulás (Lingprint s.r.o. – Komárno)

Válogatás a dunaszerdahelyi nyári programokból
Výber z letných programov v Dunajskej Strede
CSALLÓKÖZI MÚZEUM - ŽITNOOSTROVNÉ MÚZEUM
18. jún. - 10. júl. Rendőrség gyermekszemmel, rajzkiállítás / Polícia očami detí, výstava
ART-MA GALÉRIA - GALÉRIA ART-MA
július 7-17. Prekop Miloš festményei / Maľby Miloša Prekopa
DUNAFEST 2010 - Szabadidőpark - DUNAFEST 2010 - Park voľného času
júl. 22-24.: Omega (H), Desmod, Irigy Hónaljmirigy (H), Vidiek, Ghymes, Polemic, Pokolgép (H),
Rytmus, Aurora (H), Konflikt, Rómeó Vérzik, Hex, Gladiátor, Zuzana Smatanová,
Pannonia Allstars Ska Orchestra, Para, Subbass Monster Live, Road (H), Devil Street 13.

Zene a városháza udvarán – Hudba na nádvorí radnice
Dunaszerdahely városa júliusban hagyományteremtő szándékkal új zenei rendezvénysorozatot indít útjára. Öt hangverseny várja a Dunaszerdahelyi Udvari Muzsika elnevezésű zenei fesztivál közönségét – változatos és sokszínű
programmal.
Program:

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.

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
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Mozaik / Mozaika

Színes lett a szürke fal
Šedý plot je už pestrofarebný
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Ülésezett a képviselő-testület.
O rokovaní mestských poslancov.

Öt városi iskolából, a Kodály Zoltán, a Szabó Gyula, a Jilemnický utcai és a Smetana ligeti
alapiskolából, valamint a művészeti alapiskolából harminc tanuló keze nyomán színes rajzok
díszítik a Wertheim cég betonkerítését. Ez a 2008ban kialakított pihenőparkot szegélyezi.
A városi hivatal a cégvezetéssel karöltve már
második alkalommal szervezte meg a gyerekek
részére a kreativitást igénylő festést. A részvevőket
frissítőkkel, süteménnyel, pizzával vendégelték
meg a cég vezetői. Jutalmul a rögtönzött tetszetős falfestésért sapkát kaptak a résztvevők. A füvesített és szépen karbantartott park bármikor felkereshető és várja a zöldben pihenni vágyókat.

Tridsať žiakov z piatich základných škôl mesta na pozvanie firmy Wertheim si už druhý krát
vyskúšali svoje kreatívne schopnosti. Žiaci ZŠ
Zoltána Kodálya, ZŠ Gyulu Szabóa, ZŠ na Jilemnického ulici, ZŠ v Smetanovom háji a Základnej umeleckej školy vyzdobili pestrými
kresbami betónový plot firmy Wertheim pri oddychovom parku, ktorý tu zriadili v roku 2008.
Druhú výtvarnú udalosť tohto typu organizoval MsÚ v spolupráci s vedením firmy. Účastníkov pohostili občerstvením, zákuskami a pizzou. Ako odmenu za atraktívne kresby šikovní
žiaci dostali čiapky. Pekne udržiavaný park je
otvorený aj pre verejnosť.

Gulyásparti
a nyugdíjasklubban

Gulášová party
v klube dôchodcov

A városi nyugdíjasklub gulyáspartival egybekötött, vidám juniálist tartott. A hagyományos rendezvényre a 155 klubtagból több mint százan jöttek el, s nem bánták meg. Végig jó hangulat uralkodott, amelyhez Sárközi Pál zenéje is hozzájárult.
A szórakozás mellett a tánc sem maradt el. Az idős
embereket Dr. Hájos Zoltán polgármester köszöntötte. Kérdőív segítségével felmérést végeztek arról, mennyire elégedettek a klubélettel. A válaszok összegzéséből kiderült, hogy a tagság döntő többsége elégedett a klub tevékenységével.

V mestskom klube dôchodcov usporiadali veselý juniáles spojený s gulášovou party. Tradičnej
veselej akcie sa zo 155 členov klubu zúčastnilo vyše
sto a neoľutovali to. Až do konca panovala dobrá
nálada, hudobný sprievod zabezpečil Pál Sárközi.
Samozrejme nechýbal ani tanec. Medzi dôchodcov prišli aj niektorí vedúci zamestnanci radnice,
prítomných pozdravil aj primátor mesta JUDr. Zoltán Hájos. Podľa prieskumu, ktorý realizovali pri
tejto príležitosti, prevažná väčšina členov vyslovila spokojnosť s činnosťou klubu.

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

Úniós projekt a Szabó Gyula AI-ben
Eu-projekt v ZŠ Gy. Szabóa

Éjszaka a Vermes-villában.
Noc vo Vermesovej vile.

Modellrepülők seregszemléje.
Deﬁlé modelov lietadiel.
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