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Bízzunk a
csodákban

M

egkezdődött az iskolaév, és találgathatjuk,
milyen lesz, jobb-e,
rosszabb-e az előzőeknél. Valószínűleg olyan
lesz, mint a többi, jellegzetes szlovákiai sajátosságokkal. Szlovákiában olyan magas
színvonalú az oktatás, hogy a minőségével már nem kell bíbelődni, annál inkább azzal, hogy az osztályokban a táblától jobbra vagy balra helyezzék-e el az
állami szimbólumokat, mert ettől lesz
okos a gyerek.
Ilyen nagy horderejű probléma mellett eltörpül az, hogy időben érkeznek-e meg a
tankönyvek, jók-e, korszerűek-e, hogy a
nagy állami takarékosság milyen mértékben befolyásolja a pedagógusok fizetését, és hogy valóban bekövetkezik-e az,
amit a honatyák már pedzegetnek, hogy
a nyugdíjas pedagógus nem taníthat.
Hogy honnan kerítenek majd a helyükre
az iskolaigazgatók fiatal munkaerőket, ezt
még senki sem tudja. A magyar iskolákat
duplán sújtaná a tervezett intézkedés,
mert ott nagyobb mértékű az elöregedés.
De ne legyünk ünneprontók rögtön a
tanév elején, bizakodjunk. Bízzunk a
csodákban.

Már szerdán
vásárnap!

Tajomstvo
primáša I.
Banyáka

Macedóniában járt a
Dunaág

Az újdonságokról és a
hagyományápolásról
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Lakossági
fórum

A közelmúltban befejeződött a
Városi Művelődési Központ tetőszerkezetének szigetelése. Ezt a halaszthatatlan beruházást a városi
költségvetésből fenntartott intézmény saját forrásokból finanszírozta. Kiadósabb esőzés után eddig
beázott a tető, ezután ez a veszély
már nem áll fenn.
Nedávno bola dokončená izolácia strechy budovy Mestského kultúrneho strediska. Táto nevyhnutná
investícia bola financovaná z rozpočtu MsKS, ktoré je dotované mestom. Odteraz už nehrozí zatekanie,
ktoré doteraz bolo pravidelné po každom výdatnejšom daždi.

Ollétejeden szeptemberben
Szeptember 30-ikán városunk polgármestere
lakossági fórumon találkozik Ollétejed városrész
polgáraival. Dr. Hájos Zoltán és a lakosok találkozójára 18 órakor kerül sor a helyi kultúrházban. A polgármester tájékoztat azokról a
fejlesztésekről, amelyek a tavalyi júniusi lakossági fórum óta történtek ebben a városrészben.
A résztvevőknek alkalmuk lesz arra, hogy ismertessék a polgármesterrel gondjaikat, észrevételeiket és javaslataikat.

Lakossági létszám
Dunaszerdahely Városa az önkormányzati választásokra vonatkozó 1990/346. Tt.
számú hatályos törvény 16. paragrafusának
9. bekezdése értelmében közli, hogy 2010.
5. 19-iki dátummal a város lakosainak létszáma 22 915.

Počet obyvateľstva
Mesto Dunajská Streda Vám oznamuje v
zmysle § 16, ods. 9 zák. č. 346/1990 Zb. o
voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení, že počet obyvateľov mesta k
19.05.2010 je 22.915.

Stretnutie
s občanmi
V Mliečanoch v septembri
Primátor mesta 30. septembra zavíta do mestskej časti Mliečany. Stretnutie JUDr. Zoltána Hájosa s občanmi Mliečan sa uskutoční 30. septembra o 18. hod v tamojšom kultúrnom dome.
Primátor bude informovať o rozvojových investíciach, ktoré boli realizované od minuloročného
fóra v tejto mestskej časti. Účastníci občianskeho fóra na stretnutí môžu prediskutovať s primátorom problémy, ktoré ich trápia, ako i predniesť
svoje postrehy a návrhy.

Népszavazás
Referendum o
šiestich otázkach hat kérdésről

Pénzjutalmat ajánlok fel annak a becsületes személynek, aki segít megtalálni személyi okmányaimat (Boda Mária, Magyarország), amelyeket 2010. augusztus 25-én,
délelőtt 11 óra körül a táskámmal együtt eltulajdonítottak a Dunaszerdahelyi Kodály
Zoltán Alapiskola előtt levő parkolóban
Opel Combo, metal-szürke színű JSD 926
rendszámú gépkocsimból. További információk a 0904 448 327-es számon.

Referendum iniciované stranou Sloboda a Solidarita (SaS) sa koná 18. septembra. Občania sa
v ňom vyjadria k šiestim otázkam – ku zrušeniu
koncesionárskych poplatkov, obmedzeniu poslaneckej imunity, zníženiu počtu poslancov zo 150
na 100, stanoveniu maximálnej ceny vládnych limuzín, voľbám cez internet a zmene v tlačovom zákone. SaS, ktorá uspela v parlamentných voľbách,
túto iniciatívu vyvinula ešte pred voľbami ako mimoparlamentná strana.
V Dunajskej Strede občania môžu hlasovať
v 19-ich volebných okrskoch. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 hod. Ten,
kto v deň volieb sa bude zdržiavať mimo svojho trvalého bydliska, môže požiadať o vydanie volebného preukazu najneskôr do 16.
septembra na mestskom úrade v kancelárii
prvého kontaktu.

Szeptember 18-án hat közérdekű kérdésben tartanak népszavazást Szlovákiában. A referendumot
még tavasszal kezdeményezte az akkor még parlamenten kívüli Szabadság és Szolidaritás (SaS)
párt. A kérdések a parlamenti képviselők mentelmi jogának szűkítését, létszámuk150-ről 100-ra
való csökkentését, a kötelező rádiós és televíziós
koncessziós díjak megszüntetését, a kormányzati gépkocsik árának maximálizálását, az internetes szavazás bevezetését és a sajtótörvény megváltoztatását érintik.
Dunaszerdahelyen 19 választókörben járulhatnak urnákhoz a szavazók. A választóhelyiségek
reggel 7 órakor nyitnak és este 10 óráig lehet voksolni. Aki Dunaszerdahelyen kívül kívánja szavazatát leadni, legkésőbb szeptember 16-ikáig kérhet választói igazolványt a városházán az ügyfélszolgálati irodában.

Megkérdeztük a polgármestert
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Az idén először lesz ötnapos a Csallóközi
Vásár, amelyet kereken harmincadszor
tartanak meg szeptember 22. és 26. között. A szervezők az idén visszatértek a
régi vásárnapi hagyományokhoz: a szerdahelyi vásár - akárcsak hajdanán - már
szerdán megnyílik. Az egyéb részletekről Dr. Hájos Zoltán polgármester nyilatkozott lapunknak.
- A vásár a jubileumi harmincadik évfolyamába lépett, ezért úgy gondoltuk, hogy újítunk az eddigi gyakorlaton. Visszatérünk
egy régi hagyományhoz: ahhoz, hogy a vásár megnyitója szerdán lesz. Dunaszerdahely,
mint az elnevezése is utal rá, az elmúlt évszázadokban szerdánként nagy vásárok színhelye volt. Indokoltnak láttuk, hogy visszanyúljunk ehhez a tradícióhoz. Így a vásár az
eddigi négy nap helyett öt napig tart, tehát
szerdától vasárnapig.
A szerdai vásárnaphoz való visszatérésen kívül mi volt a cél a vásár időtartamának meghosszabbításával?
- Ezzel is nagyobb lehetőséget és teret kívánunk adni a vállalkozóknak, hogy portékáikat értékesítsék. Az idén ebben a válságos időszakban azzal kívánta a városi önkormányzat támogatni a helyi vállalkozókat,
hogy maradtak a tavalyi tarifák, tehát az öt
napra ugyanannyi helypénzt fizetnek, mint
tavaly a négy napra. Nemcsak a vásárlási és
eladási lehetőségek bővültek az idei vásáron,
hanem, több lesz a kulturális kísérőprogram
is. Neves sztárok lépnek fel, ezekre egyaránt
várjuk a dunaszerdahelyieket és a tágabb régióban, a Csallóközben élőket is. Duna-

Már szerdán vásárnap!
Az újdonságokról és a hagyományápolásról
szerdahely nemcsak a városbelieké, hanem
egyúttal a Csallóköz központja is. Ezért a régió tulajdonképpeni fővárosában a jubileumi vásár keretében a környékbeli lakosoknak is szeretnénk gazdag szórakozási lehetőséget biztosítani.
Milyen újdonságok várják a vásárlátogatókat?
- Még egy vonatkozásban visszanyúlunk a
régi időkhöz: lesz állatbemutató is. Méghozzá
az itt tenyésztett haszonállatokat szeretnénk
bemutatni, elsősorban a fiataloknak, akik ezeket már alig ismerik, a városiakról nem is beszélve. Sokan a falusi gyerekek közül sem igazán láttak még olyan háziállatfajtákat, amelyek a régi időkben a megélhetést biztosították a csallóközi családoknak. Ezeknek a jószágoknak a bemutatója a hajdanán tartott
szerdahelyi vásárokat is jellemezte. A tavalyi vásáron nagyon közkedvelt volt a minőségi
borok utcája is, így az idén is a vásárra várjuk a környék minőségi borait készítő gazdáit,
a vásárlátogatóknak így alkalmuk lesz a
borkóstolóra is.
Az utóbbi két évben a kézművesek utcája
is nagy népszerűségnek örvendett a vásáron,
lesz-e ennek az idén folytatása?
- Igen, számítunk a helybéli és a környékbeli mesteremberek, kisiparosok és népművészeti termékeket előállítók részvételére.

Nekik az első körben osztottuk el az elárusító standokat, tehát a legjobb helyeket ők kapták, ezzel is támogatni kívántuk az itteni árusokat. Visszatérve még a kulturális kísérőprogramokhoz, el kell mondjam: minden
korosztályt szeretnénk megszólítani, a fiatalokat és az idősebbeket egyaránt. A neves magyar művészeken kívül szlovák fellépő is
lesz, hiszen a Tublatankát is hallhatja a közönség. Azt hiszem, sikerült elérni azt a célunkat, hogy mindenki kedvére válogathat a
sokféle program közül. Az volt a fő törekvésünk, hogy ötvözzük a régit az újjal.
A vásár keretében kerül sor az első alkalommal meghirdetett „Tiszta udvar,
rendes ház” elnevezésű városszépítő vetélkedő eredményhirdetésére és a díjak átadására is.
Erre a pénteki napon, huszonnegyedikén
15.50-kor kerül sor. A városszépítő céllal
meghirdetett verseny májustól tart. A szakmai zsűri a vásár előtti napokban tart egy
utolsó terepszemlét és hozza meg a döntését.
A vásár keretében kerül sor az ünnepélyes
eredményhirdetésre és a díjátadásra is. Bízunk abban, hogy az időjárás is a kegyeibe
fogadja a jubileumi vásárt és akkor reményeink szerint minden eddiginél többen látogatnak el szeptember utolsó hétvégéjén Dunaszerdahelyre.

Az idén is lesz minőségi borok utcája, ahol a vásárlátogatók megkóstolhatják a környékbeli termelők legkiválóbb borait. Az adrenalinsportokat kedvelőket mászófal várja, amelynek a használata ingyenes lesz. A
vásár idején már múködni fognak az újonnan telepített térﬁgyelő biztonsági kamerák is.
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Opýtali sme sa primátora
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Jarmok už od stredy
O novinkách a tradíciách

Prvýkrát v histórii Žitnoostrovského jarmoku bude tohoročný jubilejný XXX. ročník trvať päť dní, a to od 22. do 26. septembra. Organizátori sa opäť vracajú k
niekdajším jarmočným tradíciám: jarmok
bude už aj v stredu. O ďalších podrobnostiach informuje čitateľov DH primátor
JUDr. Zoltán Hájos.
– Nakoľko tohoročný jarmok bude jubilejný, rozhodli sme sa pre inováciu , čo vlastne
znamená návrat k niekdajším jarmočným zvyklostiam a jarmok bude už v stredu. Dunajská Streda, ako to aj zo samotného názvu
mesta vyplýva, bola v uplynulých storočiach
miestom veľkých stredajších jarmokov. A my
sa teraz vrátime k tejto tradícii. Preto Žitnoostrovský jarmok otvoríme už v stredu a bude
trvať päť dní, od stredy do nedele.
Okrem návratu k tradíciám čo motivovalo
ešte vedenie mesta k predĺženu jarmoku o
jeden deň?
– Aj týmto spôsobom chceme podporiť podnikateľov, aby mohli predať svoje výrobky.
Mestská samospráva chce v čase hospodárskej
krízy podporiť miestnych podnikateľov aj tým,
že poplatky za predajné miesta sa nemenia, zostávajú na vlaňajšej úrovni, teda na päť dní zaplatia podnikatelia takú istú sumu, akú vlani na
štyri dni. Na tohoročnom jarmoku sa nerozširujú len predajné a nákupné možnosti, ale
bude bohatší i sprievodný kultúrny program, vystúpia známe osobnosti a hviezdy. Dunajská Stre-

Labužníkov čaká bohatý sortiment rôznych miestnych špecialít. Aj na jubilejnom jarmoku bude ulička kvalitných vín. Milovníci adrenalinových športov môžu zadarmo vyskúšať lezeckú stenu. Počas jarmoku už bude
v prevádzke aj bezpečnostný monitorovací kamerový systém.

da je aj centrom regiónu Žitného ostrova. Preto v rámci jubilejného ročníka Žitnoostrovského jarmoku ponúkneme bohatý kultúrny program
pre obyvateľov celého regiónu.
Aké novinky čakajú návštevníkov
jarmoku?
–Vraciame sa k tradíciám aj v tom zmysle,
že opäť bude prehliadka domácich zvierat.
Chceme predstaviť mládeži a mestským obyvateľom chované úžitkové zvieratá, ktoré mladšia generácia už takmer ani
nepozná. Ale ani
deti vyrastajúce na
dedine nepoznajú
tie druhy domácich
zvierat, ktoré v dávnych časoch zabezpečovali živobytie pre žitnoostrovské rodiny. Tieto prehliadky zvierat boli pre niekdajšiu Dunajskú
Stredu charakteristické. Vlani zožala
veľký úspech ulička

kvalitných vín, preto aj teraz na jarmok pozývame vinárov z okolia s kvalitnými vínami. Samozrejme aj návštevníci jarmoku budú môcť tieto vína ochutnať.
Posledné dva ročníky bol veľký záujem aj
o uličku remeselníkov. Bude sa pokračovať
aj v tejto tradícii?
– Áno, očakávame, že sa majstri remesiel z
užšieho a širšieho okolia opäť prihlásia. Pridelili
sme im stánky prednostne v prvom kole. Bohatým sprievodným kultúrnym programom chceme osloviť každú vekovú kategóriu, mládež i seniorov. Okrem hostí zvučného mena z Maďarska vystúpi aj populárna slovenská skupina Tublatanka. Našim hlavným zámerom bolo skĺbenie tradičného s novinkami.
Súčasťou jarmoku bude aj vyhlásenie
výsledkov prvého ročníka súťaže „Čistý
dvor, čistý dom“ a odovzdanie ocenení pre
najlepších.
- To je na programe 24. septembra v piatok
o 15,50. Táto súťaž prebieha od mája. Odborná
porota vykoná poslednú obhliadku niekoľko dní
pred jarmokom a rozhodne o víťazoch o najkrajšiu
predzáhradku pri paneláku a pri rodinnom
dome. Veríme, že počasie bude priať a nič nebude
brániť tomu, aby do Dunajskej Stredy zavítalo na
tohoročný jarmok rekordný počet návštevníkov.

Partnervárosi kapcsolatok

Nyolcak
kreatív
műhelye
Dunaszerdahely három
csallóközi és négy rábaközi
településsel közvetlenül
Brüsszelnél pályázhat
Dunaszerdahely három csallóközi és négy rábaközi településsel közösen létrehozta a Pro
Comitatu Csoportosulást. Az alapitó szerződést ünnepélyes keretek között szeptember hetedikén Kapuváron a városházán
írták alá az érintett városok és falvak polgármesterei, köztük Dr. Hájos Zoltán polgármester is.
A Csallóközből Dunaszerdahely, Nagymegyer,
Ekecs és Bős, a Rábaközből Kapuvár, Beled, Bősárkány és Szany települések vesznek részt ebben
a minőségileg új kooperációban. A szlovák és a magyar határtérségben található települések ilymódon
a minisztériumok kiiktatásával közvetlenül pályázhatnak régiófejlesztésre az Európai Uniónál.
Az alakuló ülésen a csoportosulás igazgatójává Hámori Gyögy kapuvári polgármestert választották,
Hájos Zoltán pedig a felügyelő bizottság elnöke
lett. Az igazgatóság 6-tagú, a tagokat a közgyűlés
választja, a négy szekció pedig 8-8 tagú.
Az aláírás után tartott sajtóértekezleten Hájos
Zoltán kifejtette: “Megtettük az első fontos lépést,
a magot elvetettük, amely meghozza gyümölcsét.
Dunaszerdahelyt felkérték részvételre más, nagyobb
létszámú társulásban is, de nézetem szerint sokkal
hatékonyabb munkát végezhetünk ilyen kisebb,
nyolctagú csoportosulásban. A mi feladatunk
most az, hogy tartalommal töltsük meg ezt a lehetőséget és minél sikeresebbek legyünk az európai uniós források lehívásában.”

Négy kiemelt terület
A Pro Comitatu Csoportosulás 4 kiemelt fejlesztési irányt jelöl meg céljai elérése érdekében:
régió- és területfejlesztés, ökológia és természetvédelem, emberi erőforrás-fejlesztés, valamint az
identitás célterületeket. A történelmileg új, autonóm önrendelkezési és döntéshozó forma, több,
mint 58 000 embert érint a Nyugat-dunántúli régióban és a Dunaszerdahelyi járásban. Az EGTC
az egész szlovák-magyar határtérségben is az elsők között létrejött ilyen típusű szerveződések egyike, amelynek székhelye Kapuvár.

Kreatívna dielňa ôsmych obcí
Dunajská Streda so siednymi partnerskými obcami sa bude
priamo uchádzať o granty od Európskej únie

Zo Slovenska Dunajská Streda a tri ďaľšie žitnoostrovské obce, z maďarskej
strany štyri obce z Rábaközu založili
združenie Pro Comitatu. Slávnostné
podpísanie zakladacej zmluvy starostami dotknutých obcí sa uskutočnilo 7.
septembra v meste Kapuvár, ktoré bude
aj sídlom nového subjektu. Za Dunajskú Stredu dohodu podpísal primátor
JUDr. Zoltán Hájos.
Členmi združenia z nášho okresu sú okrem
Dunajskej Stredy Veľký Meder, Okoč a Gabčíkovo, z maďarskej strany Kapuvár, Beled,
Bősárkány a Szany. Obce v slovenskom a ma-

ďarskom pohraničí sa môžu
uchádzať o granty bezprostredne od Európskej únie.
Môžu sa uchádzať ako hospodárske združenie o bruselské zdroje v nasledovných prioritných oblastiach:
regionálny hospodársky rozvoj, ekológia a ochrana životného prostredia, rozvoj
ľudských zdrojov a programy smerujúce k posilneniu
identity.
Zakladatelia združenia
zvolili na post riaditeľa
Györgya Hámoriho, primátora mesta Kapuvár. Zoltán Hájos sa stal
predsedom dozornej rady. Vedenie je šesťčlenné, volí ho valné zhromaždenie. Štyri
sekcie majú po osem členov.
Na tlačovej konferencii po slávnostnom
podpísaní zmluvy Zoltán Hájos povedal:
„Urobili sme prvý dôležitý krok, zasiali sme
semeno, ktoré prinesie svoje ovocie. Dunajskú Stredu pozývali aj do iných, väčších a početnejších združení, ale ja sa nazdávam, že
účinnejšie môžeme spolupracovať v takýchto
menších, osemčlenných združeniach. Našou
úlohou je, aby sme túto možnosť využili aby
sme boli čo najúspešnejší v čerpaní zo zdrojov zo Európskej únie.“
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Mestské ocenenia

Tajomstvo primáša I. Banyáka
Primáš István Banyák pochádza z rómskej
muzikantskej rodiny. Už dlhé desaťročia je
takmer cestujúcim vyslancom maďarskej
cigánskej hudby. Všade vo svete, kam ho pozvali a kde vystúpil, šíril dobré meno dunajskostredských cigánskych muzikantov. Už
aj za to by si zaslúžil ocenenie. On však urobil podstatne viac.
Veľmi premyslene a cieľavedome sa pričinil o
záchranu a obnovu prestíže cigánskej hudby. Zároveň sa zaslúžil aj o popularizáciu tohto žánru v
muzikantských kruhoch. Jeho dobre premyslený
plán vyústil do založenia Občianskeho združenia
dunajskostredských rómskych muzikantov. Ďalším
krokom bolo odhalenie sochy Jánosa Bihariho v
centre Dunajskej Stredy. Tohto známeho cigánskeho primáša dnešní interpreti cigánskej hudby
považujú za svoj príklad. Ďalej to bola podpora nadaných mladých rómskych muzikantov. István Banyák je dobre známy svojou neúnavnosťou a vďaka svojim výnimočným organizačným schopnosťiam roky tvrdo pracoval na uskutočnení tohto cie-

ľa. Nakoniec v spolupráci s vedením mesta Dunajská Streda sa mu to aj podarilo. Z mestského rozpočtu každoročne podporujú štúdium nadaných
mladých rómskych žiakov, ktorí študujú na rôznych
hudobných školách.
Konečným cieľom I. Banyáka je zabezpečenie
práce pre vyštudovaných muzikantov. Na tom pracuje aj dnes. Je to náročný cieľ, ale jemu sa zatiaľ
vždy podarilo nájsť riešene aj v beznádejných situáciách, a sme si istí, že sa mu to podarí.
Snom I. Banyáka od malička bolo, že sa stane
hudobníkom. Sen sa mu naplnil a dnes 72 ročný
primáš už takmer polstoročie šíri cigánsku kultúru nielen v našom regióne, ale aj na prestížnych zahraničných pódiách.
István Banyák v súčasnosti pripravuje siedmy
Pamätný deň Jánosa Bihariho, ktorý sa má uskutočniť 3. októbra s takými vynikajúcimi účinkujúcimi, ako budapeštiansky primáš Ferenc Sánta, laureát Kossuthovej ceny a vyznamenania Prima Primissima a Annabella Patkoló, finalistka súťaže Slovensko má talent v r. 2008.

CENA PRIMÁTORA je ocenením dlhoročnej aktívnej hudobnej a organizátorskej činnosti v prospech žitnoostrovských rómskych muzikantov.

Városi kitüntetések
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Banyák
István
titkai
Augusztus 2O-ikán ismét szaporodott eggyel
Banyák István díjainak száma. Dunaszerdahely polgármesterének díja a magyar cigányzene népszerűsítéséért és a dunaszerdahelyi roma muzsikusokért végzett munkáját jutalmazta.
A népszerű prímás csaknem három évtizeden
át járta a világot a magyar cigányzene utazó követeként, mindenütt becsületet szerezve a dunaszerdahelyi cigány muzsikusoknak. Már csak
ezért is kitüntetést érdemelne, de tett ennél jóval többet is. Rendkívül tudatosan felvállalta a
népszerűségét veszteni kezdő cigányzene presztízsének javítását, és új zenésznemzedékek megnyerését a műfaj számára. Ennek a jól átgondolt,
komplex tervnek első lépése a működési keret
létrehozása volt, így alakult meg a Dunaszerdahelyi Roma Muzsikusok Polgári Társulása. A
második a Bihari-nap felelevenítése és a Bihari-emlékmű felállítása: főhajtás volt ez a nagy
előd előtt, akire követendő példaképként tekinthetnek fel a mai muzsikusok. A következő
lépés a zenei pályára készülő tehetséges roma fiatalok támogatása, tanulmányi ösztöndíja volt.
Banyák István latba vetette remek szervezői és
meggyőző képességét, hogy támogatókat sze-

A 72 éves Banyák István csaknem fél évszázada öregbíti a csallóközi cigányzene hírnevét a hazai és nemzetközi
pódiumokon is.

rezzen ennek az ötletnek, és ez sikerült is
neki. Dunaszerdahely városa nagyvonalú
partnernek bizonyult a szándék megvalósításában.
Következő terve a már kész muzsikusok
foglalkoztatásának biztosítása, jelenleg is
ezen dolgozik. Nem vágta könnyű fába a fejszéjét, de ő már csak ilyen. Mindig olyan
feladatot tűz maga elé, amelyet a legtöbben
reménytelennek ítélnek, neki mégis sikerül
megtalálni a megoldást. Ennek két titka van:
az egyik, hogy nem magáért, hanem másokért kilincsel, szervez, a másik pedig az,
hogy hisz az emberekben. Meggyőződése,
hogy mindig akadnak jó emberek, akik hajlandók segíteni.
Banyák István jelenleg az október 3-iki
Bihari-napot szervezi, amelynek remek közreműködő gárdája lesz, olyan hírességekkel,
mint a Kossuth- és Prima primissima díjas
Sánta Ferenc prímás és Patkoló Annabella, a 2OO8-as Slovensko má talent verseny győztese.
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Viac žiakov
ako pred
rokom
Rekonštrukcia dvoch škôl
ešte trvá
V troch mestských základných školách a vyučovacím jazykom maďarským a v dvoch
slovenských školách sa začal nový školský
rok 2010/11. Do lavíc si v dunajskostredských školách zasadlo 2554 žiakov, čo je o
32 viac, ako vlani. Spolu je 330 prváčikov.
Oﬁciálne údaje o počtoch v jednotlivých
školách prinesieme v budúcom čísle.

Na dvoch ZŠ -- Zoltána Kodálya a na Jilemnického ulici -- sa kvôli rozsiahlej rekonštrukcii vyučovanie začalo až 6. septembra. Obnova pokračuje,
napriek tomu prevádzka škôl bude plynulá.
Na slávnostnom zahájení školského roka sa v
obidvoch školách zúčastnil aj primátor mesta Dr.
Zoltán Hájos. Zdôrazňoval potrebu rekonštrukčných
prác a upozornil rodičov na zľavy, ktoré vďaka Vernostnej karte mesto poskytuje deťom v družine.
Podľa smernice, ktorú ministerstvo školstva pripravilo k novele zákona o štátnych symboloch, štátny znak, zástava, text hymny a preambula Ústavy

SR majú byť od nového školského roka neoddeliteľnou súčasťou každej triedy i vstupnej haly škôl.
Školy poukazovali na to, že realizácia tohto zákona
zaťaží ich rozpočet. Preto takmer všade tento problém riešili tým spôsobom, že žiaci sami pripravili a nakreslili štátne symboly. Na školách s VJM
umiestnili vedľa štátnych aj maďarské symboly. Napríklad v ZŠ Z. Kodálya popri slovenskej hymne
zaznel na konci slávnosti aj Szózat. Skupiny fanúšikov DAC Yellow Blue Supporters a Felvidéki Harcosok darujú miestnym školám s VJM tabule
s maďarskými štátnymi symbolmi.

Niekdajšia žiačka ZŠ Zoltána Kodálya, Tamara
Hykisová sa v septembri vrátila na svoju bývalú
alma mater v pozícii učiteľky so špecializáciou
matematika a maďarčina. „Tento rok som končila
na Univerzite Jánosa Selyeho. Pôvodne som chcela učiť na strednej škole, ale som sa veľmi tešila
tomu, že som sa mohla zamestnať vo svojej bývalej základnej škole. Budem vyučovať v piatom a
vyšších ročníkoch maďarčinu. Väčšina učiteľov
pedagogického zboru ma pozná ako bývalú žiačku tejto školy. Samozrejme, aj ja mám prevratné
sny. Prvotne chcem docieliť to, aby som čo najviac
vyťažila zo seba a zo svojich žiakov.“

Tanévnyitó

Több a diák, mint tavaly
Az elhúzódó felújítások
miatt volt némi csúszás
a tanrendben
Becsengettek az iskolákba, elkezdődött a
2010/11-es tanév. Dunaszerdahely három
magyar és két szlovák tannyelvű alapiskoláját előzetes adatok szerint összesen 2554
diák látogatja, ami a tavalyi 2522-höz képest
emelkedést jelent. Az idén összesen 330 kiselsős ült be az iskolapadokba. Iskolák szerinti
adatokat lapunk következő számában közlünk.
Városunk két alapiskolájában nyáron hozzákezdtek a lerobbant iskolaépületek felújításához.
A Kodály Zoltán alapiskolában és a Jilemnicky utcaiban a felújítási munkák elhúzódása miatt szeptember 6-ikán kezdődött meg a tanítás. E két oktatási intézményben a munkálatok folytatódnak, de
a tanítást az igazgatók biztosítják.
Dr. Hájos Zoltán két alapiskolában járt tanévnyitón, a Jilemnický utcai szlovák iskolában és
a Kodály Zoltán magyar tannyelvű alapiskolában.
Szólt a nagyszabású felújítási munkálatok szükségességéről, a szülők figyelmét pedig felhívta arra,
hogy a Hűségkártya tulajdonosainak jutányosabb a napközis illeték.

Szeptember elsejétől a hazafiasssági törvény értelmében az állami iskolák tantermeiben a megfelelő helyen el kell helyezni az állami lobogót, továbbá a szlovák himnusz és az alkotmány bevezetőjének szövegét. Költségkímélő és leleményes megoldásként általában a diákok rajzolják
meg a szlovák jelképeket. A magyar iskolákban kihelyezik a magyar szimbólumokat is. A Yellow Blue Supporters DAC szurkolói csoport megajándékozza a városi magyar alapiskolákat magyar jelképekkel ellátott táblával, amelyen a címer, a zászló, a Himnusz és az Alkotmány néhány
fejezete található. A kezdeményezéshez csatlakozott a Felvidéki Harcosok szurkolói csoport is.
Kötelezővé tették a szlovák himnusz lejátszását is a tanévnyitókon. A Kodály Zoltán AI-ban az
ünnepség végén például elhangzott a Szózat is.
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Vždy
chcela byť
učiteľkou
Pedagógom roka 2010
sa stala Mária Gáspár
Primátor JUDr. Zoltán Hájos udelil cenu Pedagóg roka 2010 na základe návrhov riaditeľov základných škôl v správe mesta Márii Gáspár, učiteľke fyziky a chémie na ZŠ Ármina Vámbéryho. Cenu odovzdal primátor
vyznamenanej učiteľke so 40 ročnou praxou
na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 20. augusta.
– Po vyučovaní doma v kuchyni som sa hrala na pani učiteľku, usporiadala som stoly a stoličky, to bola moja trieda –spomína na svoje detstvo Mária Gáspár, ktorá v tom čase sa volala
ešte Mária Bartal. Teda učiteľské vlohy sa v nej
pestovali od raného detstva. Mala talent na vysvetľovanie a prednes, ktorý si ako žiačka základnej školy pravidelne cibrila na recitačných
súťažiach aj na vyššej úrovni.
Osud ju aj neskôr viedol k pedagogickej profesii. Rozhodujúce však boli tri roky v polovici šesťdesiatych rokov, ktoré trávila ako štu-

dentka strednej školy všeobecného vzdelávania (dnešného gymnázia) s vyučovacím jazykom
maďarským, v triede obľúbenej a láskavej
triednej učiteľky, pani Júlii Süke Kropitz, ktorá bola perlou medzi učiteľkami. V tomto inšpirujúcom prostredí sa rozhodla pre fyziku a
chémiu a to na podnet fyzikárky Márie Németh
a chemičky Márie Grexovej. Ich ľudské a pedagogické vyznanie, učiteľská dôkladnosť a svedomitosť ako aj všestrannosť determinovali
osud Márie Gáspárovej.
Jej cesta z tejto školy smerovala do Nitry,
kde vyštudovala odbor učiteľstvo fyziky a chémie. Po ukončení školy pôsobila 10 rokov v
ZŠ na Vajanského ulici (dnes ZŠ Zoltána Kodálya), následne od roku 1982 takmer tri desaťročia pobudla v ZŠ Ármina Vámbéryho.
Bola vždy na každú hodinu pripravená, vyzbrojená najnovšími znalosťami a vedomosťami, ktoré po generácie odovzdávala žiakom,
z ktorých vyrástli majstri, lekári, inžinieri, učitelia. Od roku 2002 obstála aj na pozícii zástupkyne riaditeľa, kde musela riešiť každo-

denné problémy súvisiace s plynulým chodom
školy.
Základná škola Ármina Vámbéryho je právom
hrdá na to, že žiaci pani učiteľky Márie Gáspár vždy
žnú ocenenia na okresných, krajských a celoštátnych vedomostných súťažiach. Pani učiteľka pracuje a rieši úlohy so žiakmi, ktorí reprezentujú školu na rôznych vedomostných súťažiach aj po vyučovaní. Ich výborné výsledky sú vďakou za túto
obetavosť. Napríklad vlani na krajskej fyzikálnej
olympiáde traja najlepší žiaci „z dielne" pani učiteľky Gáspár dosiahli maximálny počet bodov a vysoko predstihli ostatných súťažiacich v kraji. Nielen škola a jej študenti, ale aj naše mesto je hrdé
na dosiahnuté výsledky.
Šťastný je žiak, ktorý má svedomitého učiteľa.
A dodajme, šťastný je človek, ktorý ako pedagóg
je permanentne svedomitý. A ako pani učiteľka Mária Gáspár, držiteľka mestského ocenenia Pedagóg
roka 2010 vo svojom vyznaní uvádza, od prvej
chvíle sa cíti ako učiteľka na svojom mieste.
Nech je tomu tak i naďalej! (FK, horné foto:
autor)

Városi kitüntetések
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„A katedra az én igazi helyem”
Boldog az a diák,
akinek a tanítója
lelkiismeretes
Dr. Hájos Zoltán polgármester az önkormányzati fenntartású alapiskolák igazgatói
által előterjesztett jelöltek közül 2010-ben
Gáspár Máriának, a Vámbéry Ármin AI ﬁzika-kémia szakos pedagógusának, az iskola
igazgatóhelyettesének ítélte oda az Év Pedagógusa díjat. A díjat az augusztus 20-iki
ünnepélyes képviselő-testületi ülésen adta
át a 40 éves tanítói pályát maga mögött tudó
kitüntetettnek.
– Iskola után, odahaza a konyhában elrendeztem a stokedlit, a kisszéket és mögéjük képzeltem
a gyerekeket, így játszottam le egy-egy tanítási órát
– kezdi a beszélgetést Gáspár Mária, akit akkor még
Bartal Máriának hívtak. A tanítói véna tehát már
gyermekkorában erősen dolgozott benne. Előadói
tehetsége, kiállása is megvolt hozzá, hiszen alapiskolás diákként rendszeresen sikerrel szerepelt a
szavalóversenyeken, magasabb szinteken is.
A sors a továbbiakban is biztos kézzel vezette a pedagógusi pálya felé, de a meghatározó időszak a hatvanas évek közepén eltöltött három iskolaév volt a dunaszerdahelyi magyar tannyelvű,
hivatalos nevén általános műveltséget nyújtó
középiskolában, amelyet ma magyar gimnáziumként ismerhetünk. Egy szép emlékű osztályban, élén a szeretett és szerető Sükéné Kropitz
Júlia osztályfőnöknővel, a tanárnők gyöngyével.
A fizika és kémia tanítás mint pályaválasztás is
itt, ebben a ösztönző légkörben született meg, egyszer s mindenkorra meghatározva Mária sorsát.
Persze, sokkal inkább a szakmaiság, mintsem a
sorszerűség döntött. Mégpedig a fizikát oktató Németh Mária és a kémiatanár Grexa Mária személyében. Az ő emberi és pedagógusi hitvallásuk, oktatói alaposságuk és széles körű tudásuk
meghatározta Gáspár Mária tanítói sorsvállalását.
Innét egyenes út vezetett a fizika-kémia szakos tanítói diploma megszerzéséhez Nyitrán. A pálya első tíz, termékeny éve a Vajanský utcai Alapiskolában (ma Kodály Zoltán AI) telt el. Majd
1982-től közel 30 év érdemdús munka a Magyar
Tannyelvű Vámbéry Ármin Alapiskolában. Naprakészen, a legújabb tudással, ismeretekkel felvértezve, hogy tanulók százait olyan útravalóval
lássa el, amely magyar mesteremberek, magyar orvosok, magyar mérnökök, magyar tanítók érvényesülésének záloga lett évtizedeken keresztül.
Közben 2002-től vállalta az igazgatóhelyettesi
poszttal járó kötelező feladatokat, hogy az oktatás minden nap zökkentőmentes legyen.

(A szerző felvétele)

Az idei első ﬁzika órán a hatodikosoknál.

Kenyéradó iskolája méltán büszke arra, hogy
járási, kerületi és országos rangú tanulmányi versenyekre felkészített diákjai az iskola fennállása óta
mindig az élmezőnyben, a győzelmi dobogókon állnak. Gáspár Mária értük vállalja a tanítás utáni 1-

2 óra pluszfeladatot, felkészítő oktatást, s odaadó
igyekezetét diákjai kiváló eredményekkel viszonozzák. Ilyen nagyszerű példája volt a helytállásnak a tavalyi kerületi fizikai olimpián elért első három hely is, amikor „Gáspárné vámbérysei” a maximum 40 pontot megszerezve maguk mögé
utasították a kerületi mezőnyt, szlovák iskoláival
egyetemben. Nemcsak
iskolája, növendékei, s ő
maga lehet büszke
minderre, hanem városunk is!
Boldog az a diák,
akinek a tanítója lelkiismeretes. S tegyük hozzá, boldog az az ember,
aki tanítóként lelkiismeretes tud lenni. Aki
hivatása végzésének
első percétől a helyén
érzi magát. Gáspár Mária, az Év Pedagógusa
cím idei méltó kitüntetettje saját bevallása szerint így érez. Reméljük,
tanítványai még sok örömet szereznek neki
újabb sikeres szerepléseikkel..

Gáspár Mária a polgármestertől átveszi a városi kitüntetést.

-FK-
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Dunaág sa
predstavil v
Macedónsku
Medzi ocenenými 20. augusta bolo aj vedúce
duo Folklórneho štúdia DUNAÁG Melinda
Volner Nagy a Iván Nagy. Od primátora JUDr.
Zoltána Hájosa prevzali CENU PRIMÁTORA
DUNAJSKEJ STREDY za pestovanie a šírenie
ľudovej kultúry našich predkov. Vyše 9O
členné štúdio založené pred 12 rokmi vedie
veľmi úspešne práve táto vyznamenaná
dvojica. Z jeho súborov sú najvýznamnejšie
detský súbor Ágacska, súbor ľudového tanca Dunaág a komorný súbor Aranyászok.
Často vystupujú v susedných štátoch, ale
tlieskali im aj v Sicílii, v Turecku a Portugalsku.
Nedávno, koncom augusta sa súbor Dunaág zúčastnil folklórneho festivalu v Macedónii. O tomto hosťovaní sme hovorili s vedúcou štúdia Melindou Volner Nagy.
„Mali sme namierené do macedónskeho
Ohridu, kde sa každoročne koná veľkolepý medzinárodný folklórny festival. Pozvali nás na 6
dní, od 23. do 31. augusta, my sme však vyrazili už 23. augusta. Ohrid leží blízko gréckych
hraníc a tak sme si uroblili malý výlet do
Grécka, navštívili sme čarovnú Meteoru, známu svojím jedinečným kláštorným sídlom.“
O samotnom ohridskom festivale uviedla: „V
skutočnosti sú to dva festivaly: jeden pre detské súbory a druhý pre dospelých. Okrem domácich sa ich zúčastnili folklórne súbory z Tu-

recka, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej
Hory, Cypru, Litvy a Ukrajiny.“
Ako sme sa dozvedeli, okrem nich boli tam
aj iné národnostné súbory. „Bosnu a Hercegovinu zastupoval srbský, Cyprus zase turecký
súbor. Aj v samotnom Ohride žije viac etník, práve to dodáva tomuto malebnému mestu mnohotvárnosť a osobitný ráz.“
Macedónskemu publiku podľa ohlasov sa
azda najviac páčilo práve vystúpenie súboru
Dunaág. „Vystúpili sme v Ohride a v Struge, v
obidvoch mestách bolo početné obecenstvo.
Podľa reakcií publika sme usudzovali, že sa mu
naše vystúpenie páčilo, v Ohride zožal najväčší
potlesk náš súbor. Bolo to snáď aj tým, že balkánske tance sú pomerne podobné, a tie naše sa
od nich výrazne líšili.“ -povedala pre DH M.
Volner – Nagy.
„Máme krásne spomienky na festival. Aj deťom sa veľmi páčil, boli veľmi radi, že členovia
iných súborov prejavili veľký záujem o naše tance a snažili sa ich naučiť” - uviedla o dojmoch
z vystúpení v Macedónsku vedúca súboru.

Városi kitüntetések
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Macedóniában járt a Dunaág
Augusztus 2O-ikán Dunaszerdahely polgármesterének díjával tüntették
ki a Volner Nagy Melinda és Nagy Iván vezette, 12 éve működő, több
mint 9O tagú Dunaág Néptáncműhelyt. Csoportjai közül a legkiemelkedőbb az Ágacska Gyermek Néptáncegyüttes, a Dunaág Néptáncegyüttes és az Aranyászok Kamaracsoport.

Nemrég egy görögországi kitérőt is tett az együttes. (A Dunaág archívumából)

Külföldi vendégszerepléseik során bemutatkoztak a szomszédos országokban, de Szicíliában, Törökországban és Portugáliában is.
Legutóbb, augusztus 23-ika és szeptember 1-je
között Macedóniában jártak, ahol a Dunaág Néptáncegyüttes egy nagyszabású folklórfesztiválon
képviselte városunkat. Erről a turnéról kérdeztük Volner Nagy Melindát.
„A macedóniai Ohrid volt az úticél, az ottani folklórfesztiválon vettünk részt. A meghívás
hat napra szólt, augusztus 26-tól 31-ig, mi
azonban korábban indultunk, tettünk egy kis kitérőt. Ohrid ugyanis nagyon közel esik a görög
határhoz, így a turnét összekapcsoltuk egy szép
görögországi kirándulással a Meteorákhoz” –
nyilatkozta lapunknak az együttes frissen kitüntetett vezetője.
Ez egy nagyszabású nemzetközi rendezvény, tulajdonképpen két fesztivál, az egyiken a felnőtt,
a másikon a gyermek tánccsoportok vesznek
részt. A macedon táncosok mellett Törökországból, Szerbiából, Bosznia-Hercegovinából, Montenegróból, Ciprusból, Litvániából és Ukrajnából
érkeztek együttesek. Szlovákiát a dunaszerdahe-

lyi csapat képviselte. De vajon a
Dunaágon kívül más kisebbségi
együttes is fellépett Ohridban? Ez
is kiderül a válaszból: „BoszniaHercegovinát szerb, Ciprust török tánccsoport képviselte. Ohridban is több nemzetiség él együtt,
épp ez adja izgalmas sokszínűségét, vonzerejét.’
A Dunaág műsorának fogadtatásáról igy beszélt az együttes
vezetője: „Ohridban és Strugában
léptünk fel, mindkét városban népes közönség előtt, és a taps intenzitásából ítélve nagyon tetszett
a produkciónk. Ohridban úgy
éreztük, hogy mi kaptuk a legnagyobb tapsot, valószínűleg azért is, mivel a meglehetősen egyforma
balkáni táncok után a miénk színesebbnek, látványosabbnak tűnhetett. A kolo típusú balkáni táncoktól elütöttek a litvánok és ukránok táncai is.”
Volner Nagy Melinda szerint a fesztivál nagyon
érdekes volt és a gyerekek is élvezték. „Többször
is spontán módon kialakultak olyan helyzetek, ami-

kor egymás táncait tanulták, és a mi táncaink iránt
mindig nagy volt az érdeklődés. Szinte minden este
szólt a muzsika, az egyházgellei Pósfa együttes négy
zenésze Boráros Pállal, az állandó kísérő zenekarunk prímásával húzta a talpalávalót, és ment
a tánc. Nemcsak a többiek tanultak a mieinktől, a
mi gyerekeink is nagyon nyitottak voltak minden
újra, sok élménnyel gazdagodva tértek haza.”
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

ITelCom – Váš partner v
digitálnom svete

Szeretettel meghívjuk Önöket
standunkhoz a Csallóközi Vásárba,
ahol bemutatjuk Önöknek a digitális televíziózás lehetőségeit HD minőségben is, valamint az UPC összes
termékét. UPC DIRECT digitális
műholdas tv 11 EURÓ havonta (elérhető egész Szlovákia területén), DIGITÁLIS KÁBEL TV és INTERNET 5 EURÓ FÉL ÉVIG!!! Korszerű berendezések széles körét kínáljuk Önöknek. Tanácsainkkal és
szolgáltatásainkkal rendelkezésére állunk legyen szó internetről, szórakoztató elektronikáról, vállalatok telefonos megoldásairól,
avagy digitális televíziózásról. Távmegfigyelésű
riasztó- és kamerarendszerek tervezését és beszerelését vállaljuk lakásba, családi házba vagy irodába. HOGY ÉRTÉKEIT MINDIG BIZTONSÁGBAN TUDHASSA!
LÁTOGASSON EL STANDUNKRA A
CSALLÓKÖZI VÁSÁRBAN ÉS ÉRTÉKES
AJÁNDÉKOT KAP MINDEN SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNÉL (ILLETVE RIASZTÓ- ÉS KAMERARENDSZEREK VALAMINT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MEGRENDELÉSE ESETÉN)!

Srdečne Vás pozývame do nášho
stánku na Žitnoostrovskom jarmoku,
kde Vám predvedieme možnosti digitálnej televízie aj v HD kvalite a odprezentujeme Vám všetky produkty
spoločnosti UPC. Satelitná digitálna televízia UPC DIRECT za 11 EUR mesačne, dostupná na celom území SR,
DIGITÁLNA KÁBLOVÁ TELEVÍZIA A INTERNET ZA 5 EUR NA
POL ROKA!!! Ponúkame vám široké
portfólio najmodernejších zariadení, aj
poradíme v orientácií sa na trhu domácej zábavy ako aj firemných riešení od telefonovania cez pripojenie na internet po digitálnu televíziu. Navrhneme a nainštalujeme zabezpečovací
a kamerový systém do Vášho bytu, rodinného domu
alebo kancelárie s diaľkovým dohľadom.
ABY STE MALI VŽDY SVOJE CENNOSTI V BEZPEČÍ! ZÍSKAJTE HODNOTNÝ
DARČEK PRI UZATVORENÍ ZMLUVY (OBJEDNÁVKY ZABEZPEČOVACEJ ALEBO
VÝPOČTOVEJ TECHNIKY) PRIAMO NA
ŽITNOOSTROVSKOM JARMOKU!
Bacsákova 247, nyitva/ otvorené : hétfő/
pondelok-péntek/ piatok: 9:00 –17:30
tel.: 031 321 99 99, www.itelcom.sk
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ITelCom – az Önök
partnere a digitális világban
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Nejde

Augusztus 25-iki dupla versenyünk megfejtői

Výhercovia čitateľskej súťaže z 25. augusta

Legutóbbi számunkban két feladványt közöltünk, ezekre vártuk a megfejtéseket.
Az első feladványra helyes választ beküldő olvasóink közül hárman
a Sport utcai Gianni Berto Bizományi Áruház egy-egy 18 – 18 euró értékű ajándékcsomagját nyerték. A nyereményért a boltban jelentkezzenek. Szükséges a személyazonossági igazolvány bemutatása. Nyerteseink: Fekete Zsuzsanna, Mező u. 931/5, Hykeš Tamara, Borostyán
u.1869/15 és Haizok Erzsébet, Rózsaliget 1355/13.
Másik feladványunk helyes választ beküldői közül a nyertesek: Gulyás Attila, Újfalu 2226/38, Szalay Alíz, Kukučín u. 1216/8 és Nagy Laura, Neratovicei tér 2144/5. Mindhármuk jutalma a Kondé püspök utcai akupunktúra-központban egy-egy méregtelenítő mézes masszázs. Jelentkezzenek a 0918/849-829-es telefonszámon. Szíveskedjenek bemutatni a személyazonossági igazolványukat.
E heti kérdésünk: MILYEN LEGJOBB MINŐSÉGBEN SUGÁROZ A
UPC DIGITAL ES UPC DIRECT? A nyertesek 1 – 1 USB-kulcsot nyernek, amelyeket az Itelcom cég ajánlott fel. Válaszaikat legkésőbb szeptember 24-ig 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.

V poslednom dvojitom vydaní DH sme zverejnili dve súťažné otázky, tentokrát teda vylosujeme spolu 6 výhercov.
Z čitateľov, ktorí poslali správne odpovede, týkajúce sa kominsionálneho bazáru Gianni Berto, traja vyhrávajú darčekový balíček od bazáru na Športovej ulici v hodnote po 18 eur. Prihláste sa priamo v bazári na Športovej ulici. Treba sa preukázať občianskym preukazom. Vyhrávajú: Zsuzsanna Fekete, Poľná u. 931/5, Tamara Hykeš, Jantárová u.1869/15 a Erzsébet Haizok, Ružový háj 1355/13.
Výhercovia druhej súťaže: Attila Gulyás, Nová Ves 2226/38, Alíz Szalay, Kukučínová. 1216/8 a Laura Nagy, Neratovické nám. 2144/5. Vyhrávajú po jednej detoxikačnej medovej masáži v ambulancii rehabilitácie a akupunktúry na ulici B. Kondého, prihláste sa na tel. čísle:
0918/849-829. Treba sa preukázať občianskym preukazom.
Nová otázka: V akej najlepšej kvalite vysiela UPC DIGITAL ES UPC
DIRECT? Ceny do súťaže venuje firma Itelcom, sú to 3 USB-klúče.
Odpovede zašlite najneskôr do 24. septembra na adresu redakcie, emailom (press@dunstreda.eu), alebo odovzdajte na vrátnici mestského
úradu. Nezabudnite v elektronickej pošte uviesť vaše meno a adresu.

Programok, Krónika

, ka
Kroni

Születések – Novorodenci
Csibreiová Lea
Hírová Lara
Andrejkovics Bence
Andrejkovics Ármin
Öllös Kincső
Molnárová Liana
Guruncz Liana
Rychlík Samuel
Preisingerová Lea

Programy, Kronika

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

Relácie DSTV:
Správy * Magazín - Nové Správy a Magazín každý štvrtok o 18.00. Nepretržité opakovanie, s výnimkou technickej prestávky.

Elhalálozások – Zomreli
Ing.Molitoris Milan, (1931)
Földes Jozef, (1937)
Kífer Ján, (1930)
Horváthová Šarlota, (1920)
Véghová Ida, szül. (1928)
Kamarášová Viera, (1945)
Csepreghyová Viera, (1958)
Gönczöl Vojtech (1932)

Házasságkötés – Sobáše
Szabó Viktor - Ing. Zubonyai Andrea
Mgr.Škvor Martin- Ferenecová Silvia
Vavro Marian- Zelenická Ingrid
Blaško Erik- Ing. Sádovská Judita
Audi Adrian- Hodúrová Katarína
Gyurcsik Attila- Ing.Kasza Zsuzsanna
Somogyi Zoltán- Nagyová Zuzana
PaedDr.Mondok Árpád - Mgr.Váradiová Eva
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Rende zvenye
A VMK októberi programja – Program MsKS na október
okt. 2., 10.00 - Csallóközi Kupa - II. csallóközi natural testépítő verseny
Žitnoostrovský pohár - II. žitnoostrovská súťaž v naturálnej kulturistike
okt. 3., 18.00 - Bihari Emlékest – a gálaműsorban fellép Sánta Ferenc Kossuth- és Prima
Primissima díjas prímás és a Banyák István vezette 15 tagú, neves muzsikusokból álló nemzetközi összetételű cigányzenekar, valamint Patkoló Anikó, Kollár Katalin, Derzsi György,
továbbá Budapestről Bokor János és Szeredi Krisztina. Előtte 16 órakor a Bihari szobornál koszorúzás.
Bihariho spomienková slávnosť s galaprogramon - hosťujúci primáš z Budapešti Ferenc
Sánta, kladenie vencov pri soche Bihariho o 16. 00.
Organizuje Občianske združenie dunajskostredských rómskych muzikantov.
okt. 4., 19.00 - Dumaszínház, fellépnek: Kovács András Péter és Dombóvári István
Dumaszínház, účinkujú: Péter András Kovács a István Dombóvári

Csallóköz Gyümölcse 2010
Díjátadó ünnepséggel nyílik meg a kiállítás szeptember 23-ikán 17 órakor a Vidékfejlesztési Szakközépiskolában a Szent István téren. A kiállítás szept. 25-ikéig
tart nyitva.

Plody Žitného ostrova 2010
Trojdňová výstava bude otvorená 23. 9. o 17. hod v
budove Strednej odbornej školy rozvoja vidieka slávnostným odovzdávaním cien a potrvá do 25. 9.

Žitnoostrovné múzeum
Putovná výstava "Na husličkách maľované"otvorená
do 9.októbra

Csallóközi Múzeum
Jeles képzőművészek hegedű-kompozícióinak vándorkiállítása október 9-ig tekinthető meg.

Vermes villa
Varga Emőke dunaszerdahelyi festőművész kiállítása
megtekinthető szeptember 30-ig.

Vermesova vila
Výstava akademickej maliarky Emőke Vargovej je otvorená do 30. septembra.

VMK
Szeptember 17., 19.00 - Détár Enikő és Rékasi Károly
esztrádműsora
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Mozaik / Mozaika

XXX. CSALLÓKÖZI VÁSÁR

XXX. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK

2010. szeptember 22.-26.
Kísérőprogramok

22.-26. septembra 2010
Sprievodné programy

Szeptember 22. (szerda):
10.00 – A vásár ünnepélyes megnyitója- az
Ágacska Gyermek-néptáncegyüttes fellépése
16.00 – Zoltán Erika High School Musical
17.30 – Csak Van – koncert
18.15 – A Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola
tánccsoportjának fellépése
19.00 – Nótavarázs: Bősi Szabó László, Dóka
Zsuzsa és Kosáry Judit, Sárközi Pál és zenekara
20.30 – Dolhay Attila – koncert
21.30 – Disco DJ Meszivel 23.00-ig

Szeptember 23. (csütörtök):
16.00 – A helyi KI MIT TUD? győzteseinek fellépése -Bokros Krisztina, Varga Evelin, Gyurcsik Tibor, Nikoleta Benešová, Orosz Alexandra, Papp Klaudia, Vörös Sándor – bűvész
18.30 – Operett- és popdallamok: Kevicky Tünde
20.00 – Zséda – koncert
21.00 – Disco DJ Meszivel 23.00-ig

Szeptember 24. (péntek):
16.00 – Folkblokk-fellépők: Tiszta Forrás Népdalkör, Padányi Népdalkör, Csallóközkürti
Népdalkör, Nyékvárkonyi Népdalkör, Kisudvarnoki Pünkösdi Rózsa Népdalkör
18.30 – Mutassunk szamárfület! - Nagy Bandó
András verses-dalos interaktív műsora gyerekeknek és szüleiknek, a humorista a rendezvényen árusítja és dedikálja könyveit a SZAMÁRFÜL KIADÓ sátrában
20.30 – Tublatanka – koncert
22.15 – Utcabál - zene: Golddies-Latin retro
24.00-ig

Szeptember 25. (szombat):
15.30 – Baranta – hagyományos magyar harcművészeti bemutató
16.15 – Jó órában mondhatom - Nagy Bandó
András retró kabaréestje
17.45 – Nótavarázs - fellépők: Kollár Katalin és
Derzsi György, kísér: Banyák István és népi zenekara
20.30 – Ákos – koncert
22.30 – Utcabál, retro-disco DJ Zsoltival 24.00ig

22. septembra (streda)
10.00 – Slávnostné otvorenie jarmoku – vystúpenie detského folklórneho súboru Ágacska
16.00 – Erika Zoltán a High School Musical
17.30 – Koncert skupiny CSAK VAN
18.15 – Vystúpenie tanečného súboru ZUŠ
19.00 – Ľudovky – László Szabó, Zsuzsa
Dóka, Judit Kosáry, a kapela Pála Sárköziho
20.30 – Koncert - Attila Dolhay
21.30 – Diskotéka – DJ Meszi do 23. hod.
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A jubileumi vásárról
V jubilejnom jarmoku

23. septembra (štvrtok)
16.00 – Vystúpenie víťazov KTO ČO VIE? :
Krisztina Bokros, Evelin Varga, Tibor Gyurcsik, Nikoleta Benešová, Alexandra Orosz,
Klaudia Papp, Sándor Vörös – kúzelník
18.30 – Operetné a populárne melódie : Tünde Kevicky
20.00 – Koncert speváčky Zséda
21.00 – Diskoteka – DJ Meszi do 23. hod.

24. septembra (piatok)
16.00 – Folklórny blok – vystupujúci:
folklórny súbor Tiszta Forrás, Padányi
Népdalkör, Csallóközkürti Népdalkör,
Nyékvárkonyi Népdalkör, a Pünkösdi
Rózsa Népdalkör.
18.30 – Ukážme každému oslie ucho! – Interaktívny program Andrása Nagy Bandóa deťom a rodičom
20.30 – Koncert Tublatanky
22.15 – Pouličný bál, Hudba: Golddies –
latinské retro do 24. hod.

Kitüntetett véradó
Vyznamenaný darca krvi

Lezárul a fotópályázat
Fotosúťaž vo ﬁniši

25. septembra (sobota)
15.30 – Ukážky bojového umenia Baranta
16.15 –Vystúpenie humoristu Andrása Nagy
Bandóa
17.45 – Ľudové piesne – Účinkujú: Katalin Kollár a György Derzsi a Istvána Banyák so svojou kapelou
20.30 – Koncert - spieva Ákos
22.30 – Pouličný bál, retro diskotéka DJ:
Zsolti do 24. hod.

A legszebb előkertért folyó
verseny eredményei
Výsledky súťaže o najkrajšiu predzáhradku
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