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Nyáresti zeneszó
az udvaron

A

városháza udvarának nagyon
jó akusztikája van, kár lenne
nem kihasználni -- ez a mondat többször is elhangzott
az utóbbi évek folyamán, de
tetté csak az idén vált. Most
nyáron a nagyközönség is
meggyőződhet arról, hogy az akusztika valóban
remek, az önkormányzat ugyanis - hagyományteremtő szándékkal - öt estből álló koncertsorozatot indított a városháza udvarán. A műsor
olyan, hogy minden zsáner kedvelői megtalálhatják a kedvükre való muzsikát, a klasszikus és
kortárs költők megzenésített verseitől a dzsesszen
át a tüzes ritmusokig. Eddig minden koncert teltház előtt ment, kellemes nyáresti hangulatban.
Olyan lehetőség ez, amelyet kár elszalasztani.

Leto s hudbou
na nádvorí

N

ádvorie mestského úradu má
výbornú akustiku, bola by
škoda nevyužiť túto danosť –
hovorilo sa o tom často aj v
minulosti. Reči sa však stali
skutočnosťou až tento rok.
Teraz cez leto sa aj verejnosť môže presvedčiť o
vynikajúcej akustike nádvoria. Séria piatich koncertov na nádvorí, a to rôznych žánrov počnúc jazzovou hudbou až po zhudobnené básne a ohnivé
rytmy. Zatiaľ bol o každý koncert veľký záujem. Tieto letné posedenia pri dobrej hudbe sú také príležitosti, ktoré by bolo škoda vynechať.

5 millió eurós
projekt
Beruházások
uniós
forrásokból

Druhá
obhliadka
záhonov
Súťaž „Čistý dom,
čistý dvor“

5. oldal
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Segélyszállítmány
Késmárkba
20. oldal
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Mozaik

Mozaika

Megelőzni a sorbanállást
a tanévnyitón

Predíďme postávaniu
v radoch

Diákebédjegyek beﬁzetésének módjai

Spôsoby uhrádzania stravného pre žiakov ZŠ

A város öt önkormányzati fenntartású alapiskolájának konyhavezetői munkaértekezleten találkoztak, hogy egységesítsék az iskolai étkeztetési díj beﬁzetésének elveit, megkönnyítve ezzel a szülők dolgát.

Začiatkom letných prázdnin vedúce školských jedální pri základných školách sa zišli na pracovnom stretnutí, aby zjednotili metodiku uhrádzania poplatkov za stravovanie v školských jedálňach.

A szeptemberi ebédilletéket a következőképpen fizethetik be:
1. banki átutalással - bankszámlaszám:
Smetana ligeti Alapiskola Iskolai Étkezdéje
11937122/0200
Szabó Gyula Alapiskola Iskolai Étkezdéje
12630122/0200
Kodály Zoltán Alapiskola Iskolai Étkezdéje
4001850590/7500
Vámbéry Ármin Alapiskola Iskolai Étkezdéje
12833122/0200
Jilemnický utcai Alapiskola Iskolai Étkezdéje
12235122/0200
Az átutalás egyedi azonosítója: a tanuló születési száma. A Megjegyzések rovatba írhatják a tanuló nevét és az évfolyamot/osztályt, pl. Kis Réka 3.
2. csekken, pézutalvánnyal
Munkanapokon 2010. augusztus 26-tól 9.00 és 12.00 lehet átvenni az iskolai étkezdékben. Az átutalás egyedi azonosítója: a tanuló születési száma. A
címzett számára a Közlemény rovatba írhatják a tanuló nevét és az évfolyamot/osztályt.
3. végső esetben készpénzben
2010. augusztus 26 – tól munkanapokon 9.00 és 12.00 között bővebb felvilágosítást nyújtanak a következő telefonszámokon:
Smetana ligeti Alapiskola Iskolai Étkezdéje
+421315525730
Szabó Gyula Alapiskola Iskolai Étkezdéje
+421315523158
Kodály Zoltán Alapiskola Iskolai Étkezdéje
+421315522257
Vámbéry Ármin Alapiskola Iskolai Étkezdéje
+421315526175
Jilemnický utcai Alapiskola Iskolai Étkezdéje
+421315529435

Na mesiac september 2010 rodičia môžu uhrádzať stravné nasledovne:
1. bankovým prevodom - číslo účtu:
Školská jedáleň pri ZŠ Smetanov háj
11937122/0200
Školská jedáleň pri ZŠ Gyulu Szabóa s VJM
12630122/0200
Školská jedáleň pri ZŠ Zoltána Kodálya s VJM
4001850590/7500
Školská jedáleň pri ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM
12833122/0200
Školská jedáleň pri ZŠ Jilemnického ulica
12235122/0200
Variabilný symbol: rodné číslo žiaka. Do položky Poznámky môžete uviesť meno žiaka a triedu/ročník, napr. Réka Kisová 3.
2. šekom
V pracovných dňoch od 26. augusta 2010 od 9.00 do 12.00 šeky si môžete vyzdvihnúť v školských jedálňach. Variabilný symbol: rodné číslo žiaka. Do položky Správa pre prijímateľa môžete uviesť meno žiaka a triedu/ročník.
3. v krajnom prípade v hotovosti
V pracovných dňoch od 26. augusta 2010 od 9.00 do 12.00 Vám ďalšie informácie poskytnú na tel.č.
Školská jedáleň pri ZŠ Smetanov háj
+421315525730
Školská jedáleň pri ZŠ Gyulu Szabóa s VJM
+421315523158
Školská jedáleň pri ZŠ Zoltána Kodálya s VJM
+421315522257
Školská jedáleň pri ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM
+421315526175
Školská jedáleň pri ZŠ Jilemnického ulica
+421315529435

A kiadós esőzések okozta árvizek után Dunaszerdahelyen is rendkívül elszaporodtak a
szúnyogok. Június eleje óta folyamatosan zajlik a szúnyogirtás. Először az iskolák és óvódák udvarait permetezték, majd a parkokat,
lakónegyedeket és a családi házas övezeteket.
Természetesen akkor, amikor az időjárás engedte, tehát ha nem esett, vagy nem fújt a szél.
A város önerőből végzi a permetezést, elsősorban az esti és a kora reggeli órákban.

Po výdatných dažďoch a následných povodniach
aj v našom meste sa rapídne rozmnožili komáre.
Od začiatku júna pravidelne prebieha postrekovanie, samozrejme je to možné iba vo vhodnom počasí, teda v bezvetrí a vtedy, ak neprší. Mesto postrekovanie financuje z vlastných zdojov a nečakalo na štátne dotácie. Špeciálnym prístrojom zničia nepríjemnú hmyz predovšetkým vo dvoroch škôl
a materských škôlok, v parkoch, ako i na sídliskách a mestských častich s rodinnými domami.

Módosult ügyfélfogadás a városházán /
Zmena úradných hodín
na mestskom úrade
Hétfő / Pondelok
Kedd / Utorok
Szerda / Streda
Csütörtök / Štvrtok
Péntek / Piatok

7:30 - 16:00
7:30 - 16:00
7:30 - 17:00
7:30 - 16:00
7:30 - 13:00

Városi önkormányzat
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Előtérben a lakótelepi parkolók építése
A városi képviselő-testület 30. ülésén módosították a 2010-es költségvetést
A városi képviselő-testület június 29-ikén
megtartott 30. ülését Dr. Hájos Zoltán
polgármester nyitotta meg és vezette. A 25
képviselőből 21 volt jelen, négyen igazoltan hiányoztak.
A polgármester beszámolt az ún. romaprojekt sikeréről, a témával lapunk 4. és 5. oldalán
foglalkozunk. A projekttel kapcsolatban a képviselő-testület meghallgatta Ravasz Józsefnek, a Romológiai Intézet vezetőjének tájékoztatását a városi romaprogramról. Elmondta,
hogy a Karcsai úti szociális telepen rövidesen
befejeződik a konténerlakások kihelyezése és a
Lőrincz Gyula utcaiak mind ide költözhetnek.
A telep konszolidálódik, önellátó,a lakosok
rendesen fizetik a közüzemi díjakat. „A városnak már egyetlen fillérjébe se kerül a telep működtetése“ – állította Ravasz.
A képviselő-testület döntött néhány, javarészt
kisebb városi telek eladásáról. A legnagyobb az
összesen 1760 négyzetméteres telek a dunaszerdahelyi autóbusz-közlekedési vállalat részére. A cég új buszmegállókat és utasellátó létesítményt készül építeni a megvásárolt terület
felhasználásával a mostani autóbusz - pályaudvar helyén.
A képviselők jóváhagyták a 2010-es városi költségvetés módosítását, amelyre az önkormányzatokat sújtó rossz pénzügyi helyzet miatt van szükség. Tavaly ilyenkor 1 millió euróval több részadó érkezett a város költségvetésébe, mint jelenleg.
Most a városi költségvetés tartalékalapjához kell
nyúlni, hogy elkerüljék a fizetésképtelenséget. A
fejlesztési beruházásokra tervezett pénzek átcsoportosítása után a prioritás a lakótelepi parkolóhelyek kiépítése lesz.
A továbbiakban a testület többek között jóváhagyta a város és a PannErgy Pofin Kft. közti
együttműködési szerződés megkötését a geotermikus energia kutatásáról és kihasználásáról. A képviselő-testület jóváhagyásával Dunaszerdahely
belépett a Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulásba, amelyhez Kapuvár és Nagymegyer is csatlakozott.

Döntöttek a városi díjakról
A képviselő-testület a szakbizottság beterjesztése alapján Pro Urbe városi kitüntetést
adományoz a dunaszerdahelyi Slavoj 196162-es bajnok futballcsapatnak, Laczkó Stefánia zenetanárnőnek és Kornfeld Ferencnek
"in memoriam", valamint Dunaszerdahely Város Díszpolgára kitüntetést Tölgyessy György
akadémikusnak. A kitüntetéseket, továbbá a
polgármester díját és emlékplakettjét augusztus huszadikán a képviselő-testület ünnepi
ülésén adják át.

Képviselői interpellációk
Az interpellációk keretében kilenc képviselő
szólalt felt. Antal Ágota megkérdezte, miért
büntetik a városrendőrök az Újfalu lakótelepen
az autósokat, akik a parkolóhelyek hiányában
kénytelenek gyakran tilosban parkolni. A polgármester kifejtette, hogy a parkolási helyzet
javításán dolgozik a város. Tudomása szerint
a rendőrök nem büntetik a tilosban parkolókat,
csak azokat, akik közlekedési szabálysértést követtek el. A képviselőnő kezdeményezésére
megszavazták azt, hogy a DAC vezetése számoljon be a testületnek a szerződésben foglaltak
teljesítéséről, valamint az önkormányzattól
kapott közpénzek felhasználásáról. Bugár
György nehezményezte, hogy a szabadidőparkban a zöldterületen keresztül - kasul járó
személygépkocsik veszélyeztetik a gyermekek
testi épségét. Hajdú Zoltán arról szólt, hogy
a városi temetőnél gyakori az autófeltörés, újabban a városközpontban is előfordul. Mind a szabadidőparkban, mind pedig a temetőknél fo-

kozott rendőri felügyeletre van szükség. Kanovits György megkérdezte, miért késik a
sportkluboknak odaítélt pályázati támogatás kifizetése. A válasz az volt, hogy a városi költségvetés jelen helyzetében nincs pénz a támogatásokra, de a polgármester biztosította az érintetteket, hogy a későbbiekben minden támogatást kifizetnek. Jarábik Gabriella információt kért a Kukučin utcai új önkormányzati lakások helyzetéről. A polgármester közölte, hogy a 18 felkínált lakásból jelenleg már csak
egy üres. Nagy Krisztián a Fenyves lakótelep
lakosainak kérését tolmácsolta, hogy időnként ki kellene mosni és fertőtleníteni a szemétkukákat. Molnár Zsolt a dióspatonyi Slovakiaringről hallatszó motorzajt nehezményezte, amely zavarja a város nyugati részén
lakókat. Keszegh Pál arról szólt, hogy Ollétejedben épül a temetőhöz vezető járda, továbbá megemlítette, hogy a beázott óvodák tetőjavítását a város elvégezte.
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Mestská samospráva

Prioritou sú nové parkovacie
miesta na
sídliskách
Na 30. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva odsúhlasená
zmena rozpočtu
V tomto volebnom období už 30. zasadnutie mestskej samosprávy 29. júna otvoril a
viedol primátor JUDr. Zoltán Hájos. Prezentovalo sa 21 poslancov z 25, pričom 4
chôbali ospravedlnene.

Interpelácie poslancov

V rámci interpelácií vystúpilo 9 poslancov.
Hovorilo sa o neutešenej situácii s parkovaním na sídlisku Nová Ves, ďalej o vodičoch,
ktorí bezohľadnou jazdou ohrozujú deti na
ihrisku v parku voľného času. Témou boli aj
časté vlámania do osobných vozidiel pred cintorínom a v centre mesta. Ďalej padla otázka,
prečo meškajú dotácie pre športové kluby, koľko mestských bytov je obsadených v nadstavbe
na Kukučínovej ulici. Obyvatelia mesta sa sťažujú na páchnuce smetné kontajnery. Primátor uviedol: mesto zabezpečí čistenie a de-

zinfikáciu kontajnerov. Obyvateľov v západnej časti mesta vyrušuje silný hluk automobilov, ktorý je tu počuť zo Slovakiaringu. Odznela tiež informácia, že v Mliečanoch onedlho vybudujú nový chodník k cintorínu. Padla aj poznámka o tom, že mesto po dlhotrvajúcich daždoch konalo a dalo opraviť poškodené strechy materských škôlok. Na poslanecký návrh prijali uznesenie, aby vedenie
DAC informovalo zastupiteľstvo o plnení
zmluvy, ďalej o použití verejných financií, ktoré dostáva od mesta.

Primátor informoval poslancov o schválení tzv.
rómskeho projektu, podrobnejšie píšeme na 6. strane. V súvislosti s tým vedúci Romologického inštitútu Jozef Ravasz referoval o realizácii rómskeho
programu mesta. V sociálnom areáli na Kračanskej
ceste sa situácia konsoliduje, aj dalšie kontajnerové
byty sú už umiestnené. Následne sa sem môžu nasťahovať Rómovia z ulice J. Lőrincza. Nájomníci bytov nižšieho štandardu na Kračanskej ceste už
nevykazujú nedoplatky na poplatkoch za služby.
„Mesto na nich už nedopláca ani halier“ – tvrdil
J. Ravasz.
Poslanci schválili odpredaj niekoľko, väčšinou
menších pozemkov. Najväčší v rozlohe 1760
štvorcových metrov pri autobusovom nádraží odklepli pre SAD Dunajská Streda, ktorá plánuje výstavbu nových nástupíšť a služieb pre cestujúcich.
Poslanci odsúhlasili zmenu rozpočtu na rok 2010,
z dôvodu zlej finančnej situácie v krajine, čo dolieha aj na samosprávy. Vlani v takomto čase pribudlo do rozpočtu mesta o 1 milióna eur viac podielových daní, ako teraz. Treba siahnuť na rezervy rozpočtu, aby sa zabránilo platobnej insolventnosti. Po preskupení rozvojových investícií prioritou bude výstavba parkovísk na sídliskách.

Rozhodnuté o mestských
oceneniach
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na udeľovanie verejných ocenení: Cenu Mesta Pro Urbe
pre majstrovské futbalové mužstvo Slavoj
1961–62, pre učiteľku klavíra Štefánii Laczkóovej a pre Františka Kornfelda „In memoriam“.
Čestné občianstvo Mesta Dunajská Streda MsZ
udelilo prof. akademikovi Jurajovi Tölgyessymu.
Ocenenia budú odovzdané 20. augusta na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, spolu aj s Cenou a plaketou primátora.

Sikeres projekt
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Négy év - 5 millió eurós projekt
Úniós forrásokból 5 főbb területre kiterjedő beruházást valósít meg a város
A dunaszerdahelyi városi önkormányzat
újabb eredményes projektjéről adhatunk
hírt: együttvéve ötmillió eurós pénzcsomag
lehívására lesz módja városunknak a 2010
és 2013 közötti időszakban az Európai Únió
pénzforrásaiból.
A Komplex megközelítés helyi stratégiája elnevezésű sikeres projekt az alábbi 5 területen teszi lehetővé az 5 millió eurós pénzcsomag lehívását:
1. A Szabó Gyula Alapiskola felújítására (1.
636 000 euró),
2. A szociális terepmunkások munkalehetőségeinek bővítésére, (499 772 euró),
3. Motivációs és átképző tanfolyamokra a
roma közösség perifériára sodródott tagjai
részére (497 890 euró),
4. Második esély - ez a program a roma közösség perifériára sodródott tagjait célozza
meg (487 998 euró),
5. A közületi hulladék begyűjtésére szolgáló
gyűjtőudvar létesítésére Dunaszerdahely
területén (1 900 000 euró).
Mind az öt területen a város is hozzájárul a projekt
megvalósításához, méghozzá 5 százalékos önrésszel.

A Szabó Gyula Alapiskolára felújítás vár.
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Milyen felújítások várhatók a Szabó Gyula Magyar Tannyelvű Alapiskolában az elnyert pályázati pénzekből – kérdeztük
Dr. Hájos Zoltán polgármestert.

„A többi iskolához hasonlóan itt is meg kell
oldani a tetőfelújítást, a nyílászárók cseréjét, a hőszigetelést, s ha futja a pénzből, akkor még a fűtés korszerűsítését is. A megpályázható pénzösszeg
nagysága a diáklétszámtól függött, s mivel nagy
iskoláról van szó, a lehető legmagasabb összegre pályázhattunk, - mondta a polgármester.
Nem kifejezetten roma projektről van tehát
szó. De mivel az integrált oktatás szellemében
roma gyerekek is járnak ebbe az alapiskolába,
az átalakítás hozadékát a többi diákkal együtt
ők is élvezni fogják. Egyelőre nem tudni, hogy
az 5 felsorolt terület közül először melyiknek
lát hozzá a város „Ez attól függ, hogy az illetékes minisztériumok, amelyeknél összevonás is
várható, mikor fogják megjelentetni a pályázati
kiírásokat. Ezeket figyelni fogjuk és azonnal reagálunk” –nyilatkozta Hájos Zoltán.
Mind az 5 területet fontosnak tartja a polgármester. „Egy másik szociális projekt most is
fut, ez lehetővé tette a szociális munkások létszámának a bővítését. Nagyon fontos a romák
átképzése bizonyos munkavégzésekre, hogy mun-

kát tudjunk nekik biztosítani. Ez összefügg a gyűjtőudvar létrehozásával is. Ha ezt kialakítjuk, akkor itt számítunk a munkájukra” – mutatott rá Hájos Zoltán.
A pályázati kiírásból kimaradt a romák lakhatási problémáinak megoldása. „Akár alacsonyabb komfortú lakásokra is kellett volna pályázat,
mert a konténerlakásokat átmeneti megoldásnak
tartom. Kellenének kisebb komfortfokozatú lakások, ahol több rokon család lakásegységeinek
lenne egy közös konyhája közös szociális helyiségekkel. De családokra lebontva külön villanyés vízórák lennének, mert így abban az esetben,
ha valamelyikük nem fizetné a számlákat, a
szolgáltatásokat könnyen ki lehet kapcsolni”.
A polgármester újra megerősítette: a városi önkormányzat fontosnak tartja azt, hogy a
roma-projekt három pilléren nyugodjon: a
lakhatás, a munkahelyteremtés és a szakképzettség. „A szóban forgó projekt tartalmazza
az utóbbi kettőt, én viszont a lakhatás témáját
hiányolom belőle„ – fogalmazta meg kifogásait a polgármester.
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Úspešný projekt

Päť
miliónov
do piatich
oblastí
Z grantov Európskej únie
mesto realizuje v období
2010-2013 aj dôležité
rekonštrukcie
Samospráva Dunajskej Stredy podala ďalší úspešný projekt pod názvom Lokálna
stratégia komplexného prístupu. V praxi
to znamená, že mesto bude môcť čerpať v
rokoch 2010 až 2013 zdroje z EU vo výške 5
mil. Eúr. Úspešný projekt umožňuje čerpanie zdrojov v piatich oblastiach na nasledujúce účely:
1. Rekonštrukcia ZŠ Gyulu Szabóa – v objeme1.636 tis. EÚR,
2. Rozšírenie práce terénnych komunitných
pracovníkov – v objeme 499 772 EÚR,
3. Motivačné a rekvalifikačné kurzy pre marginalizované rómske komunity – v objeme
497 890 EÚR,
4. Druhá šanca – pre marginalizované rómske
komunity – v objeme 487 998,
5. Vybudovanie zberného dvora na území Dunajskej Stredy – v objeme 1.900 tis. EÚR.
Mesto prispieva na realizáciu každej akcie 5
percentným samopodielom.

Budova ZŠ Gyulu Szabóa je pred rekonštrukciou.

,
e sa
Opytali sm,

primatora

Aké rekonštrukcie budú vyﬁnancované v
rámci projektu zo zdrojov EU v ZŠ Gyulu
Szabóa? – opýtali sme sa primátora JUDr.
Zoltána Hájosa.
„Podobne, ako v ostatných školách, aj tu musíme opraviť strechu, vymeniť okná a dvere, zatepliť budovu, a keď ešte nám ostanú prostriedky,
tak zmodernizujeme aj systém vykurovania. Výška prostriedkov, o ktoré sme sa mohli uchádzať,
závisela od počtu žiakov. Nakoľko sa jedná o veľkú školu, uchádzali sme sa o maximálnu sumu“
– povedal pre DH primátor.
“Nejedná sa teda vyslovene o rómsky projekt, ako to mnohí mylne mysleli. Nakoľko školu v duchu integrovanej výchovy navštevujú aj
rómske deti, výsledky tohto projektu budú užívať aj oni. Zatiaľ nie je známe to, ktorá zo schvá-

Aké investície
budú
realizované?
lených oblastí príde na rad ako prvá. „To záleží od príslušných ministerstiev, ktoré sú zrejme pred zlúčením, kedy zverejnia výzvy. Budeme ich sledovať a okamžite zareagujeme“ – povedal Z. Hájos.
Vedenie mesta všetky oblasti považuje za
veľmi dôležité. „Jeden projekt,ktorý zrealizujeme už dávnejšie, prebieha aj v súčasnosti. Ten
nám umožňuje rozšírenie počtu rómskych sociálnych pracovníkov. Považujeme za veľmi dôležité rekvalifikáciu Rómov, aby sme im vedeli zabezpečiť prácu. To súvisí aj s vybudovaním
zberného dvoja. Ak ho vybudujeme, tak tu budeme počítať s prácou rekvalifikovaných občanov“ – poukázal na súvislosti primátor.
Primátor však postrádal z projektu oblasť riešenia otázok bývania Rómov. „Mohli tam byť
aj byty s nižším komfortom, lebo kontajnerové
byty považujem len za prechodné riešenie.
Chýbajú také bytové jednotky s nižším komfortom, kde by viac rodín malo povedzme spoločnú kuchyňu a spoločné sociálne miestnosti.
Ale vodomery a elektriku by mala každá domácnosť individuálne, a v prípade nedoplatkov
by sa dalo realizovať odpojenie zo siete.“
Primátor opäť potvrdil: mestské zastupiteľstvo považuje za dôležité, aby rómske projekty sa zakladali na troch pilieroch: bývanie, tvorba pracovných miest a rekvalifikácia. „Spomínaný projekt obsahuje posledne dva menované, postrádam však z neho riešenie otázky bývania“ –poznamenal kriticky primátor.

Vélemény
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A város felkarolja
Medgyes Renáta tehetségét
A polgármester válaszol az alaptalan vádaskodásokra
Polgármesterként kötelességemnek érzem, hogy reagáljak Dakó Sándor vállalkozó vádaskodásaira, amelyeket az
önkormányzatnak címzett egy regionális internetes portálon Medgyes Renáta
atlétanő támogatása kapcsán.

M

integy három hete értesültem arról, hogy a FACEBOOKON kezdeményezés indult a szóban
forgó sportoló felkészülésének támogatására.
Nagyon megörültem annak, hogy a mostani
pénzhiányos időszakban ilyen kezdeményezések indulnak. Később jutott a tudomásomra,
hogy a DAC fanklubja is csatlakozott a felhíváshoz. Ekkor még nem sejtettem azt, hogy egyesek a nemes célt hogyan tudják felhasználni saját politikai karrierjük építésére.
A cikkben megfogalmazott vádakat illetően az
alábbi tényeket szeretném nyilvánosságra hozni:
Dunaszerdahely városa a helyi sportélet támogatását kiemelt szinten biztosítja. Ennek a
támogatásnak az egyik alappillére az új sportcsarnok megépítése volt közel 70 millió koronáért. A város az építkezést részben hitelből
finanszírozta, amit a mai napig törleszt. A tavaly átadott sportpalotát a teremsportok űzői
ingyenesen használhatják. Azzal, hogy a vá-

ros nem kér terembért tőlük, évente lényegében mintegy 50 000 euróval támogatja ezeket
a klubokat. A város által nyújtott sporttámogatások másik pillérét a közvetlen pénztámogatások jelentik, amelyeket pályázati úton folyósítunk. A város költségvetésében a képviselőtestület által jóváhagyott támogatási összeget
a sport terén a sport - szakbizottság hagyja jóvá
a beadott pályázatok alapján. Mivel közel 30
pályázat érkezett és az igényelt pénzek többszörösen meghaladták a keretet, a bizottság
nem tudott minden pályázatot az igényelt
pénzösszegben jóváhagyni. Így történt az említett sportoló esetében is.
Itt szeretném megjegyezni, hogy a pénzügyi
válság közepette Dunaszerdahely városa továbbra is támogatja a sportot, jóllehet, több város és település már megszüntette az ilyen jellegű támogatást, mert az anyagi forrásaik
nem teszik lehetővé. Annak ellenére, hogy a
sporttámogatásokra a szerződéseket megkötötték, a részadók kiesése miatt kénytelenek voltunk átmenetileg leállítani a kifizetéseket. Ekkor keresett meg Medgyes Renáta és kérte, hogy
polgármesterként kivételesen neki engedélyezzem a jóváhagyott támogatás azonnali kifizetését. Ezt jóhiszeműen meg is tettem, támogatva ezzel a felkészülését. A mostani szűkös anyagi helyzetben az átutalt 700 Eurót sem
kellene lebecsülni. Biztos vagyok abban, hogy

Medgyes Renáta is értékeli ezt és a cikkben megjelent vádakhoz semmi köze. Megjegyezném,
hogy az élsport működtetése egyébként nem önkormányzati feladat, de támogatását fontosnak
tartom. A világon mindehol az élsport három
pilléren alapszik: a sportszövetségen, a szponzorokon és az önkormányzatokon.
Örülök, hogy a szponzorok is kezdik támogatni a sportot. Ugyanakkor elszomorító,
amikor egyesek a saját politikai pecsenyéjüket
próbálják sütögetni, miközben azt a látszatot
keltik, hogy önzetlenül segítenek egy sportolón. A vádak megfogalmazója ugyanakkor
nem is a saját pénzével támogatja a sportolónőt. Azzal érvelni pedig egyenesen tisztességtelen, hogy egy dunaszerdahelyi vállalkozó szeretett volna befektetni a DAC-ba, de nem kellett. A város képviselőjeként ugyanis semmilyen
befolyásom nincs a DAC-ot működtető részvénytársaság döntéseire, mivel az önkormányzat csak 10 %- os részvénycsomaggal rendelkezik. Ráadásul nem ismerhettük meg a vállalkozó ajánlatát sem - ha egyáltalán volt ilyen.
Meggyőződésem, hogy az éppen befektetőt kereső DAC - tulajdonosok tisztességes ajánlat
esetén túladtak volna a részvényeiken és még
a város beleeggyezésére sem lett volna szükségük. Minden befektetőt szívesen látunk – párthovatartozástól függetlenül - aki segít a dunaszerdahelyi foci felemelkedésében.

Sportdélutánt szervezett a városháza alkalmazottjainak a Városi Hivatalban működő szakszervezeti alapszervezet új vezetősége. A közelmúltban megválasztott elnöke, Szabó Dezső úgy vélte, ezentúl rendszeresen terveznek ilyen jellegű közös szabadidős programot. A
városi termálfürdőben remek időben először a gulyásfőzésnek láttak hozzá egy kiváló szakács segítségével. Míg megfőtt, a kollégák sportversenyekbe nevezhettek be: volt úszás, kötélhúzás, minigolf, sőt, sörivóverseny is. Az alkalmazottak a szünidőző gyermekeiket is magukkal vihették, ők szintén élvezték a versenyeket. A legjobbaknak serleg is járt, az oklevéllel együtt Dr. Hájos Zoltán polgármester adta át a versenynemek győzteseinek.
Nové vedenie základnej organizácie odborového zväzu na Mestskom úrade usporiadalo začiatkom júla vydarené športové popoludnie pre zamestnancov. Jej nový predseda, Dezider Szabó uviedol, že plánujú pravidelne usporiadať podobné neformálne stretnutia zamestnancov v areáli termálneho kúpaliska. Vo výbornom počasí najprv sa začal pripravovať guláš. Kým sa dovaril, záujemcovia sa mohli prihásiť do rôznych súťaží. Ťahanie lana,
plávanie, minigolf - a nechýbal ani súťaž v pití piva – pre ženy aj pre mužov. Väčšina mestských
úradníkov si zobrala so sebou aj svoje deti, oni tiež mohli pretekať. Najšikovnejší ako sa na
víťaza patrí, obdržali diplom a poháre od primátora JUDr. Zoltána Hájosa.
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Verseny / Súťaž

A második
terepszemle
Harmadik hónapja tart a Tiszta
udvar, rendes ház! verseny
Dunaszerdahelyen a városi önkormányzat
tavasszal hirdette meg a Tiszta udvar, rendes
ház versenyt, a résztvevők május elsejétől
szeptember 15-ig a legszebb virágos előkertes társasház és a legszebb virágos előkertes családi ház címért versenyezhetnek.
A szakmai zsűri havonta egyszer terepszemlét tart
és fényképezőgéppel rögzíti a virágoskert állapotát.
A júniusi végén tartott, immár második terepszemle
tapasztalatairól kérdeztük Nagy Frigyes alpolgármestert, az egyik zsűritagot. "Megállapítottuk, hogy
a virágoskertek többsége szép, de van, ahol nem volt
érzékelhető nagy változás a május végi első kiszállás
óta. Mint ismeretes, az első kategóriába 3 társasház, a másodikba 2 családi ház nevezett be. Nem túl
sok, de ez csak a kezdet, jövőre bizonyára több lesz
az érdeklődő. Reméljük, hogy hamarosan mások is
kedvet kapnak, és követik példájukat."
A közterület-szépítő céllal meghirdetett verseny
zsűrije még háromszor tart helyszíni ellenőrzés, júliusban és augusztusban, majd a verseny végén
szeptember közepén.
Az eredményhirdetésre és az értékes díjak átadására az idei Csallóközi Vásáron kerül sor.
Az önkormányzat az idén első alkalommal
hirdette meg a „Tiszta udvar, rendes ház” elnevezésű versenyt, amelynek célja az, hogy
közösen szebbé varázsoljuk az utcákat, tereket
és egyéb közterületeket . Feltétel, hogy a versengő kert közterületről jól látható legyen.

Druhá obhliadka záhonov
Súťaž „Čistý dom, čistý dvor“ prebieha už tretí mesiac
Mesto Dunajská Streda vyhlásila začiatkom
jari 1. ročník súťaže Čistý dom, čistý dvor. Záujemcovia mohli súťažiť v dvoch kategóriách: jednak o najkrajšiu kvetinovú záhradku pri bytových domoch na sídliskách
a o najkrajšu kvetinovú predzáhradku pred
rodinnými domami.
Do súťaže sa prihlásili 3 bytovky a 2 rodinné
domy. V rámci štvormesačnej súťaži odborná porota mesačne raz zhodnotí situáciu a aktuálny stav
záhradky zadokumentujú fotozáberom.

Koncom júna 5-členná porota skontrolovala stav
súťažiacich záhonov. O dojmoch poroty sa podelil s čitateľmi jej člen, viceprimátor Fridrich
Nagy: „Zistili sme, že záhradky sú pekné a zveľaďované, avšak v niektorých prípadoch nedošlo
k viditeľným zmenám. Do prvej kategórii súťažia
tri paneláky, v druhom dva rodinné domy. Nie je
to príliš veľa, ale je to len začiatok, verím, že o rok
už bude väčší záujem.“
Súťaž prebieha do 15. septembra. Dovtedy členovia poroty pôjdu do terénu na obhliadku ešte trikrát, naposledy v polovici septembra. Po skonče-

ní súťaže odborná porota vyhodnotí prihlásené záhradky a rozhodne o víťazoch.
Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie hodnotných cien sa uskutoční v rámci tohtoročného jubilejného Žitnoostrovského jarmoku.

Kvetinová predzáhradka pri panelákoch alebo pred rodinnými domami však
musí byť dobre viditeľná z verejného priestranstva. Je to jedna z podmienok účasti. Ostatné podmienky a súvisiace informácie nájdete na webovej stránke mesta
Dunajská Streda.

Názor
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Szociális segélynyújtási nap

Deň sociálnej
pomoci

A Max bevásárló- és szórakoztató központban tartották meg június végén a 2. Csallóközi Szociális Segélynyújtási Napot. Az érdeklődők
széles körű tájékoztatást kaptak az
egészségkárosultság témakörében. A
szervezők, a Dunaszerdahelyi Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal,
valamint a Városi Hivatal célja az volt,
hogy a mozgássérült és más fogyatékkal élők a tájékozatáson túl gyakorlati bemutató formájában megismerhessék azokat a segédeszközöket
is, amelyek könnyítik napi életvitelüket. Mindkét hivatal fő törekvése az,
hogy az egészségkárosultak integrálódjanak a társadalomba.

V obchodnom centre Max sa
uskutočnil 2. Žitnoostrovský deň sociálnej pomoci. Záujemcov informovali o možnostiach poskytnutia
podpôr pre zdravotne postihnutých,
ako aj o zdravotníckych pomôckach
pre nich. Cieľom organizátorov,
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede a Mestského úradu bola snaha o komplexnosť, teda aby okrem informovania videli aj praktické ukážky
zdravotných pomôcok, ktorými si
môžu uľahčiť každodenný život.
Hlavným zámerom úradov je, aby sa
zdravotne postihnutí ľudia integrovali do spoločnosti.

Aká je pravda s podporou mesta pre
atlétku Renátu Medgyesovú?
Primátor o nepravdivých a politicky podfarbených invektívach
Ako primátor mesta cítim potrebu reagovať na invektívy podnikateľa Alexandera Dakóa, ktoré adresoval mne a samospráve na stránkach regionálneho internetového portálu v súvislosti s podporou atlétky Renáty Medgyesovej, ktorá sa pripravuje na majstrovstvá Európy v
Barcelone.

P

red troma týždňami som
sa dozvedel, že na FACEBOOKU bola spustená iniciatíva na podporu prípravy spomenutej športovkyne.
Veľmi som sa potešil tomu,
že aj v tomto finančne zlom období existujú takéto iniciatívy. Neskôr som sa dozvedel aj to, že
fanklub DAC-u sa pripojil k iniciatíve. Vtedy som
však ešte netušil, ako môžu niektorí zneužiť šľachetný cieľ na budovanie svojej politickej kariéry.
V súvislosti s nepravdivými tvrdeniami
chcem zverejniť nasledovné skutočnosti:
Dunajská Streda významne podporuje
mestský športový život. Základným pilierom tejto podpory bola aj výstavba športovej haly zhruba za 70 mil. korún. Výstavbu
mesto financovalo čiastočne z úverových
zdrojov, čo spláca aj v súčasnosti. Športový
palác môžu dunajskostredskí milovníci ha-

lových športov využívať bezodplatne. Tým, že
mesto od nich nežiada nájomné, v podstate
podporuje tieto športové kluby vo výške takmer 50 tis eur ročne.
Druhým pilierom podpory miestneho športu
sú finančné dotácie, ktoré sa prideľujú na základe
posúdenia žiadostí. Celkovú výšku zdrojov na tento účel schvaľujú mestskí poslanci, pričom o výške podpôr rozhoduje komisia pre šport. Došlo
takmer 30 žiadostí, pričom požadované sumy prevýšili disponibilné zdroje. Komisia nemohla
preto vyhovieť žiadostiam v požadovanej výške,
ako aj v prípade spomenutej športovkyne.
Podotýkam však, že Dunajská Streda podporuje šport a športové aktivity aj v časoch svetovej hospodárskej krízy. Niektoré mestá a obce
z finančnej núdze už zmrazili podporu týchto
aktivít. Napriek tomu, že zmluvy na podporu
športových aktivít už boli uzavreté so žiadateľmi,
pre výpadok podielových daní, sme boli nútení dočasne pozastaviť vyplatenie dotácií. V tomto čase ma navštívila pani Renáta Medgyesová a požiadala, aby som jej ako primátor výnimočne povolil okamžitú výplatu schválenej
dotácie. To som v dobrej viere aj urobil, aby som
aj touto formou podporil prípravu športovkyne. V časoch finančnej núdze nemožno podceňovať ani prevedených 700 EUR. Predpokladám, že podobne to hodnotí aj športovkyňa,

a som presvedčený o tom, že nemá nič do spoločného s invektívami v spomenutom článku.
Mimochodom podpora vrcholového športu
nie je úlohou samosprávy, napriek tomu považujem jej podporu za dôležitú. Podpora
vrcholového športu všade vo svete stojí na troch
pilieroch: športová asociácia, sponzorstvo,
samospráva.
Teší ma, že už aj sponzori začínajú podporovať šport. Zároveň je smutné, keď sa niekto snaží prihrievať si svoju politickú polievočku aj týmto spôsobom a predstierať, že nezištne podporuje športovca. Autor invektív však nepodporuje
športovkyňu z vlastných financií.
Je neseriózne argumentovať aj tým, že niekto chcel investovať aj do DAC-u, jeho ponuka
však bola zamietnutá. Ja ako zástupca mesta vôbec nemám vplyv na rozhodnutia akciovej spoločnosti, ktorá spravuje DAC, ja za mesto zastupujem len 10 percentný balík akcií. Navyše
ani sme nemohli posúdiť ponuku podnikateľa ak nejaká ponuka vôbec existovala. Som presvedčený o tom, že majitelia DAC-u, ktorý
práve hľadajú nového investora, by v prípade serióznej ponuky odpredali svoje akcie, a k tomu
by nebol potrebný ani súhlas mesta. Vítame každého investora – nezávisle od jeho politickej príslušnosti – ak sa chce skutočne prispieť ku skvalitneniu dunajskostredského futbalu.
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Noc múzeí

Návštevnostný rekord vo Vermesovej vile
Noc múzeí v Galérii súčasných
maďarských umelcov
Zaujímavé a lákavé programy pripravila na 18. júna, teda na
Noc múzeí Galéria súčasných maďarských umelcov. Vydarenú
akciu, ktorý usporiadali už v poradí tretí raz, hodnotila vedúca mestskej galérie Ildikó Gaál Derzsi.
Akcia mala mimoriadne priaznivý ohlas. Aj Vy, ako organizátorka ste spokojná?
- Veľmi. Akciu Noc múzeí sme zorganizovali tretíkrát. Už vlani sme mali veľmi pozitívne ohlasy, no návštevníci varovali nás,
že sme dali latku veľmi vysoko, a bude problém preskočiť vlaňajšiu
úroveň. Ale na základe množstva pozitívnych ohlasov usudzujem,
že tento rok sa im to ešte viac páčilo. Z radov obecenstva Nás
zastavovali ľudia a na rovinu nám povedali, že tohtoročná Noc
múzeí bola zo všetkých najlepšia.
Podľa ohlasov návštevnosť tohoročnej akcie bola zrejme najvyššia.
- Máme 120 stoličiek, všetky boli obsadené, mnohí návštevníci
museli stáť. Obzvlášť som sa tešila deťom, ktorým sme zriadili det-

ský kútik v jednej miestnosti. Mária Vojtek čítala im do polnoci
rozprávky. Vytrvalo ju počúvali, aj keď boli medzi nimi aj veľmi
malé detičky. Medzi dámami bol mimoriadny záujem o prehliadku
šperkov, lebo na poschodí pre nich zhotovili retiazky na počkanie zo sklených perál a smaltu. Sála na prízemí sa znova naplnila
o jedenástej hodine nočnej, kedy sa začala módna prehliadka modelov návrhárky a vizážistky Annamária Kósa zo Šamorína.
Módna prehliadka je nezvyčajná pre galériu...
- Mali sme aj iné netypické programy: varili su odborne priravené čaje rôznych chutí. Mali sme ďalej aj neformálny výklad
k terajšej výstave, v centre ktorej je tematika ženy. Sprevádzali
farár Gábor Jankó a básnik Árpád Zirig. Péter Tarics pripravil
prednášku, v ktorej sa venoval práci a poslaniu grófa Istvána Széchenyiho. Nechýbala ani hudba, vystúpilo duo Kicsi Hang, na
úvod Soundbridge a o polnoci na záver mal veľmi úspešný koncert István Bertók.. Myslím si, že to je tajomstvo veľkého úspechu akcie trvajúcej až do polnoci..
Archívne foto

Múzeumok éjszakája

Látogatói
rekord a
Vermes villában
Múzeumok éjszakája
a Kortárs Magyar Galériában
Július 18-án, a Múzeumok éjszakáján vonzó, sokszínű műsorral várta a látogatókat a Kortárs Magyar Galéria. Az eseményről Gaál Derzsi Ildikót, a KMG igazgatóját kérdeztük.
A rendezvénynek rendkívül pozitív visszhangja volt. Ön is elégedett?
- Nagyon elégedett vagyok. Most harmadik alkalommal rendeztük meg
a Múzeumok éjszakáját. Már tavaly a másodikon azt mondták a látogatók,
hogy nagyon magasra tettük a mércét, nehéz lesz a következő alkalommal
túlteljesíteni. Úgy látszik, sikerült, mert a résztvevők megegyeztek abban,
hogy az idei rendezvény volt eddig a legjobb.
S valószínűleg a leglátogatottabb is.
- Százhúsz székünk van, valamennyi foglalt volt. De rengetegen álltak,
a Kicsi Hang koncertjén tele volt a két földszinti terem és az emeleti galériarészen zsúfolásig megtelt a karzat. Különösen örültem a sok gyereknek,
akiknek mesesarkot rendeztünk be az egyik teremben. Vojtek Márta éjfélig
olvasta nekik a meséket, és kitartóan hallgatták, noha voltak köztük egészen kicsik is. A felnőttek, különösen a hölgyek körében nagy sikere volt a
gyöngyből, vitrázsüvegből, tűzzománcból készült ékszerek és emléktárgyak
vásárlással egybekötött bemutatójának, valamint Kósa Annamária somorjai
divat- és látványtervező divatbemutatójának.
Galériában nem épp szokványos dolog egy divatbemutató.
- Volt más szokatlan programunk is: teafőzés és kóstolás a győri Mandala teaház teamesterével, valamint nem
szakmabeliek rendhagyó tárlatvezetése Jankó Gábor felbári plébános és Zirig Árpád költő közreműködésével.
Tarics Péter gróf Széchenyi Istvánról tartott előadást és
persze zene is volt, a Kicsi Hang, a Soundbridge és Bertók István léptek fel. Mindenki megtalálhatta az ízlésének és érdeklődésének megfelelő programot, ráadásul nagyon jó volt a hangulat. Azt hiszem, ez volt a rendezvény
nagy sikerének titka.

11

12

Termálne kúpalisko

Zvýšenie návštevnosti a tržieb
Rozvojová investícia
termálneho kúpaliska
je úspešná
Mestské termálne kúpalisko vo vlastníctve
mesta sa v roku 2006 pustila do rozsiahlej investičnej akcie, ktorej výsledky sú dnes viditeľné v areáli kúpaliska.
Boli odovzdané moderné prezliekárne, hygienické priestory a služby. Hostia majú k dispozícii
hotelovú kapacitu 16 izieb pre 35 hostí s reštauračnými službami, ďalej aj penzión. Vybudovalo
sa nové wellness centrum s novými technológiami a atrakciami. Bola realizovaná modernizácia rotundy s liečivou vodou a prístavbou vonkajšieho
bazéna na vyplávanie. Turistov očakáva upravený autokemping s kvalitnými službami. Vďaka rozsiahlemu rozvoju sa celoročné využitie Thermalparku značne zlepšilo. Oproti minulým rokom sa
podstatne zvýšila návštevnosť a paralelne aj tržby.
Investícia pokračuje budovaním technológie
na meranie a reguláciu vodného a energetického hospodárstva. Samostatný počítačový systém
bude riadiť čerpanie termálnej vody. Nová strojovňa pre vonkajšie bazény bude čiastočne zapustená do zeme, na jej streche bude vytvorená
letná terasa. Nadzemné časti technologického
rozvodu vrtu termálnej vody vymenia na nerezové. Nad vrtom a čerpacou stanicou sa vybuduje stavba. Podobný postup zvolia aj v prípade studne úžitkovej vody.
Na programe je aj rekonštrukcia a modernizácia vonkajších bazénov. Okraj rekreačného bazéna s termálnou vodou bude zvýšený o 30 cm.
V strede bazéna je navrhnutá sedacia lavica s hydromasážnymi tryskami, ktoré zvyšujú liečebný účinok geotermálnej vody. V strede bazéna
s pitnou vodou je navrhnutý vodný hríb. V rohoch bazéna budú hojdacie zálivy. Nové atrakcie prináša aj rekonštrukcia detského bazéna.
Strede sa vybuduje umelohmotná šmýkačka-chobotnica, v sprchovej vaničke sprcha v tvare tučniaka. Rekonštrukciou prejde aj taliansky bazén
a veľký plavecký bazén. Všetky bazény budú recirkulačné. V dlhodobých plánoch figuruje aj revitalizácia jazera, s vybudovaním plážového kúpaliska na časti vodnej plochy.
Rozsiahla rozvojová investícia Thermalparku má niekoľko cieľov. Spoločným menovateľom
je zatraktívnenie kúpaliska. Rozšírením služieb sa zlepší konkurencieschopnosť kúpaliska.
Nové technológie znižujú energetickú náročnost.
Celoročnou prevádzkou sa zyvšuje zisk, ktorý
vytvára vlastné zdroje pre ďalší rozvoj areálu.

-FK-

Városi termálfürdő
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Nőtt a látogatottság és a bevétel
Eredményesen halad a
termálfürdő fejlesztése
A városi tulajdonú dunaszerdahelyi Thermalpark Rt. 2006-ban egy átfogó és folyamatos fejlesztési beruházásba kezdett,
amelynek eredménye ma már a termálfürdő teljes egészében látható.
Korszerű öltözőrészt, szociális helyiségeket és szolgáltatásokat létesítettek. Saját, 16
szobás, 35 fő elszállásolását megoldó szállodai kapacitás és panzió áll a vendégek rendelkezésére, étkezési lehetőséggel együtt.
Megépült a wellnes részleg, új technológiákat és attrakciókat építettek be. Tavaly megvalósult a gyógyvizes körmedence teljes felújítása és kiúszóval megközelíthető külső
medencét is csatlakoztattak hozzá. Rendezett
és minden igényt kielégítő autókemping fogadja az autós turistákat. A fejlesztéseknek köszönhetően mára a dunaszerdahelyi termálstrand egészéves kihasználtsága jelentősen javult és az előző évekhez képest megnőtt
a látogatottság és a bevétel.
A fejlesztés további szakaszait készíti elő a részvénytársaság vezetése. A technológiai innováció
jelentős lépcsője lesz a víz- és energiagazdálkodást
szolgáló mérési és regulációs technológia telepítése. A termálvíz felhasználását önálló számítógépes
rendszer fogja irányítani. A külső medencéket ki-

szolgáló új gépházat részben a földbe süllyesztve
építik meg, tetején pedig nyári teraszt alakítanak
ki. A geotermikus kút föld feletti technológiai részét rozsdaállóra cserélik. A furatot és a szivatytyúállomást befedik. Ugyanígy járnak el a használati víz kútjával is. A járdák mellé végig szép ró-

zsatöveket ültettek, amelyek elnyerték a fürdővendégek tetszését.
Nem marad el a külső medencék felújítása és
korszerűsítése sem. A gyógyvizes rekreációs medence szélét 30 centivel magasítják. A medence közepén vízsugaras masszírozó résszel ellátott ülőpadot alakítanak ki, amely fokozza
a geotermikus víz gyógyhatását. A
másik medencerészben ún. vízi
gomba, valamint a medence sarkaiban ún. hullámöböl lesz az új attrakció. A gyermekmedence felújítása is hoz magával új attrakciókat.
Közepén polip formájú, műanyag
csúszda épül, csúcsán vízsugárral,
a zuhanyozó részt pedig pingvin
alakban építik ki. Felújítják az ún.
olasz medencét, valamint a nagy
úszómedencét is. Az összes medencét vízvisszaforgatós technológiával látják el, aminek köszönhetően nagymérvű víz- és energia
megtakarítás érhető el. A távlati tervekben a tó revitalizálása is szerepel, kotrás után a tó egy részén fövenyes strand létesül.
Az átfogó beruházásos fejlesztés
célja a konkurenciaképesség javítása, az energiaigényesség csökkentése. Nen utolsósorban pedig az
egészéves üzemeléssel elérhető a
nyereséges gazdálkodás fenntartása.

-FK-
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A hónap témája

Ki
fakaszt
vizet?
Egy megmentésre
érdemes érték:
a Jesenský utcai
ártézi kút
A kerekes kúton lévő, jól olvasható szöveg tanúsága szerint a szerkezetet Gödöllőn gyártották.

Ismét divatba jönnek az artézi kutak. Franciaországban, Hollandiában, de a szomszédos Magyarországon is egymás után
újítják fel ezeket a helytörténeti, városképi, technikatörténeti szempontból egyaránt
értékes emlékeket.

A 1892-ben kiadott magyarországi vízjogi törvény kimondta, hogy a községek egészséges ivóvízzel való ellátása érdekében minél több ártézi kút létesüljön. Dunaszerdahely városa 4 ártézi kutat létesített az 1930-as évek elején. Közülük ez a forgókerekes kút maradt fenn, amely a 60-as évek végéig kiváló minőségű vizet szolgáltatott.

Helyreállításukban némileg a nosztalgia is
közrejátszik, hisz az artézi kút egy-egy település
meghatározó helye volt. A csobogó víz mellett
élénk társadalmi élet folyt, ott cseréltek gazdát a
legfrissebb hírek és pletykák. Még a fiatalok is ott
randevúztak, ha nem akarták, hogy mások tudomást szerezzenek a vonzalmukról. A leányok, legények csak úgy "véletlenül" összefutottak a kútnál, elvégre bárki megszomjazhat.
Dunaszerdahelyen biztosan vannak olyanok,
akik még mindig a szájukban érzik az artézi kút
vizének ízét. A városvezetés az 1930-as évek elején négy artézi kutat létesített. Közülük csupán
a Jesenský utcai forgókerekes kút maradt meg,
amely a 60-as évek végéig kiváló minőségű vizet adott. Nemrég szép zöldre festették az egészségügyi középiskola tanulói, a környékét is
rendbe tették. Csak víz nem jön belőle. Reméljük, hogy már nem sokáig. A diákok pályázatát
az önkormányzat is támogatta, mivel fontosnak
tartja ennek az értékes technikai műemléknek a
felújítását és megőrzését.
Dunaszerdahelyen aránylag későn kezdtek az
ártézi kutak fúrásához. A történelmi Magyarországon az elsőt 1878-ban adták át Budapesten, a
Városligetben. Az ötlet gazdája és kivitelezője Zsigmondy Vilmos pozsonyi születésű bányamérnök
volt. Először nem hittek neki a városatyák, hogy
vizet képes fakasztani a kemény dolomitsziklából,
ezért felajánlotta, hogy a saját költségén végzi a
munkálatokat, csak adják meg hozzá az engedélyt.
Végül elnyerte a város támogatását, és 9 évi fú-
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rás után, majdnem egy kilométeres mélységből feltört a víz.
Budapest után Hódmezővásárhelyen készült hasonló kút 1880-ban és 1884-ben, majd Szentesen
1887-ben. Hamarosan más települések is jelentkeztek, Zsigmondy alig győzött eleget tenni a megrendeléseknek.A kiváló mérnököt egy francia
példa inspirálta: 1842-ben a Párizshoz közeli
Grenelle-ben 548 méter mélységben akadtak vízre, amely hatalmas sugarakban tört a felszínre.
Ezzel a grenelle-i fúrással kezdődött az ártézi
kutak virágkora. Pesten már 183O-ban próbálkoztak ártézi kút fúrásával, de a fúró 210 méteres
mélységben eltört, nem tudták kihúzni, és felhagytak a további próbálkozásokkal. Ha sikerül,
megelőzik a franciákat. Illetve mégsem, hisz az első
ártézi kút Franciaországban született, az Artois grófságban (innét ered a neve) fekvő Lillers kolostorában. 1126-ban az ottani tudós szerzetesek készítették. Az elsőség azonban csak európai viszonylatban az övék; Kínában és Egyiptomban már
az ókorban is fúrtak artézi kutakat.

Aki magának új artézi kutat szeretne fúratni, annak hozzávetőleg 3700 eurót kell erre rászánnia. A szakemberek
szerint ez a beruházás egy év alatt megtérül. Akad-e ilyen vállalkozó Dunaszerdahelyen?

Ártézi kutak
A felszín alatt nagyobb mélységben, vízzáró rétegek között elhelyezkedő, nyomás alatti vízhez úgy juthatunk, ha a felette levő rétegeket fúrással áttörjük. A víz a nyomás hatására a furatban felemelkedik; ha a terepszint fölé emelkedik, akkor pozitív, ha alatta marad, akkor negatív ártézi kút a neve. Utóbbiakból a víz csak szivattyúzással termelhető ki. Az ártézi vizet a felette levő
rétegek megvédik a szennyezéstől, ezért egészséges ivóvíz. A nagyobb mélységekből fakadó ártézi víz rendszerint meleg (70C 0-ot is elérhet), gyakran gyógyhatású.
Zsigmondy Vilmos (Pozsony, 1821. május 15. –
Budapest, 1888. december 21.) bányamérnök, a
hazai artézi kutak fúrásának kialakítója és elterjesztője. 12 éves volt, amikor apja, a pozsonyi líceum igazgatója meghalt. Anyja hat gyermeket
nevelt szerény körülmények között. Vilmost papi
pályára szánták, de hajlamait követve bányamérnök lett. 1843-ban Szakolcán kezdte pályáját, és rövidesen Bécsbe került magas állami hivatalokba. A szabadságharc alatt a magyar kormány ágyú-kard- és bombagyártását irányította, amiért hat évi várfogságra ítélték, de 185Oben kegyelmet kapott és kiszabadult. Bányaigazgató, majd vállalkozó lett. 1861-ben kezdett
el foglalkozni a források, hőforrások és földalatti
vizek hasznosításával. A városligeti kútfúrás világhírűvé tette. A fúróiszapban felfedezett foraminiferák (mészvázas egysejtűek) mikroszkópos
tanulmányozása közben szemét megerőltetve
egyik szemére megvakult. Több szénbányát tárt
fel, számos tudományos munkát írt, jelentős szerepet játszott a budapesti vízvezetékrendszer
megépítésében, megszüntette a trencsénteplici
gyógyforrások elapadását. Országgyűlési képviselőként elfogadtatta a bányászok nyugdíjazására vonatkozó törvényt, támogatta a Magyar
Földtani Intézet létrehozását.
A budapesti Széchenyi fürdő is Zsigmondynak köszönheti létét.
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Ifjú tehetségek

Kitüntették a versenyeken helytálló
diákokat
Harmadik alkalommal fogadták ünnepélyesen a városháza dísztermében városunk
alapiskoláinak azon diákjait, akik kiváló
eredményeket értek el a tanulmányi és
sportversenyeken.
A három magyar és két szlovák alapiskola huszonhét tanulót javasolt kitüntetésre, míg a Városi Szabadidőközpontból harminc 2001/2002-es
születésű sportoló, elsősorban az ifjú futballreménységek kaptak meghívót a június 28-iki ünnepségre. A diákokat elismerő oklevéllel és könyvutalvánnyal jutalmazta a város.
A kitüntetett diákokat Dr. Hájos Zoltán köszöntötte. A polgármester beszédében méltányolta azt, hogy a versenyeken sikeresen képviselték Dunaszerdahelyt és öregbítették városunk jó hírnevét.
A legtöbb diákot elkísérték felkészítő tanáraik
is, akiknek a tanulók bevallása szerint sokat köszönhetnek, mert segítették őket a különféle versenyekre való felkészülésben.
A magyar tannyelvű Kodály Zoltán Alapiskolából összesen hatan kaptak oklevelet. A kilencedikes László Veronika idén és tavaly is
első helyezést ért el a Szabó Gyula Képzőművészeti Verseny országos fordulóján. Lépes
András matematikai és földrajzi versenyek járási fordulóin szerepelt jól, Sáha Emese szintén matematikai versenyeken jeleskedett. Zsigrai Klára a fiatal írók Versenyzuhatag pályázatán volt sikeres, Szelle Réka a német olimpiászon szerepelt sikerrel. Simon Attila a földrajzi olimpiászon volt eredményes.

A Szabó Gyula MT Alapiskolából Tárnok
Viktória a matematikai olimpiász első helyezettje volt a járásban. Vassy Norbert matematikai és
fizikai olimpián elért jó helyezéseiért kapta a kitüntetést. Bugár Orsolya a Szabó Gyula Rajz és
Művészettörténeti Verseny döntőjében 3. lett.
Fegyveres Orsolya és Borsányi Dóra is oklevelet kapott. Bartalos Kinga és Nagy Orsolya az idén
remek eredményeket elérő dunaszerdahelyi SK Talent kézilabdacsapat tagjai.
A magyar tanítási nyelvű Vámbéry Ármin
Alapiskola 5 diákját javasolta kitüntetésre. Antal

Gábor a Tompa Mihály szavalóversenyen 2.
lett. Otil Petra a fizika olimpia G kategóriájának
járási első helyezettje volt, Szabó Kinga a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen második
lett, ezzel bekerült a kárpát-medencei döntőbe. Kovács Katalin Mária a fizikai olimpiák járási és
országos fordulóin jeleskedett, de a Szép magyar
beszéd versenyen is 2. lett. Kovács Anna fizikai
és magyar versenyeken jeleskedett: a Simonyi
Zsigmond helyesírási verseny országos fordulójában második helyezést ért el, a kárpát-medencei fordulón különdíjas.

Mladé talenty

Vyznamenali najúspešnejších žiakov
V reprezentačnej sále radnice sa už po tretíkrát uskutočnilo prijatie nadaných žiakov
základných škôl, ktorí úspešne reprezentovali naše mesto na rôznych vedomostných
a športových súťažiach. Okrem nich ocenenie dostali aj mladí športovci z CVČ.
Primátor JUDr. Zoltán Hájos odovzdal talentovaným žiakom diplomy, okrem toho každý
žiak dostal aj knižnú poukážku. Primátor poďakoval
žiakom za dosiahnuté dobré výsledky a zato, že so
svojimi úctyhodnými úspechmi šírili dobré meno
nášho mesta.
Za dobrými výsledkami žiakov sú obetaví učitelia, ktorým môžu ďakovať za vynikajúce úspechy.
Zo ZŠ Smetanov háj vedenie školy navrhlo
troch žiakov na ocenenie. Eszter Agócsová na
okresnej speváckej súťaži Talent dosiahla 3. miesto, Jovana Martina Oravecová píše básne a poviedky, okrem toho dosiahla dobré výsledky aj v
recitácii, Viktor Bíró má nadanie ako mladý prozaik, niektoré jeho diela vyšli aj v zbierke Podunajské písmená.
Vedenie ZŠ na Jilemnického ulici navrhlo 5 žiakov na vyznamenanie. Peter Kelemen bol úspešný na matematických súťažiach , Tomáš Varga
okrem toho aj na zemepisných, Edina Csicsaiová vynikala na biologických súťažiach, Janka Antalová je vynikajúca v prednese prózy a v recitovaní, silnou stránkou Viktora Molnára je šport.
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Téma mesiaca

Vzácna
pamiatka
v srdci
mesta
Ožije sa znovu okolie
artézskej studne
na Jesenského ulici?
Študenti zdravotnej školy pristupovali veľmi seriózne k tejto úlohe.

Artézske studne opäť sú módne. Vo Francúzsku, Holandsku ale aj v susednom Maďarsku začali rekonštruovať tieto vzácne kultúrno-technické pamiatky.
Deje sa to čiastočne aj z nostalgie, veď artézske studne boli v tých časoch dôležitým centrom
v danej obci. Pri studni takmer vždy pulzoval čulý
spoločenský život. Kto sa tu zastavil, vždy sa mohol dopočuť nejakú zaujímavú novinku. Vymieňali
sa tu najčerstvejšie správy a klebety. Aj mladí sa
stretávali pri studni. Ak zaľúbené dvojice nechceli,
aby sa okolie dozvedelo o ich vzájomnej náklonnosti, zastavili sa tu pre vodu len tak „náhodou“,aby
uhasili smad.
V Dunajskej Strede určite sú ľudia, ktorí si ešte
pamätajú chuť artézskej vody. Vedenie mesta v tridsiatich rokoch minulého storočia dalo v Dunajskej
Strede zriadiť štyri artézske studne. Z nich sa zachovala len studňa s otočným kolesom na Jesenského ulici, z ktorej tiekla voda až do 60-tych rokov minulého storočia. Nedávno ju pekne natreli
zelenou farbou študenti Strednej zdravotnej školy a upravili aj jej okolie. Len voda z nej netečie.
Dúfajme, že je to len prechodný stav, možno, že
niekoho to zaujme. Aj mestská samospráva chce
zachovať túto cennú technickú pamiatku, veď
práve preto podporovala projekt stredoškolákov.
V Dunajskej Strede sa začalo s vŕtaním artézskych studní pomerne neskoro. V Uhorsku prvú
studňu sprevádzkovali v roku 1878, a to v Budapesti v mestskej časti Városliget (Mestský hájik).
Nápad sa zrodil v hlave banského inžiniera Vilmosa
Zsigmondyho, ktorý nápad so studňou aj realizoval. Spočiatku vedenie mesta neverilo, že dokáže
preraziť tvrdý dolomit a dostať vodu na povrch. Preto sa Zsigmondy rozhodol práce vykonať na vlastné náklady, žiadal len o vydanie patričných povolení. Nakoniec získal aj podporu mesta. Po 9 ročnej práci začala vyvierať voda na povrch z hĺbky
takmer jedného kilometra. Po Budapešti sa vyhĺbila

Kto by si chcel dať navŕtať artézsku studňu, stojí mu to asi 3700 eur. Odborníci odhadujú návratnosť investície na
jeden rok. Nájde sa v našom meste podnikateľ, ktorého zaujme táto výzva?

Téma mesiaca
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Foto: Marián Baláži.

podobná studňa v Hódmezővásárhelyi v roku
1880 a 1884, potom v Szentesi v roku 1887. Zakrátko sa prihlásili aj iné obce a mestá, a banský
inžinier ledva stíhal vyhovieť objednávkam.
Inšpiráciu mal z francúzskeho Grenelle pri Paríži, kde v roku 1842 počas vrtu narazili na vodu
v hĺbke 548 metrov. Voda potom vyvierala na povrch obrovským prúdom. Týmto vrtom sa začína
doba najväčšieho rozkvetu artézskych studní. V
Pešti sa už v roku 1830 pokúšali s vrtom artézskej
studne, ale vrták sa v hĺbke 210 metrov zlomil. Nevedeli ho vytiahnuť, preto v ďalších pokusoch nepokračovali. Prvenstvo im však patrí len na európskom kontinente, veď v Číne a Egypte už v staroveku mali artézske studne.

Artézske studne
K vode pod zemským povrchom môžeme dopracovať prevŕtaním vodonepriepustnej vrstvy. Voda je vzniknutým vysokým tlakom tlačená na povrch, takže po navŕtaní
vyteká samovoľne. Ak prerazí nad povrch, tak
je pozitívna, ak zostane pod ním, je negatívna
a je to artézska voda. Kvalita artézskej vody
je chránená vrstvami nad ňou, preto je to zdravá voda. Voda vyvierajúca z väčšej hĺbky je
spravidla teplá (môže mať aj 70°C) a často má
aj liečivé účinky.

A budapesti Széchenyi fürdő Zsigmondynak köszönheti létét.

Vilmos Zsigmondy (15. máj 1821 – 21. december 1888), banský inžinier, zaslúžil sa o
vývoj a rozvoj artézskych studní v krajine.
Mal 12 rokov, keď jeho otec, riaditeľ bratislavského lýcea zomrel. Matka vychovávala
šesť detí v skromných podmienkach. Vilmos
sa mal stať duchovným, ale on sa vybral
inou cestou a stal sa banským inžinierom.
Začínal v Skalici, potom vo Viedni stal sa vysokopostaveným úradníkom. V čase národnooslobodzovacieho boja riadil výrobu diel,
mečí a bômb maďarskej vlády, za čo bol odsúdený na 6 rokov väzenia, ale v roku 1850
mu omilostili.
Neskôr sa stal riaditeľom bane, potom podnikateľom. V roku 1861 sa začal zaoberať
zúžitkovaním prameňov a podzemných vôd.
Vrt v Mestskom hájiku ho urobil slávnym.
Neskôr v dôsledku prílišného namáhania
zraku pri výskume drobných častíc v banskom bahne na jedno oko oslepol. Zaslúžil
sa na otvorení niekoľkých baní, napísal
mnoho vedeckých prác, zohral dôležitú úlohu pri výstavbe vodovodného systému v Budapešti, zastavil vysýchanie liečivých prameňov v Trenčianskych Tepliciach. Ako poslanec Národného zhromaždenia sa zaslúžil
o schválenie zákona o odchode baníkov do
dôchodku, podporil vznik Maďarského geologického ústavu.
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Segítség árvízkárosultaknak / Pomoc obetiam povodní

Segélyszállítmány
Késmárkba
A kamion útját és a fertőtlenítőszereket a város ﬁnanszírozta
Június 23-ikán segélyszállítmánnyal megrakott kamion indult útnak Dunaszerdahelyről Késmárkba. A rakománnyal az ottani árvízkárosultaknak kívántak segíteni a
csallóközi emberek.
Több mint húsz helyi és környékbeli vállalkozó, illetve magánszemély kapcsolódott be a segítségnyújtási akcióba, tudtuk meg Mészáros
Henriettától, az egyik városbeli cég társtulajdonosától. A kezdeményezés tőle indult ki. Egy internetes közösségi portálon megszólította az ismerőseit– és maga is alig akarta elhinni, hogy már
perceken belül sok adakozó jelentkezett. Rövid idő
alatt rengeteg felajánlott holmi gyűlt össze, ezeket
a cég udvarán helyezték el. A kamion teljesen megtelt, főleg ruhaneműt, lábbelit, takarókat, ágyakat,
matracokat, tartós élelmiszert és fertőtlenítőszereket
vitt az árvíz sújtotta térségbe.
S hogy miért éppen Késmárkba? Az ott pusztító árvízről készült riportot mutatták épp a tévéhíradóban, amikor megszületett az ötlet, hogy segíteni kellene. Másnap kapcsolatba léptek a szerencsétlenül járt város polgármesterével, aki
örömmel vette tudomásul a távoli Csallóközből érkező segélyszállítmány hírét. A szállítmány útnak
indításában és felpakolásában nagy szerepet játszottak a helybéli Bykers motorosklub tagjai is.
A dunaszerdahelyi városi hivatal magára vállalta a szállítási költségek megtérítését és az
egyik cég által kedvezményesen felajánlott 500 liternyi fertőtlenítőszert is megvásárolta a késmárkiaknak.

Humanitná pomoc do Kežmarku
Z Dunajskej Stredy vypravili kamión, aj mestská samospráva prispela
23. júna vyrazil z Dunajskej Stredy do
Kežmarku kamión so zásielkou Žitného ostrova pre obyvateľov mesta, ktoré postihla povodeň.

Do humanitnej akcie sa zapojilo viac ako
dvadsať podnikateľov z mesta a okolia, ako aj
súkromné osoby – povedala DH iniciátorka akcie a spolumajiteľka firmy Henrieta Mészárosová. Realizácia nápadu sa začala tým, že na jednom spoločenskom portále oslovila niekoľko
známych. Sama bola prekvapená, akú odozvu
mala jej výzva už po niekoľkých minútach.
Onedlho prišlo veľmi veľa ponúk. Darované veci
sústreďovali na dvore firmy. Úložný priestor kamiónu sa úplne naplnil. Hlavne šatstvom, obuvou, prikrývkami, posteľmi, matracmi, potravinami a čistiacimi resp. dezinfekčnými prostriedkami.
A prečo si vybrali práve Kežmarok? V televízii vysielali reportáž o ničivej povodni v Kežmarku. Hneď na druhý deň sa H. Mészárosová telefonicky spojila s primátorom tohto mesta,
ktorý s radosťou prijal správu o humanitárnej pomoci zo vzdialeného Žitného ostrova.
Do vypravovania a naloženia tovaru do kamióna pomáhali aj členovia mestského motoristického klubu Bykers. Do akcie sa zapojila aj
mestská samospráva: mesto uhradilo prepravné
náklady a nakúpilo pre Kežmarčanov 500 litrov
dezinfekčných prostriedkov, ktorú za zľavnenú
cenu ponúkla jedna firma.

Fesztiválok / Festivaly
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Tündérek itt –
tündérek ott
Tündérfesztiválok
futószalagon
Csaknem egyidőben két, elnevezésében és
küldetését tekintve is hasonló fesztivál zajlott városunkban.
A Tündérkert művészeti fesztivál már többéves
múltra tekint vissza. Az idén is változatos programmal várta az érdeklődőket. Az öt nap alatt, június 17-től 21-ikéig volt színházi előadás, improvizációs est, könyvbemutató, extrém divatparádé,
játszóház, táncház, hagyományőrző csoportok
léptek fel, kézműves foglalkozások, a Zene határok nélkül tehetségkutató program győzteseinek fellépése, rendhagyó prímástalálkozó Lakatos Róbert vezetésével és Palya Bea is fellépett. A fesztivál kicsúcsosodását hagyományosan a rituális tűzgyújtás és tűzugrás jelenti, a látványos esemény
azonban idén a rossz idő miatt elmaradt.
A szervező Városunkért Polgári Társulás arra
törekszik, hogy a fesztiválon minél több helyi művésznek biztosítson fellépési lehetőséget.

Zerda tündér fogadta a gyerekeket.

Épphogy befejeződött a Tündérkert eseménysorozata, másnap június 18-ikán lezajlott az első ízben
megtartott Tündérfesztivál, amelyből az ötletgazda,
Takács Tímea szintén hagyományt kíván teremteni.
A Városi Művelődési Központban az alapiskolás
gyerekeket Zerda tündér fogadta. A városi hivatal

kulturális alosztálya által szervezett esemény
egyik célja, hogy a gyerekeket jobban megismertesse a Csallóköz múltjával és a gazdag hiedelemvilággal, amelyben a főszerepet éppen a tündérek játszották.
A szervezők kulturális műsort és kézműves foglalkozásokat készítettek a gyerekeknek. Utána bá-

Bea Palya z Maďarska, ktorá vystúpila na dunajskostredskom pódiu už aj pred rokom a zožala frenetický úspech. Pre zlé počasie sa nekonal rituál
skoku ohňom.
Vyššie uvedený prvý festival sa ledva skončil,
na druhú deň sa konal po prvý krát Festival víl.
Každoročne ho chce usporiadať referentka kultúrneho referátu na mestskom úrade Tímea Takács.

Detí zo základných škôl v hale mestského kultúrneho domu privítala víla Zerda. Jedným z cieľov organizátora bolo lepšie oboznámiť mládež s
odkazom minulosti. Žitný ostrov bol kedysi podľa prastarých legiend a povier ostrovom víl. Podobné festivaly by deťom umožnili oboznámiť sa
s touto bohatou tradíciou. V závere festivalu sa konal na korze bábkarsky sprievod.

Víle tu –
víle tam
Dva festivaly na
bežiacom páse
V polovici júna tesne po sebe sa konali dva
festivaly v podobným názvom, aj tematicky
blízke.
Festival Záhrada víl v réžii OZ Pre naše mesto organizujú už niekoľko rokov. Program aj teraz
bol pestrý a zaujmavý. Jednotlivé programy oslovili každú generáciu. Festival Záhrada víl je kultúrnym podujatím tradícií a rituálov. Snahou organizátorov je ponuknúť možnosť vystúpenia
miestnym umelcom. Príkladom toho bolo netradičné stretnutie primášov, ktorí vystúpili pod vedením Róberta Lakatosa.
Za päť dní trvania festivalu bolo divadelné predstavenie, ďalej improvizačný večer, prezentácia knihy, prehliadka extrémnej módy, vystúpili ľudové
súbory, dom hier, tvorivé dielne pre šikovné ruky,
vystúpili víťazi speváckych súťaží, a vo foniši festivalu opäť potešila svojim vystúpením speváčka

22

Sikeres zenekarok / Úspešné formácie

A CSAK VAN a Megasztárban!
Útban van a döntő felé - a dunaszerdahelyi
csapat két kört már sikeresen vett
Diákos humor és komoly céltudatosság – ez
jellemzi az együttest, no meg az az egészséges önirónia, amely a nevükben is ott incselkedik: CSAK VAN, ami nem más, mint a
CSAPAT, AMELY KÉTHETENTE VÁLTOZTATJA
A NEVÉT rövidítése.
A zenekar 2001-ben alakult gimnáziumi osztálytársakból, baráti alapon. Az utóbbit annyira komolyan vették, hogy a barátság volt a fő kritérium, nem pedig a zenei tudás. "Autodidakták voltunk, egyedül Nagy Péter, a billentyűsünk járt zeneiskolába. Menet közben tanultunk meg bánni a
hangszerrel. Eleinte azt játszottuk, amire technikailag képesek voltunk, aztán ahogy fejlődött, finomodott az ízlésünk, javult a játékunk is" -mondja Szabó László, a zenekar gitárosa. A
gimnázium után csak Bíró Szabolcs, az együttes
énekese maradt Dunaszerdahelyen, a többiek
szétrajzottak, hárman Pozsonyban tanultak, egy
Budapesten. Ma már dolgoznak, van, aki többféle munkát is vállal. Foglalkozásuk, ismerőseik köre
különböző, sok minden megváltozott az életükben,
de megmaradt két szilárd pont: a barátság és a
zene. Az együttes minden hétvégén Dunaszerdahelyen, a Városi Művelődési Központ által rendelkezésére bocsátott teremben próbál.

"Kisebbségi zenét játszunk kisebbségnek, rockot
magyarul, ebből kifolyólag elég kicsi a
célközönség, de
nincs okunk panaszra, fellépési lehetőség bőven akad
Dél-Szlovákiában.
Most értünk el odáig, hogy Magyarország felé is nyissunk, ezért neveztünk be a Megasztárba. Ez a verseny öt körös, kettőn már túl vagyunk. Vagy tízezren voltak az előselejtezőben, ebből
eddig 114 jutott tovább. A zsűriben ült Presser Gábor, akit nagyon tisztelünk. Talán ez nevezhető a
csúcsnak, amit elértünk, hogy előtte játszhattunk,
és lehetett látni az arcán, hogy tetszik neki, amit
csinálunk, magasra emelt kézzel tapsolt nekünk. Ez
azért is nagyon fontos számunkra, mert saját

számot játszottunk. Augusztusban lesz az újabb
megmérettetés" -- mondja Viola Ferenc gitáros.
Az együttesnek van esélye, hisz 2OO6-ban egyszerre két versenyen tarolt. Nagyon drukkoljunk
nekik, hogy a magyarországi Megasztárban is hasonló sikerrel szerepeljenek!

Postúpili v súťaži MEGASZTÁR !
Dunajskostredská formácia CSAK VAN v maďarskom Megastare
Študentský humor a vážna cieľavedomosť – to je charakteristické pre zoskupenie, ako aj irónia, ktorou nešetria ani sami seba. Prezrádza to aj meno
formácie CSAK VAN, ktoré je vlastne skratkou názvu ZOSKUPENIE, KTORÉ
MENÍ NÁZOV KAŽDÉ DVA TÝŽDNE/.
Skupinu založili gymnazisti – spolužiaci a priatelia v roku 2001. Priateľstvo považovali za vážnejšie kritérium, ako hudobné znalosti. „Sme samouci, nemáme hudobné vzdelanie, len náš keybordista Peter Nagy navštevoval hudobúj školu. Ovládať nástroje sme sa naučili postupne” – prezradil o skupine gitarista László Szabó.
Po gymnáziu v Dunajskej Strede zostal len spevák skupiny Szabolcs Bíró. Dnes
už pracujú, niekto má aj viac zamestnaní. Veľa vecí sa zmenilo v ich živote, ale: priateľstvo a hudba zostali. Skupina nacvičuje každý víkend v MsKS.
„Hráme menšinovú hudbu pre menšinu, maďarský rock, preto oslovujeme pomerne
malú cieľovú skupinu. Dnes sme sa dopracovali do štádia, že poškuľujeme aj po Maďarsku. Preto sme sa prihlásili do súťaže Megasztár. Táto súťaž má päť kôl, dve už
máme za sebou. V predkolách bolo snáď desaťtisíc ľudí, z toho postúpilo 114 súťažiacich. V porote sedí aj Gábor Presser, ktorého si veľmi vážime. Snáď to je zatiaľ
vrchol, ktorý sme dosiahli: hrali sme pred týmto renomovaným hudobníkom. Na tvári mal napísané, že sa mu páči naša muzika, tlieskal s rukami nad hlavou. Ďalšie kolo
bude v auguste“ – povedal pre DH gitarista Ferenc Viola.

Kiállítás / Výstava
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A város elfeledett oldala
A fotoklubDS 2009 őszén pályázatot hirdetett
"A város elfeledett oldala" címmel, melybe
bárki benevezhetett. A szervezők kizárólag
fekete - fehér képeket vártak, ezek Dunaszerdahely városának olyan oldalát mutatják
be, amelyik nincs reﬂektorfényben.
Legyen az egy régi épület, egy kis utcácska, egy
sikátor vagy egy apró részlet, amely valaha szebb
napokat is megélt, de mára szinte feledésbe merült,
vagy "kiment a divatból".
Egy fotós legfeljebb 10 felvételt küldhetett be.
A többi a fotósok kreativitására volt bízva.Összesen 13 fotós nevezett a pályázatra. A beküldött fotók zsűrizésére minden pályázó meghívást kapott és
rendhagyó módon közös szavazással döntötték el,
hogy melyik 21 fotó kerüljön kiállításra.
Erre június 10 - ikén került sor a VMK előcsarnokában. A megnyitót egy a témához illeszkedo rövidfilm is tarkította, melyet Bíró Máté készített. A
kiállított fotók szerzői: Baláži Marián, Burian Peter, Göndör László, Hodosy Péter, Keszőcze Ferenc,
Kovács Barnabás, Lelkes Levente, Soós László.
Hodosy Péter felvétele
Keszőcze Ferenc felvétele

Zabudnutá tvár mesta
Výstava fotograﬁí o meste, očami fanatikov
fotografovania
FotoklubDS ešte v roku 2009 vyhlásil súťaž s názvom Zabudnutá tvár
mesta. Do súťaže sa mohol zapojiť každý. Očakávali sa čiernobiele
fotograﬁe, ktoré zobrazujú tú tvár mesta, ktorú bežný občan zrejme nepostrehne.
Mohla to byť stará budova alebo úzka ulička, či maličosť, ktorá kedysi
bola zaujímavá, ale medzitým sa na ňu zabudlo, alebo len „ vyšla z módy“.
Účastníci fotosúťaže mohli zaslať maximálne 10 fotografií, iba čiernobiele.
Ostatné sa ponechalo na kreativitu autorov.
Do súťaže sa prihlásilo 13 fotografov.Výstava najlepších prác sa
konala 10. júna 2010 v predsieni MsKS. Prišlo pomerne veľa záujemcov. Vernisáž spestril aj krátky film podobnej tematiky od Máté
Bíró. Autormi najlepších fotografií sú: Marián Baláži, Peter Burian,
László Göndör, Péter Hodosy, Ferenc Keszőcze, Barnabás Kovács,
Levente Lelkes a László Soós.

II. Fotomaratón

II.Fotómaraton

FotoklubDS po vlaňajšom úspechu sa rozhodol zorganizovať druhý ročník Dunajskostredského fotomaratónu. Záujemcov očakávajú v sobotu 17. júla
o 9. hodine ráno vo dvore Csemadoku na Bacsákovej ulici. Tu po registrácii
budú rozdané teraz ešte tajné témy. Vieme len toľko, že v porovnaní s vlaňajším rokom pribudne ešte jedna zaujímavá kategória. Spolu bude 6 tém, ktoré záujemcovia musia najneskôr do 9 hodiny večernej fotoaparátom zvečniť.
Po celodennom fotografovaní sa môžu prihlásiť do súťaže. Fotky treba
odovzdať najneskôr na druhý deň popoludní.

A FotoklubDS a tavalyi sikeren felbuzdulva idén második alkalommal rendezi meg a Dunaszerdahelyi Fotómaratont. Július 17-én,
szombaton reggel 9-től várják az érdeklődőket a Bacsák utcai Csemadok
ház udvarára, ahol a regisztrálás után a résztvevő kézhez kapja a témákat. Ezek most még titkosak, de annyit elárulhatunk, hogy a tavalyihoz képest idén egy érdekes kategóriával is bővül. Így összesen 6
témát fotózhatnak este 9 óráig az érdeklődők. A nevezési lapot este
kell leadni, a fotókat pedig másnap késő délutánig.
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Kis kézművesek / Malí remeselníci

Agyagozás már az óvodában
Kiállítás a gyerekek
munkáiból
A Halpiac téri óvodában nagy érdeklődésnek örvendett a gyerekek rajzait
és apró kerámiatárgyait bemutató
kiállítás, amely június utolsó hetében volt megtekinthető.
Az óvoda szorosan együttműködik a Dunaszerdahelyi Szabadidő-központtal. A
központ egyik szakemberének, Krascsenits
Dánielnek a vezetésével képzőművészeti
kör működik az óvodában. Elsősorban az
agyagtárgyak készítésének rejtelmeibe avatja be az apróságokat. A szóban forgó kiállításon ezeket az agyagból készült kis remekműveket csodálhatták meg a szülők.
„Nagyon fontosnak tartom ezeket a
kézügyességet fejlesztő foglalkozásokat,
mert ez a tevékenység fejleszti a kicsik szem
– kéz koordinációját, összpontosító készségét és esztétikai érzékét is” - nyilatkozta
lapunknak Varga Mária igazgatónő. Mint
mondta, céljuk egy olyan óvodai élet megteremtése, amelyben nagy szerepet kap a
kreativitás, hogy a gyerekekben kialakuljon egy erős kötődés a művészetek iránt.
A tárlat nagy sikert aratott a szülők körében is, akik meggyőződhettek arról, hogy
a képzőművészeti körben érdemi tevékenység folyik.

Drobné keramiky škôlkárov
Nevšedná výstava
detských prác
O výstavu detských prác v materskej škole
na Rybnom trhu bol v posledný júnový
týždeň živý záujem zo strany rodičov a
iných rodinných príslušníkov.
Táto materská škola úzko spolupracuje s dunajskostredským Centrom voľného času. Výtvarný
krúžok škôlkárov vedie pracovník CVČ. Dániel
Krascsenits zasvecuje detí do tajov prípravy hlinených predmetov. Na výstave boli vystavené práve drobné keramiky malých autorov.
„Považujem za veľmi dôležité tieto aktivity, nakoľko sa hravým a pútavým spôsobom rozvíja koordinácia očí a rúk najmenších“ – povedala pre DH
riaditeľka škôlky, Mária Varga. Podľa nej chcú
vytvoriť v škôlke takú atmosféru, v ktorej zohráva dôležitú úlohu kreativita, a v deťoch vypestovať silné puto k umeniu. Výstava mala úspech aj
medzi rodičmi, ktorí sa presvedčili o tom, že v krúžku prebieha užitočná a zaujímavá činnosť.

Kultúra

Udvari muzsika - képekben

A New York-i Laco Deczi and Cellula zenekar fergeteges hangversenyt adott. / Strhujúci koncert kapely z New Yorku.

Hudba na nádvorí - v obrazoch

A Kicsi Hang Duó.

További program / Ďalší program
Golddies Latin& Retro
Ardea
Harvestri

15. júl. 2010
22. júl. 2010
29. júl. 2010
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Repülőnap

Repülőmodell-parádé - ötödször
Remek gyakorlatok az erős szél ellenére
Az ország számos helyéről, így többek között
Zólyomból, Rózsahegyről, Érsekújvárból,
Vágsellyéről és a morvaországi Hodonínból
is összesen huszonöt részvevője volt az 5. dunaszerdahelyi repülőmodellező-napnak.
Június 26-án a sikabonyi repülőtéren a szeles
időjárás sem akadályozta a versenyzőket a remek
gyakorlatok bemutatásában. A nyílt modellező versenyen több kategóriában indultak gépek: robbanómotorosok motortérfogat szerint 50-től 100
köbcentiig, illetve elektromos motor meghajtásúak. A szárny fesztávolsága szerint az 1,5 méterestől
egészen a 2,5 méteres "óriásokig". További kategória volt a helikoptereké, valamint a vitorlázógép
modelleké.
Dunaszerdahelyen növekszik az érdeklődés a kiváló szabadidős tevékenységnek számító repülőmodellezés iránt, az utóbbi időben több új taggal
bővült a helyi klub. Tagjai keresik annak a lehetőségét, hogy a városi iskolákon miként népszerűsítsék
a fiatalok körében ezt az érdekes hobbisportot.
Az ötödik dunaszerdahelyi repülőmodellező nap
díjazottjai: Knap Matúš - Pőstyén (legfiatalabb
versenyző), Krekule Vladimír -Vágsellye, Tomaga Braňo - Topgun klub, Oravec Roman Besztercebánya (legnagyobb repülőmodell, 6 m
fesztávú vitorlázó), Beragg Jaroslav - Šenkvice
(helikopter), Záhoran Martin - Érsekújvár (akrobata vitorlázó).

-

Letecký deň

Akrobatické
ukážky na
maloblahovskom nebi
Piaty letecko – modelársky
deň aj v silnom vetre
Na letisku v Malom Blahove usporiadali v poradí už 5. letecko-modelársky deň Pohoda
Air Show 2010. Z rôznych kútov krajiny sa 26.
júna leteckej parády zúčastnilo 25 pilotov,
okrem iného aj od Zvolena, Nových Zámkov, Ružomberka, Šale, ale aj z moravského
Hodonína.
Pretekárov neodradil ani silný vietor a predviedli krásne akrobatické ukážky. V otvorenej súťaži modelárov štartovali stroje vo viacerých kategóriach so spalovacím motorom od 50 do
100 cm3, ďalej aj s elektromotorom. Podľa rozpätia krídla od 1,5 metra až po obrie modely s rozpätím od 2,5 metra. Ďalšie kategórie boli pre helikoptéry a vetrone.
Záujem o modelársky šport v Dunajskej Strede rastie, v poslednom období počet členov miestneho klubu rozrástol o niekoľko nových členov.
Klub hľadá ďalšie možnosti šírenia osvety na
školách o tomto technicky zaujímavom športe.
Ocenení piloti 5. letecko-modelárskeho dňa
v Dunajskej Strede: Matúš Knap - Piešťany (najmladší pretekár), Vladimír Krekule - Šaľa,
Braňo Tomaga - Topgun klub, Roman Oravec
- Banská Bystrica (najväčší model, vetroň s rozpätím krídla 6 m), Jaroslav Beragg - Šenkvice
(helikoptéra), Martin Záhoran - Nové Zámky
(akrobatický vetroň).

-FK
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Magnetická
terapia za
prijateľné ceny

Mágneses terápia
elérhető áron
Biztosan elgondolkodott már azon,
mi lenne, ha volna egy olyan szerkentyűje, amibe beültetné a családot, és segítene megszüntetni a
fejfájást, a fogfájást, a torokfájást,
a felfúvódást, vagy a derékfájást.
Ráadásul megszépítene, megnyugtatna, és még fogyasztana is
- mellékhatások nélkül.

Určite ste sa už zamýšľali nad tým, čo by
bolo, keby existovalo také zariadenie, do
ktorého by sa stačilo len posadiť, a pominuli by bolesti hlavy, zubov, krku, pominulo by nadýmanie, alebo bolesti v krížoch. Naopak by skrášlilo, ukľudnilo, ubralo na nadváhe, a to všetko bez rizika
ujmy na zdraví a bez vedľajších účinkov.

MAGNETER – a XXI. század egészségmegőrző, közérzet-javító,
wellness- terápiás készüléke. Mágneses impulzusokat ad a szervezetnek,
ezáltal elősegíti, felerősíti és harmonizálja a természetes működést.
A több száz program közül néhányat említünk: wellnes, zsírégetés,
méregtelenítés, migrén ellen, gerinc-, reuma- és izületi fájdalmak
ellen, visszér, emésztési zavarok, porckorongsérv, depresszió és csontritkulás ellen, vesepanaszokra, arc- és homloküreg - gyulladásra.
• A készüléknek káros mellékhatása nincs, idősek és gyermekek egyaránt használhatják.
Minden szerdán nyitott nap: ingyenes tanácsadás és kezelés!
Hol van minderre lehetőség? Erzsébet tér, 1194/1, a volt járási
hivatal épületének földszintjén. Telefon: 0905 865 877, email: erzsebet.hakszer@yahoo.com.
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Június 23-iki versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Hány fajta masszázs közül választhat a Country Pub épületének 2. emeletén lévő masszázsszalonban?
A helyes választ beküldő olvasóink közül hárman 1 – 1 egyórás masszázst
nyertek, a masszázs fajtáját megválaszthatják.

Nyerteseink:
Ürge Mária, Barátság tér 2170/22, Miklós Darina, Újfalu 2227/41
és Vida Antal, Zöldfa sor 1207/46. A nyereményért és időpont-egyeztetés miatt a 0905/ 240 – 336-os számon jelentkezzenek. Szükséges a
személyazonossági igazolvány bemutatása.
E heti kérdésünk: Milyen impulzusokat ad a magneter – készülék az
emberi szervezetnek? A helyes választ beküldő olvasóink közül hárman egyegy 33 euró értékű tetszés szerinti kezelést választhatnak a szalonban.
Válaszaikat legkésőbb augusztus 18 – ikáig küldjék el szerkesztőségünk postacímére, vagy e-mailben (press@dunstreda.eu), de a városi hivatal portáján is leadhatják. Ne feledjék el az email-megfejtésben a
nevüket és a címüket feltüntetni.

MAGNETER – je zariadenie podpory zdravia XXI. storočia, zariadenie
wellnesovej pohody
• MAGNETER vysiela magnetické impulzy do nášho tela, tým podnecuje, znásobuje, harmonizuje prirodzené funkcie tela.
Z množstva programov vymenujeme niekoľko: wellnes, migréna, depresia, imunitný systém, chrbtica, reuma, klby, krčové žily, rednutie kostí, tráviace problémy, vysunutá platnička, obličky, alergia, zápal lícnej dutiny, šťítna žľaza, odbúravanie tukov.
• Zariadenie nemá škodlivé vedľajšie účinky, môžu ho využívať osoby staršie, i deti.
Každú stredu deň otvorených dverí: poradenstvo a procedúry zadarmo!
Kontakty: Erzsébet Hakszer, Alžbetínske nám. 1194/1, salón na
prízemí budovy bývalého okresného úradu.
Telefon: 0905 865 877, email: erzsebet.hakszer@yahoo.com.
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže z 23. júna
V poslednom vydaní DH sme položili nasledovnú otázku: Z koľkých
druhov masáži môžu vyberať klienti masážneho salónu na druhom poschodí budovy Country Pubu?

Výhercovia:
Mária Ürge, nám. Priateľstva 2170/22 , Darina Miklósová, Nová
Ves 2227/41 a Antal Vida, Zelená 1207/46. Salón venuje každému výhercovi po jednej masáži podľa vlastného výberu. Pre výhru sa prihláste na tel. čísle 0905/ 240 – 336. Treba sa preukázať občianskym preukazom.
Nová otázka: Aké impulzy vysiela magneter do nášho tela?
Z čitateľov, ktorí pošlú správne odpovede, vylosujeme troch výhercov, tí vyhrávajú ošetrenie podľa vlastného výberu v hodnote po 33 eúr.
Odpovede zašlite najneskôr do 18-ho augusta na adresu redakcie, e-mailom (press@dunstreda.eu), alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu,. Nezabudnite v elektronickej pošte uviesť vaše meno a adresu.
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Gyűjtsön 30 centet!

29

Zbierajte si 30 centov!

Van Dunaszerdahelyen két gyógyszertár, amelyek rendszeresen különféle akciókkal kedveskednek ügyfeleiknek. Nevezetesen a Jesenský
utcai KORZÓ GYÓGYSZERTÁR, valamint a Nagyabonyi úti SZENT
MÁRIA GYÓGYSZERTÁR! Ezúttal a két gyógyszertár nyári meglepetése a Gyűjtsön 30 centet4 kedvezmény. Lényege, hogy a páciensek hűségkártyájához a két gyógyszertárban tett minden látogatás alkalmával
automatikusan 0,30 eurót (9,04 Sk) írnak hozzá. Az így összegyűlt pénzt
az ügyfelek szabadon felhasználhatják vásárlásnál, vagy csökkenthetik
vele a fizetendő összeget.
Gyűjtsön ön is sokszor 30 centet a Korzó gyógyszertárban és a
Szent Mária gyógyszertárban!.

V Dunajskej Strede máme dve lekárne, ktoré rôznymi akciami pravidelne prekvapia svojich verných zákazníkov. Menovite lekáreň Na
Korze na Jesenského ulici a Lekáreň Sv. Márie na Veľkoblahovskej ceste! Letné prekvapenie dvoch lekrání je tentokrát akcia Zbierajte si 30
centov. Podstatou akcie je, že pacienti za každú návštevu lekární automaticky získajú na svoju vernostnú kartu 0,30 eur (9,04 Sk). Takto
nazbieranú finančnú čiastku potom môžu voľne použiť pri nákupe, alebo odpočítať pri platení.
Zbierajte aj Vy mnohokrát 30 centov v lekárni Na Korze a v
lekárni Sv. Márie!
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Nejde

Čitateľská súťaž

Mivel ez a lapszámuk bővített kiadású, két versennyel leptük meg olvasóinkat. A válaszokat kérjük legkésőbb augusztus 15-ikéig eljuttatni
a 28. oldalon megadott szerkesztőségi elérhetőségekre.

Nakoľko júlové číslo DH je dvojité, prekvapili sme čitateľov ďalšou
súťažou. Odpovede žiadame zaslať na adresy, uvedené na strane 28. najneskôr do 15. augusta.

Kérdéseink:

Otázky:

1. Melyik két dunaszerdahelyi gyógyszertár kedveskedik rendszeresen
akciókkal ügyfeleinek? 2. Mi az elnevezése a legújabb, nyári meglepetésnek?

1. Ktoré dve lekár ne preukaz ujú lásk av osť sv ojim zákaz níkom pr avidelnými akciami? 2 . Aký je názov najnov š ieho letného prekvapenia?

A helyes válaszokat beküldő olvasók között az akciót meghirdető
gyógyszertárak három, egyenként 18 euró értékű ajándékcsomagját sorsoljuk ki

Medzi čitateľmi, ktorí pošlú správnu odpoveď, vyžrebujeme 3 darčekové
balíčky v hodnote po 18 eur od vyhlasovateľov akcie.

Aktív netnagyik

Divadelný festival

Nemzetközi projekt keretében folytatódik a nyugdíjasok számára meghirdetett internethasználati képzési program. A komáromi felnőttképzési intézet égisze alatt szlovákiai, lengyelországi és magyarországi részvevők működnek együtt a programban. Május végén Varsóban találkoztak, köztük a három dunaszerdahelyi netnagyi, Seregi Klára, Wiedermann Katalin és Keszőcze
Mária is. Júliusban Komáromban jönnek össze, jövőre pedig Olaszországba
készülnek. Idén ősszel újabb netnagyi tanfolyam indul kezdőknek és haladóknak.

Trnavský samosprávny kraj a Žitnoostrovské osvetové stredisko spoločne usporiadali 9. Dunajskostredský divadelný festival. Na javisku
MsKS z nášho mesta vystúpili deti z MŠ na Jesenského ulici, ďalej študentky Gymnázia Ladislava Dúbravu Emma Mészárosová a Zuzana Hirková, ako aj študenstké divadlo gymnázia. Hosťom festivalu bolo divadlo PIKI z Pezinka. Účinkujúcich organizátori odmenili účastníckymi diplomami.
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Programok Programy

Szent István Napok

Dní svätého Štefana

Dunaszerdahely - 2010. augusztus 20. –22.

Dunajská Streda – 20. -22. august 2010

Péntek, augusztus 20.

Piatok, 20 .augusta

17.00 –18.00: Ünnepi szentmise A Szent György római katolikus templomban. A Szent Jobb-ereklye közszemlére tétele.
18.00 – 18.10: Körmenet a Szent Jobb ereklyével és átvonulás a Szent István szoborhoz.
18.10 – 18.50: Köszöntő, a Szózat, a Szent György Kórus fellépése, koszorúzás.
19.00 – A Városi Képviselő-testület ünnepi ülése a VMK-ban.
Városi kitüntetések ünnepélyes átadása. A gálaműsor szereplői: a Tiszta Forrás Népdalkör, Rigó Ronald, Kovács Marianna és Gállfy József, Lanstyák Ildikó, Takács Réka, Szabó Mária, Dunaág Táncegyüttes.

Szombat, augusztus 21.
13.00–15.00 – Népművészeti Fesztivál a Városi Szabadidőparkban. Fellépők: a Vásárúti Dalárda, a Csillagfürt Népdalkör, a Csallóközi Néptánccsoport, a Várkonyi Népdalkör, a Padányi Népdalkör, a Csallóközkürti
Népdalkör, a Kisudvarnoki Népdalkör.
13.00–16.30 – Halászléfőző fesztivál
Lásd a részletes programot lejjebb!
15.00–16.00: Zumba (Kaspar Andrea tánccsoportja), Városi Szabadidőpark
16.00–16.30: High School Tánccsoport (Mészáros Csilla) Városi Szabadidőpark.
17.00: Szentmise a Szent György templomban.
18.30: Szent István-hagyományok Dunaszerdahelyen, helytörténeti előadás
a Szent György templomban.
17.00–19.00: – Könnyűzene és operettslágerek a Szabadidőparkban. Fellépők: Keviczky Tünde, Dovičovič A., Szabó Marika
19.00–21.30 – Zenél Ürögi Laci és zenekara , Városi Szabadidőpark.
21.30 – Diszkó, Városi Szabadidőpark.
Kísérőprogramok: kézműves foglalkozások, arcfestés, légvár, zsonglőr.

Vasárnap, augusztus 22.
11.00 – Ünnepi szentmise, Szent György templom.
14. 00 – Rockfesztivál, Városi Szabadidőpark.
Fellépők: Factorial X, Bakó Ferenc, pop-rock.
20.00–21.30 – Koncert, Szabadidő park - Ismerős Arcok zenekar.
Főszervező: Dunaszerdahely Város Önkormányzata
Társszervező: Bíró Márton Polgári Társulás

17.00 – 18.00: Slávnostná svätá omša ku dňu Sv. Štefana, Kostol Sv. Juraja, vystavená dunajskostredská relikvia sv. Pravice.
18.00 – 18.10: Slávnostný prechod z kostola s relikviou Sv. Pravice na Námestie Sv. Štefana.
18.10 – 18.50: Szózat, vystúpenie speváckeho súboru Sv. Juraja, kladenie
vencov pri pomníku Sv. Štefana. Slávnostný prechod z námestia s relikviou
sv. Pravice do MsKS.
19.00: Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva, divadelná sála
MsKS.
19.45: Slávnostné udeľovanie mestských ocenení. Galaprogram –Účinkujú:
súbor Tiszta Forrás, Ronald Rigó, Marianna Kovács + József Gállfy, Ildikó Lanstyák, Réka Takács, Mária Szabó, Tanečný súbor Dunaág.

Sobota, 21. augusta
13.00–15.00: Folklórny festival - Areál volného času. Účinkujú folkorné
súbory: Vásárúti Dalárda, Csillagfürt , Csallóközi ,Várkonyi Népdalkör,
Padány–Csallóközkürt Népdalkör, Kisudvarnok Népdalkör.
13.00–16.30: Súťaž vo varení halászlé, Areál volného času,
(Podrobnejšie viď. nižšie)
15.00–16.00: Zumba (tanečný súbor Andrei Kaspar ), Areál volného času
16.00–16.30: Tanečný súbor High School (Csilla Mészáros), Areál volného času.
17.00: Svätá omša, Rímskokatolický kostol Sv. Juraja.
18.30: Prednáška: Tradície Sv. Štefan v Dunajskej Strede Miesto konania:
Rímskokatolický kostol sv. Juraja.
17.00–19.00: Známe operetné a muzikálové melódie , Areál volného času
Účinkujú: Tünde Keviczky, A. Dovičovič, Marika Szabó.
19.00–21.30: Hrá Ladislav Ürögi a jeho skupina, Areál volného času
21.30 – Diskotéka, Areál volného času.
Sprievodné programy: detské remeselnícke práce, maľovanie na tvar,
vzdušný hrad so šmýkačkou, žonglér

Nedeľa, 22. augusta
11.00 – Slávnostná svätá omša, Rímskokatolický kostol Sv. Juraja.
14. 00 – Rockový festival, Areál volného času. Účinkujú: Factorial X, Ferenc Bakó pop-rock
20.00–21.30 Koncert skupiny: Ismerős Arcok, Areál volného času
Hlavný organizátor: Mestská samospráva Dunajská Streda.
Spoluorganizátor: OZ Mártona Bíróa

I.Dunaszerdahelyi Halászléfőző és Sörfesztivál

I. Dunajskostredský festival halászlé a piva

2010. augusztus 21. – 22. Városi Szabadidőpark

V Mestskom parku voľného času 21.-22. augusta 2010

AUGUSZTUS 21., SZOMBAT:
13.00 – A halászléfőző verseny és a Heineken - sörfesztivál kezdete, párhuzamosan kultúrműsor régióbeli fellépőkkel, nótaszó, amatőr énekesek, élő tánczene, diszkó.
16.00 – a halászléfőző-verseny ünnepélyes eredményhirdetése, díjátadás. A zsűri elnöke: Sághy Szilárd mesterszakács.
Zárás: 24.00
AUGUSZTUS 22., VASÁRNAP:
13.00 - A sörfesztivál folytatódik, lacikonyhák kínálják frissensültjeiket, pecsenyéiket és egyéb ínyenc falataikat. Párhuzamosan kultúrműsor, régióbeli amatőr szólisták, együttesek, valamint az Ismerős Arcok (Magyarország) fellépése.
Zárás: 22.00
Jöjjön el Ön is családjával és ismerőseivel! Kóstolja meg a hamisítatlan csallóközi halászlét és biztosan megbabonázza a semmivel
össze nem téveszthető íze. Igazi csallóközi vendégszeretettel várjuk!

21. AUGUSTA, SOBOTA
13.00 – súťaž vo varení halászlé a začiatok pivného festivalu Heineken.
Paralelne bude prebiehať kultúrny program s účinkujúcimi z regiónu,.ľudovky, speváci amatéri, živá hudba, diskotéka.
16.00 – vyhodnotenie súťaže vo varení halászlé, odovzdávanie cien. Predseda poroty: Szilárd Sághy šéfkuchár.
22. AUGUSTA, NEDEĽA
13.00 – pokračovanie pivného festivalu, v stánkoch budú podávať čerstvo pečené mäsové výrobky a iné lahôdky. Paralelne kultúrny program s účinkujúcimi z regiónu, kde sa predstavia amatérski sólisti a skupiny, ako aj skupina Ismerős Arcok z Maďarska.
Záver akcie o 22,00 hodine.
Príďte aj Vy so svojou rodinou a známymi! Ochutnajte pravé halászlé zo Žitného ostrova, určite Vás očarí jeho nenapodobiteľná
chuť. Očakávame Vás v Dunajskej Strede pravou žitnoostrovskou pohostinnosťou!

Programok, Krónika

,

Kronika

Programy, Kronika
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Nyári adásszünet a DSZTVben
A Dunaszerdahelyi Városi Televízió július 22-től augusztus 5-ig adásszünetet tart. A
műsor augusztus 5-én 18 órakor folytatódik.

Születések – Novorodenci
Letná prestávka v DSTV
Vígh Dávid
Sárközi Tristán
Nagy Denis
Veszprémi Noel Péter
Szamaránszká Zoja

Mestská televízia v Dunajskej Strede bude mať od 22. júla do 5. augusta prestávku vo vysielaní. Nová relácia je na programe 5. augusta o 18.30 hodine.

Elhalálozások – Zomreli

Itt a DSZTV weboldala!

Je tu webová stránka DSTV!

Kubiková Margita /1914/
Ing.Petes Ladislav /1941/
Antal Pavol / 1942/
Patasyová Juliana /1929/
Mordáč Igor /1956/
Vámosová Anna /1926/
Kántor Zoltán / 1954/

A Dunaszerdahelyi Városi Televízió felhívja a figyelmet arra, hogy július 10-től működik
a városi televízió www.dstv.sk weboldala, amelyen megtekinthetők a televízió rögzített hírműsorai és magazinjai.

Dunajskostredská mestská televízia oznamuje
širokej verejnosti, že od 10. júla je spustená webová stránka televízie www.dstv.sk, kde sú k dispozícii záznamy spravodajstva a magazínu
mestskej televízie.

Házasságkötés – Sobáše
Hölgye Richard - Koszorúsová Tünde
Mgr.Kubáň Pavol - Mgr. Vörösová Natália
Lelkes Štefan, BSc.– Rózsová Beáta
Boráros Attila - Ing.Ráczová Kinga
RNDr.Pónya Zoltán - Horváthová Mária
Ambrus Tomáš - Lukovics Viktória
Vida Sándor - Nagyová Tímea
Szabó Tomáš - Belanecová Klaudia
Fucsek Attila - Szalayová Soňa

KORTÁRS MAGYAR GALÉRIA

GALÉRIA SÚČASNÝCH MAĎARSKÝCH UMELCOV

A XI. Nemzetközi Művésztelep résztvevői által a Galériának ajándékozott alkotásokból nyílt kiállítás, valamint a Nő és a szakrális Művészet –
válogatás a galéria gyűjteményéből, megtekinthető augusztus 24-ig.

Výstava darovaných diel účastníkov XI. Letného výtvarného tábora, a
Výber zo zbierok Galérie na témy Žena a sakrálne umenie sú otvorené do
24. augusta.

Hétfő-péntek: 9.00 – 17.00, kedd 10.00 – 18.00

Pondelok – piatok 9.00 – 17.00, utorok: 10.00 – 18.00

A fesztivál pénteken 8.00 órától nyitja meg kapuit! Dunafest otvára svoje brány už v piatok od 8:00h!
2010. 07. 23. - PÉNTEK / Piatok
14:00 – 14:50
15:10 – 16:10
16:30 – 17:30
17:50 – 18:50
19:10 – 20:10
20:30 - 21:30
22:00 – 23:40
00:10 – 01:10
01:30 – 02:30

Rytmus (SK)
Road (Hu)
Gladiator (Sk)
Aurora (Hu)
Vidiek (Sk)
Rómeó Vérzik (Sk)
OMEGA (Hu)
Hex (Sk)
Pannonia Allstars Ska Orchestra (Hu)

2010. 07. 22. - SZOMBAT / SOBOTA
14:00 – 14:50
15:10 – 16:10
16:30 – 17:30
18:00 – 19:00
19:30 – 20:30
20:50 - 21:50
22:30 – 23:40
00:00 – 00:50
01:10 – 02:30

Zuzana Smatanová (SK)
Para (SK)
Pokolgép (Hu)
Polemic (SK)
Irigy Hónaljmirigy (Hu)
Konflikt (SK)
Ghymes (SK)
Devil Street 13 (SK)
Subbass Monster Live (Hu)
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Mozaik / Mozaika

A rekkenő hőségek ugyancsak próbára teszik a gyászszertartások résztvevőit, főleg az idősebb hozzátartozókat, ismerősöket. Ezért döntött úgy a város vezetése, hogy a sikabonyi temetőben árnyékoló tetőszerkezettel látják el a halottasházat. Az építmény a nyár elejére elkészült,
amely védelmet nyújt az erős napsütés ellen. Képünkön az utolsó simításokat végzik a szerkezeten. Hasonló árnyékoló előtetővel látják el az ollétejedi halottasházat is.
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A városi díjak átadása
O odovzdaní mestských vyznamenaní

Takmer neznesiteľné horúčavy počas pohrebov znamenajú tažkú záťaž pre smútiacich, predovšetkým pre starších ľudí. Vedenie mesta v snahe predísť takýmto nepríjemnostiam rozhodlo
o nainštalovaní pergoly pred domom smútku v cintoríne v Malom Blahove. Drevený prístrešok
je už nainštalovaný, na našom obrázku robotníci robia posledné drobné úpravy a natierajú drevenú konštrukciu. Podobný prístrešok pribudne aj v cintoríne v Mliečanoch.

Óvodások nyara
Škôlkári v lete

Hogyan zajlottak a nyári táborok?
Čo nového v letných táboroch?

DH: augusztus 25-ikén
Kedves olvasóink, a Dunaszerdahelyi
Hírnök következő száma a nyári szünet
miatt augusztus 25-ikén jelenik meg bővített kiadásban.

DH: 25. augusta
Milí čitatelia, Dunajskostredský hlásnik z dôvodu letných prázdnin najbližšie vyjde 25. augusta v rozšírenom
vydaní.
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A második fotómaraton után
Po druhom fotomaratóne

Dunaszerdahelyi Hírnök A városi hivatal lapja l Megjelenik kéthetente l Fõszerkesztő: P. Vonyik Erzsébet l Fotók: Kanovits Gábor l A szerkesztőség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Fő utca 50. l Tel.: 590 3946 l email: press@dunstreda.eu l Internet: www.dunstreda.sk l Nyomdai előkészítés: PG l Nyomda: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., Győr l Lapterjesztés: Városi Hivatal l Nyilvántartási szám: 233/08 l Ingyenpéldány.

