Békés, boldog karácsonyi
ünnepeket és új évet kíván
kedves olvasóinknak a
Dunaszerdahelyi Hírnök
szerkesztősége.
Vianočné a novoročné
sviatky plné štastia a
pohody praje čitateľom
redakcia Dunajskostredského hlásnika.
Megjelenik kéthetente
2010. december 22., 18. évfolyam, 23.-24. szám

D U N A S Z E R D A H E LY I H Í R N Ö K

Vychádza dvojtýždenne

23.-24. číslo, 18. ročník, 22. decembra 2010

DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK
Áldott karácsonyi ünnepeket,
szerencsében bővelkedő, békés,
boldog új esztendőt kíván
Dunaszerdahely minden
lakosának a városi
önkormányzat nevében is
Hájos Zoltán polgármester

Požehnané vianočné sviatky a
sťastlivý nový rok praje
obyvateľom Dunajskej Stredy aj
v mene samosprávy mesta
primátor Zoltán Hájos

Óévbúcsúztató a Szent István téren
18.30: Hálaadó ökumenikus istentisztelet a történelmi egyházak részvételével /a Szent István emlékműnél/
19.00: Térzene
21.00: Élő tánczene
23.55: A polgármester újévi köszöntöje
00.00: Himnuszok
00.05: Szilveszteri tüzijáték új látványelemekkel.
Újévi buli hajnalig
A jó hangulat mellett a finom falatokról és
italokról is gondoskodnak a szervezők!

Rozlúčka s rokom 2010
na námestí Sv. Štefana
18.30: Ekumenická bohoslužba za účasti predstaviteľov historických cirkví
/pri pomníku Sv. Štefana/
19.00: Pouličná hudba
21.00: Živá tanečná hudba
23.55: Novoročný príhovor primátora
00.00: Hymny
00.05: Silvestrovský ohňostroj s prekvapeniami
Silvestrovská a novoročná zábava do rána
Popri dobrej nálade organizátori sa postarajú
aj o dobré jedlá a občerstvenie.

A
polgármester
és a
képviselők
eskütétele
3. oldal

Novým
viceprimátorom je
László
A. Szabó
Strana 8.

Ahol a
sulykolónak
is története
van
20. oldal
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Mozaik

Mozaika

Návšteva
veľvyslanca
na radnici

Nagyköveti
látogatás
a városházán
Dr. Hájos Zoltán a közelmúltban fogadta Dr. Josef Markus Wuketich osztrák nagykövetet. A városházán lezajlott találkozón a
polgármester a diplomatát tájékoztatta Dunaszerdahely fejlődéséről, életéről. Figyelmébe ajánlotta, hogy a volt cukorgyár helyén
található 40 hektárnyi, ipari parki beruházásokra alkalmas terület van. A nagykövet érdeklődésére ismertette a lakhatáson, a foglalkoztatáson és a képzésen alapuló, sikeres
dunaszerdahelyi romaprogramot. Utána Dr. Josef Markus Wuketich más
vendégek társaságában részt vett a Wertheim új szerelőcsarnokának ünnepélyes megnyitásán. A Dunaszerdahelyen 20 éve jelen lévő cég ezzel
száz új munkahelyet teremtett városunkban.

JUDr. Zoltán Hájos nedávno prijal rakúskeho veľvyslanca Dr. Josefa Markusa
Wuketicha. Na stretnutí na radnici primátor informoval rakúskeho diplomata o živote
a rozvoji mesta. Upriamil jeho pozornosť na
to, že v areáli bývalého cukrovaru je k dispozícii 40 ha voľnej plochy na priemyselné
investície. Hosť sa zaujímal aj o úspešný
rómsky program mesta, ktory sa týka bývania, zamestnanosti a vzdelávania. Následne
sa Dr. J. M. Wuketich v prítomnosti ďalších hostí zúčastnil slávnostného otvorenia novej výrobnej haly spoločnosti Wertheim. Firma je prítomná v Dunajskej Strede20 rokov, teraz vytvoril ďaľších sto
pracovných miest.

Ügyintézés ünnepek között
A városháza pénztára karácsony és újév között zárva tart. A pénztárban december 23-ikán délig fizethetők be személyesen az adók és illetékek. Az ünnepek között átutalással vagy pénzesutalványon
december 28-ig adhatók fel pénzküldemények. Karácsony és Újév között a városházán biztosított a folyamatos ügyintézés. Az év utolsó napján, december 31-ikén azonban a városi hivatalban az ügyfélfogadás műszaki okok miatt szünetel.

Vybavovanie záležitostí medzi sviatkami
Pokladňa na mestskom úrade od vianoc do nového roka bude zatvorená. Bude v prevádzke len do
23. decembra do 12-tej hod., dovtedy je možné osobne zaplatiť dane a poplatky. Medzi sviatkami to
bude možné len do 28. decembra peňažnou poukážkou alebo zaslaním na účet mesta. Medzi sviatkami na radnici je zabezpečené priebežné vybavovanie záležitostí. V posledný deň roka však mestský úrad
z technických príčin bude zatvorený.

Kisebb változások

Menšie zmeny

Módosult a buszmenetrend

Nový cestovný poriadok pre
mestský autobus

December közepétől kissé módosult a
városi autóbusz menetrendje. A változásokra
annak érdekében került sor, hogy a reggeli csúcsforgalom idején időben eljussanak
a diákok az iskolába.
Az alábbiakban tájékoztatunk a változásokról:
* az autóbuszpályaudvarról az eddigi 6.20 helyett 6. 15-kor indul a járat
* a Karcsai útról az eddigi 6.50 helyett
6.45-kor indul a busz
* a Malom utcai megállóról 7.25 helyett 7. 20-kor indul a járat
A városi autóbusz új menetrendje ki van
függesztve a megállókban és megtalálható
az autóbusz - közlekedést működtető cég
weboldalán is, a www.sadds.sk honlapon.

Od polovice decembra platí pre mestský
autobus nový cestovný poriadok. K menším
úpravám došlo preto, aby sa žiaci v rannej
dopravnej špičke mohli načas dostaviť do
školy.
Došlo k nasledujúcim zmenám:
• z autobusovej stanice namiesto 6.20
spoj odchádza o 6.15
• z Kračanskej cesty namiesto 6.50 spoj
je vypravený o 6.45
• Z Mlynskej namiesto 7.25 spoj má
odchod o 7.20.
Nový cestovný poriadok je vyvesený na
zastávkach, a je zverejnený aj na webovej
stránke spoločnosti SAD DS www.sadsd.sk.

DH legközelebb:
január 19-ikén
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy
lapunk legközelebbi száma 2011. január 19ikén jelenik meg. A 32 oldalas dupla
számban teljes terjedelemben közöljük a januárban életbe lépő új, szemétdíj-fizetésre vonatkozó városi rendeletet magyar és
szlovák nyelven.
Lapunk immár második éve megemelt
példányszámban jelenik meg, hogy városunk minden háztartásába eljusson. Reméljük, hogy olvasóink hiánytalanul megkapják a Dunaszerdahelyi Hírnököt. Ellenkező esetben kérjük, jelezzék ezt a városháza portáján, vagy a DH email- cimén:
press@dunstreda.eu.

DH najbližšie:
19. januára
Informujeme našich vážených čitateľov, že najbližšie číslo DH vyjde 19. januára 2011. V prvom novoročnom čísle prinášame plné znenie všeobecne záväzného
mestského nariadenia o poplatkoch za zber
a odvoz komunálneho odpadu, ktoré vstúpi do platnosti od januára.
Naše novíny vychádzajú už druhý rok vo
zvýšenom náklade, čo umožňuje distribuovať ich do každej domácnosti mesta. Veríme,
že naši čitatelia nájdu DH pravidelne vo svojich schránkach. V opačnom prípade prosím
avizujte to na vrátnici na radnici, alebo e-mailom priamo redakcii: press@dunstreda.eu.

Városi önkormányzat
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A polgármester és a
képviselők eskütétele

A 13 mandátumot szerzett MKP képviselői az alakuló ülésen.

December 7-ikén megtartotta alakuló ülését a november 27-iki helyhatósági választások nyomán megalakult új Dunaszerdahelyi Városi Képviselő-testület. (A részletes választási eredményekkel lapunk belső oldalain foglalkozunk).
Az ünnepi ülés megnyitása után MUDr. Iveta Lánczosová, a Városi Választási Bizottság
elnöke ismertette a 2010-es önkormányzati választások hivatalos eredményét. Eszerint Dunaszerdahely eddigi polgármesterét, Dr. Hájos
Zoltánt a választók megerősítették tisztségében. Ismerette annak a 25 képviselőnek a
névsorát, akik bejutottak a képviselő - testületbe.
Ezt követően került sor az ünnepélyes eskütételre: Hájos Zoltán, újonnan megválasztott polgármester letette a hivatali esküt,
utána pedig 24 városi képviselő fogadalmat

tett arra, hogy döntéseiknél mindig a város érdekeit tartják szem előtt, ezt aláírásukkal is
megerősítették. Az igazoltan távol maradt Érsek Rudolf később teszi le az esküt.
A közel 18 ezres dunaszerdahelyi rómaikatolikus egyházközösség nevében Dr. Herdics György címzetes apát, járási esperes Isten áldását kérte a testületre. Dolgozzanak a
lakosok javára, munkájukban örömüket leljék, hogy a dunaszerdahelyiek okkal mondhassák, november 27-ikén jól döntöttek,
mondta. Görözdi Zsolt református lelkész
egyháza nevében kifejezte kívánságát, hogy
a városvezetők bölcs döntésekkel, szakmai
alázattal és jóindulattal vigyék előre a közügyeket. Az ünnepi alakuló ülés szünet után
immár munkajelleggel folytatódott. Erról a 9.
oldalon számolunk be.

Felelősen kell eljárnunk a közügyek intézésénél
Hájos Zoltán székfoglaló beszéde

E

ngedjék meg, hogy pár
gondolat erejéig visszatérjek a november végi önkormányzati választásokra.
Szeretném megköszönni a
dunaszerdahelyi polgároknak azt, hogy minden eddiginél nagyobb létszámban vettek részt a helyhatósági választásokon. Igaz, hogy a részvétel elmaradt az országos átlagtól, de így is sikerként értékelhetjük a helyhatósági választásokon tapasztalt választói aktivitást. A városi képviselők és jómagam nevében is szeretném köszönetemet kifejezni
városunk lakosainak azért, hogy részt vettek az
önkormányzati választásokon, függetlenül attól, hogy kire adták le szavazatukat. Fontosnak
tartom, hogy a demokráciában a polgárok bekapcsolódjanak a közügyekbe, és saját döntéseikkel alakítsák közösségük életét, városunk fejlődését. Külön szeretném megköszönni azon polgároknak, akik rám és a városi önkormányzatba
bejutott képviselőkre adták le szavazatukat és
bizalmat szavaztak nekik.
A mostani eskütétellel Dunaszerdahely város történetében megkezdődött a rendszerváltás utáni időszak hatodik választási ciklusa. Az
elkövetkező négy esztendő sem lesz az önkormányzat és városunk szempontjából könnyű időszak. Nincs még ugyanis vége a világgazdasági
és pénzügyi válságnak, bár a gazdaság élénkülése már érezhető. E körülményekre való te-

kintettel szükség van a körültekintő gazdálkodásra, a közpénzek ésszerű, takarékos felhasználására.
A választási kampány időszakában a választókhoz szólva felhívtam a figyelmüket arra,
hogy a választás nemcsak lehetőség és törvény
adta jog, hanem felelősség is. Felelősség
azért, hogy a választópolgárok a jelöltek közül
kire adják le szavazatukat, kit bíznak meg érdekeik képviseletével.
Most Önökhöz fordulok, tisztelt városi képviselők. A választópolgárok szavazatainak köszönhetően mandátumot kaptunk Dunaszerdahely város közügyeinek intézésére. Önöknek
velem egyetemben joguk van a közügyek intézésére, de komoly a felelősségünk A mi felelősségünk abban rejlik, hogy úgy intézzük városunk ügyeit, hogy minden döntésünkkel a dunaszerdahelyiek érdekeit szolgáljuk és úgy
hozzunk intézkedéseket, hogy azok ne csoportvagy pártérdekeket szolgáljanak, hanem a város lakosainak érdekeit.
A dunaszerdahelyi önkormányzat számára
fontos, hogy a mi kis közösségünk – városunk
lakossága – növekedjen, fejlődjön és erősödjön.
Ez csak akkor valósulhat meg, ha a döntéshozatalba, főleg a város stratégiai fejlődését
érintő kérdésekbe bevonjuk a lakosság szélesebb körét. Ebben a munkában számítunk az idősebb generációra, akiknek részvételével megalakítanánk az ún. Vének Tanácsát. Továbbá a

fiatalokra, akik a forradalmi eszmék és változások hordozói. Ugyanígy számítunk a városunkban működő vállalkozásokra és a helyi vállalkozókra, valamint az érdekvédelmi és civil
szervezetekre is.
Ha képesek vagyunk egy közös célért dolgozni, akkor a mi közösségünk nemre, fajra,
nemzetiségre és politikai hovatartozásra való
tekintet nélkül képes lesz fejlődni, és sikereket
elérni a kemény konkurenciaharcban. A dunaszerdahelyi önkormányzat nevében kijelentem,
hogy polgármesteri és képviselői eskünk szellemében fogunk dolgozni városunkért, szem előtt
tartva Dunaszerdahely és polgárainak érdekeit. Ehhez kívánok mindnyájuknak sok erőt,
egészséget, kitartást és bölcsességet.
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Zloženie sľubu
primátora
a poslancov
Siedmeho decembra sa uskutočnilo ustanovujúce slávnostné zasadnutie nového MsZ v Dunajskej Strede, ktoré vzišlo z komunálnych
volieb dňa 27. novembra. (Podrobne o výsledkoch komunálnych voleib informujeme na str. 5. a 8.)
Informáciu o oficiálnom výsledku volieb podala predsedníčka
Mestskej volebnej komisie MUDr. Iveta Lánczosová. Následne znovuzvolený primátor JUDr. Zoltán Hájos a 24 poslancov zložili sľub,
neprítomný Rudolf Érsek tak urobí neskoršie.
Primátor sa vo svojom slávnostnom príhovore poďakoval voličom
za ich volebnú aktivitu. (Prejav primátora prinášame na tejto strane).
V mene rímsko-katolíckej cirkvi mesta zasadnutie pozdravil titulný opát, dunajskostredský dekan Dr. György Herdics, v mene reformovanej cirkvi duchovný Zsolt Görözdi: vyjadrili presvedčenie,
že vedenie mesta bude riadiť veci verejné a hájiť záujmy občanov odborne a v dobrej viere.

Poslanci za Most-Híd na slávnostnom pléne.

Záujem občanov je prvoradý
Prejav novozvoleného primátora JUDr. Zoltána Hájosa

D

ovoľte mi niekoľkými myšlienkami vrátiť sa k novembrovým komunálnym
voľbám. Chcem sa poďakovať Dunajskostredčanom za vysokú volebnú
aktivitu. Percentuálna účasť síce bola nižšia,
ako celoštátny priemer, napriek tomu môžeme
aktivitu voličov hodnotiť ako významnú. V mene
svojom, ako aj poslancov mestskej samosprávy sa chcem poďakovať obyvateľom Dunajskej
Stredy za účasť v komunálnych voľbách, bez
ohľadu na to, komu dali svoj hlas. Považujem
za dôležité, aby sa občania v demokracii zapájali do spravovania verejných záležitostí a
rozhodovali o živote a rozvoji nášho mesta.
Osobitne ďakujem za dôveru tým, ktorí dali hlas
mne a poslancom, ktorí boli zvolení do mestskej samosprávy.
Zložením sľubu sa teraz začalo šieste volebné obdobie ponovembrového obdobia. Ani
nasledujúce štvorročné obdobie nebude pre nás
ľahké. Veď svetová hospodárska a finančná kríza sa ešte neskončila, hoci prejavy hospodárskeho rastu sú už citeľné. Je preto nevyhnutné obozretné hospodárenie, racionálne a šetrné čerpanie verejných zdrojov.
V čase volebnej kampane som upozorňoval
voličov na to, že voľby nie sú len možnosťou a
právom, ale znamenajú aj zodpovednosť. Zodpovednosť za to, komu dajú voliči svoj hlas,

komu dajú mandát na ich
zastupovanie.
Teraz sa obraciam na
Vás, ctení poslanci mestskej samosprávy. Vďaka
voličom ste dostali mandát na rozhodovanie o
veciach verejných v Dunajskej Strede. Vy spolu
so mnou máte právo na
spravovanie vecí verejných, ale súčasne aj vážnu zodpovednosť. Každým našim rozhodnutím
musíme sledovať záujmy
Dunajskostredčanov, a
nie skupinové alebo stranícke záujmy.
Samospráva Dunajskej Stredy považuje za
dôležité, aby sa naše malé spoločenstvo rozrastalo, rozvíjalo a utužovalo. To je možné len
vtedy, keď do rozhodovania zapojíme aj širšiu
verejnosť. V tejto práci počítame aj so staršou
generáciou, s účasťou ktorých by sme chceli vytvoriť Radu starších. Ďalej mladým, ktorí sú nositeľmi revolučných názorov a zmien. Počítame taktiež s podnikateľmi pôsobiacimi v našom
meste, ako aj s civilnou sférou.
Ak sme schopní pracovať za spoločné ciele, tak je naše spoločenstvo nezávisle od po-

hlavia, rasy, národnosti alebo politickej príslušnosti schopné rozvoja a obstáť v tvrdom
konkurenčnom boji.
V mene samosprávy Mesta Dunajská
Streda vyhlasujem, že budeme konať v
duchu nášho sľubu, ktorý som ako primátor a mestskí poslanci dali mestu a jej obyvateľom. Vždy budeme konať v záujme
Dunajskej Stredy a jej občanov. K tomu
prajem každému veľa síl, zdravia, vytrvalosti a múdrosti.

Polgármester - választás / Voľby primátora
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A dunaszerdahelyi polgármester-választás eredményei
szavazókörök szerint
Výsledky volieb primátora v Dunajskej Strede podľa
volebných okrskov
Hájos Zoltán

Juhos Anna

Örzsik Ödön

Dunaszerdahely - polgármester-választás
2010

A Hájos Zoltánra
2009-ben leadott
szavazatok száma

Voľby primátora v Dunajskej Strede 2010
1.vol. okrsok / szavazókör
ZŠ Smetanov háj
2.vol. okrsok / szavazókör
ZUŠ Smetanov háj
3.vol. okrsok / szavazókör
Stredná škola rozvoja vidieka
4.vol. okrsok / szavazókör
Maď. gymnázium
5.vol. okrsok / szavazókör
Perfects
6.vol. okrsok / szavazókör
Mest. klub dôchodcov
7.vol. okrsok / szavazókör
ZŠ Komenského
8.vol. okrsok / szavazókör
Mests. kult. stredisko
9.vol. okrsok / szavazókör
Pož. zbrojnica, Zelená ul.
10.vol. okrsok / szavazókör
ZŠ Komenského
11.vol. okrsok / szavazókör
Kult. dom, Mliečany
12.vol. okrsok / szavazókör
ZŠ Školská
13.vol. okrsok / szavazókör
ZŠ Hviezdoslavova
14.vol. okrsok / szavazókör
ZŠ Hviezdoslavova
15.vol. okrsok / szavazókör
ZŠ Jilemnického
16.vol. okrsok / szavazókör
ZŠ Jilemnického
17.vol. okrsok / szavazókör
ZŠ Jilemnického
18.vol. okrsok / szavazókör
ZŠ Jilemnického
19.vol. okrsok / szavazókör
ZŠ Školská
Platné hlasy celk. / érv. szav. össz

Hájos Zoltán
2009-es és 2010es szavazatai közötti különbség
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Novým viceprimátorom je
László
A. Szabó
Boli zriadené a zvolené
nové odborné komisie
Ako sme písali na str. 4, slávnostné zasadnutie novej mestskej samosprávy po
prestávke pokračovalo pracovným rokovaním. Primátor JUDr. Zoltán Hájos vo
svojej kompetencii funkciou zástupcu primátora mesta poveril Lászlóa A. Szabóa,
poslanca za SMK. Odteraz teda mesto
bude mať namiesto doterajších dvoch len
jedného viceprimátora.
Nasledovalo zriadenie Mestskej rady a voľba jej členov. V prvom kole tajného hlasovania
z 5 nominantov SMK a 3 nominantov MOST
potrebný počet hlasov nezískal Alexander Dakó
za MOST - HID. V druhom kole sa to podarilo ďalšiemu kandidátovi MOST-HID Marianovi Ravaszovi.
Mestská rada bola zriadená v nasledovnom
zložení:
László Szabó – člen (SMK), zástupca primátora, JUDr. Gábor Hulkó PhD. , vedúci frakcie
SMK, Ing. Ferenc Ambrovics , vedúci frakcie
MOST- HÍD, Mgr. Szabolcs Hodosy (SMK), Ing.
Pál Keszegh (SMK), Ing. László Garay (SMK),
Ing. arch. Marian Ravasz (MOST - HID ), JUDr.
Vendelín Benkóczki (MOST - HID).
Poslanci potom rozhodli o zrušení starých komisií, následne v tajnom hlasovaním zvolili členov
7 nových komisíí Msz.

Komisia mandátna a pre
nezlučiteľnost:

Nový viceprimátor sa zapíše do pamätnej knihy.

Komisia pre zdravotníctvo
a sociálnu oblasť:

Komisia pre výstavbu, dopravu a
využitie štrukturálnych fondov:

MUDr. Eva Bognárová – predsedníčka
(SMK), MUDr. Miroslav Gašpar – podpredseda (MOST- HID), MUDr. Juraj Puha (SMK),
Prof.Dr.Ing. Gabriel Hulkó DrSC (SMK), Ing.
Dana Habánová (MOST- HID), Mgr. Gabriella Jerábik (MOST- HID).

Ing. arch. Marian Ravasz – predseda (MOSTHID), Ing. László Garay – podpredseda (SMK),
JUDr. Gábor Hulkó PhD. (SMK), Mgr. Ferenc
Andrássy (SMK), Mgr. Alexander Dakó (MOSTHID), Ladislav Bachman (MOST- HID).

Komisia pre životné prostredie a
cestovný ruch:

Mgr. Szabolcs Hodosy – predseda (SMK),
JUDr. Vendelín Benkóczki – podpredseda (MOSTHID), Mgr. Ferenc Andrássy (SMK), MUDr. Juraj Puha (SMK), Ladislav Bachman (MOSTHID), PaedDr. Kinga Horváth PhD. (MOST- HID).

Mgr. Alexander Dakó – predseda (MOSTHID), JUDr. Gábor Hulkó PhD. – podpredseda (SMK), Ing. Zoltán Bugár (SMK), Ing.
László Garay SMK), Ing. Dana Habánová
(MOST- HID), Ing. arch. Marian Ravasz
(MOST- HID).

Komisia pre školstvo a mládež:

Komisia pre kultúru a šport:

PaedDr. Kinga Horváth PhD. – predseda
(MOST- HID), Attila Karaffa – podpredseda
(SMK), György Kanovits (SMK), Juraj Bugár
(SMK), Ing. Dana Habánová(MOST- HID)), Ágota Antal (nezávislá).

György Kanovits – predseda (SMK), Ágota Antal– podpredseda (nezávislá), Attila
Karaffa (SMK), Juraj Bugár (SMK), Rudolf Érsek (MOST- HID), Mgr. Gabriella Jerábik
(MOST- HID).

Finančná a majetko-právna komisia:
Ing. Pál Keszegh – predseda (SMK), Ing. Zsolt
Bindics – podpredseda (MOST- HID), Mgr.
Szabolcs Hodosy (SMK), Ing. Zoltán Bugár
(SMK), JUDr. Vendelín Benkóczki (MOST- HID),
Mgr. Alexander Dakó (MOST- HID).
Mestské zastupiteľstvo schválilo mestské nariadenie o miestnom poplatku za komunálny odpad, ďalej rokovací poriadok MsZ.
Nakoniec poslanci rozhodli o zvolaní MsZ
na 22. decembra, aby prerokovali rozpočet mesta na rok 2011. Po ustanovujúcom zasadnutí primátor Zoltán Hájos pozval poslancov na krátke prijatie, kde ich v slávnostnom prípitku vyzval na spoluprácu.

-FK-
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A városi képviselők
névsora
A dunaszerdahelyi képviselő - testületi választások hivatalos
végeredménye
Dunaszerdahelyen a 25 – tagú városi képviselő -testületbe 15 új képviselő került be, tizen eddig is képviselők voltak. Több lesz a nő, hiszen az
eddigi kettő helyett most már öten foglalnak helyet a képviselő - testületben. Az új képviselő-testület összetétele: 13 –an a Magyar Koalíció Pártja képviseletében jutottak be, 11-en a Most – Híd
színeiben és egy képviselő független. Az előző 4
évben 7 volt a független képviselők száma.
Az alábbiakban választókörzetek szerint közöljük a bejutott képviselők névsorát a szerzett szavazatok sorrendjében.

3. Mgr. Gabriella Jerábik/Most-Híd/
4. Rudolf Érsek /Most-Híd/
5. László Szabó /MKP /
6. Attila Karaffa / MKP /
7. Ing. Zoltán Bugár / MKP //
8. Ing. Pál Keszegh / MKP/

3. Választókerület
1. Mgr. Szabolcs Hodosy / MKP/
2. Ing. László Garay /MKP/
3. Mgr. Ferenc Andrássy / MKP/
4. JUDr. Vendelín Benkóczki /Most-Híd/

1. Választókerület

4. Választókerület

1. PhD. Kinga Horváth /Most-Híd/
568
2. Ing. Dana Habánová /Most-Híd/
567
3. Ing. Ferenc Ambrovics /Most-Híd/
566
4. Ladislav Bachman /Most-Híd/
550
5. Ing. arch. Marian Ravasz /Most-Híd/ 539
6. Prof.Dr.Ing. Gabriel Hulkó DrSC. /MKP / 534

1. Mgr. Alexander Dakó /Most-Híd/
2. MUDr. György Puha / MKP/
3. Ing. Zsolt Bindics /Most-Híd/
4. MUDr. Miroslav Gašpar /Most-Híd/
5. Juraj Kanovits /MKP/
6. Juraj Bugár /MKP/

2. Választókerület
1. Ágota Antal (független)
2. JUDr. Gábor Hulkó PhD. / MKP /

830
749

Pótképviselők
Pótképviselők névsora, akik nem jutottak
be a városi képviselő-testületbe a szerzett
szavazatok sorrendjében:

1. Választókerület
1. Mgr.art.,dr.jur Ákos Horony /MKP/ 453
2. Ing. Attila Bors /Most-Híd/
444
3. Mgr. Kristián Nagy /SMK/
434
4. RNDr. György Fekete Csc. / MKP/ 432
5. MUDr. Peter Buliščák /független / 405
6. Ing. Karol Bock /SMK/
348
7. Tibor Czuczor /független /
347
8. Ing.arch. Zoltán Molnár / MKP/
344
9. Szilárd Somogyi /SaS/
263
10. Marta Szamaránszká //független / 232
11. Ing. Ľubomír Dömény/független / 226
12. Ing. Tibor Rigó /független /
173
13. Katarína Bertók Tóth /független / 123
14. Jozef Baári SMER-Soc. Demokrácia
118
15. Štefan Horony /KDH-SDKÚ-DÚ/ 100
16. Július Nemčík (Európai Dem. Párt) 52
17. Ladislav Görcs /Dem.Baloldal Pártja/
46

636
606
596
591
552
549

634
579
544
534

806
598
597
575
563
541

5. Választókerület
1. MUDr. Eva Bognárová / MKP/

234

2. Választókerület
1. Ing. Ernő Lelkes /MKP/
512
2. Mgr. Tomáš Gőgh /MKP/
494
3. Dr. Juraj Csejtey /Most-Híd/
488
4. Ing. Zoltán Both /Most-Híd/
467
5. Mgr. Csaba Öllös /független /
432
6. RNDr. Zoltán Pónya /Most-Híd/
426
7. Mgr. Ágota Kerstin Domonkos /MKP/ 404
8. PaedDr. Tibor Végh /Most-Híd/
395
9. Ing. František Dudek /Most-Híd/
392
10. Ing. Roland Krčmárik /Most-Híd/ 390
11. Ing. Ingrid Pálfyová /független /
275
12. Mgr. Ján Czikhardt /független /
216
13. Ing. Pavol Výboch /SMER/
178
14. PhDr. Jozef Ravasz PhD.
/Szlov. Roma Koalíció/
161
15. Norbert Gábor /független /
134
16. Mgr. Renáta Kilbergerová PhD. /Szabads. és
Szolid./
133
17. PaedDr. Žaneta Pavlíková /DBP/ 119
18. Ladislav Kráz /Szabads. és Szolid./ 98
19. Ing. Tibor Író /KDH, SDKU-DS/
85

3. Választókerület
1. MUDr. Edmund Örzsik /független /
2. Mgr. Peter Bugár /Most-Híd/
3. Mgr. Nagy Fridrich /MKP/
4. MUDr. Tibor Nagy /független /

521
468
451
354

5. Ján Sárkány /Most-Híd/
6. Ľudovít Fekete /Most-Híd/
7. Zoltán Hanák /független /
8. MUDr. Edita Leporisová /SMER/
9. Ing. Roland Kopecsni /független /

332
305
244
140
108

4. Választókerület
1. Mgr. Juraj Lépes /Most-Híd/
526
2. Peter Katona /Most-Híd/
505
3. MUDr. Károly Földes /független / 468
4. RNDr. Ferenc Zirig /MKP/
446
5. Ing. František Molnár /MKP /
424
6. Ing. Július Hegyi / MKP/
407
7. Mgr. Ladislav Szabó /Most-Híd/
403
8. Ing. Jozef Török /független /
366
9. Csaba Rigó
/független /
321
10. Valter Pelech /független /
197
11. MUDr. Peter Štuller /KDH, SDKU-DS/
163
12. Peter Lukács /független /
155
13. Ernest Mészáros/Szabads. és Szolid./ 145
14. RNDr. Alojz Kovács /független / 121
15. PaedDr. Ján Sihelský /SMER – Szoc. Demokrácia
89
16. Štefan Michalík /SNS/
55

5. Választókerület
1. Mgr. Árpád Nagy /Most – Híd/
144
2. Judita Szabóová /KDH, SDKU-DU/ 48
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Komunálne voľby

Zvolení mestskí poslanci
Oﬁciálne výsledky volieb do mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
Do 25-členného mestského zastupiteľstva bolo
zvolených 15 nových poslancov, desiati boli poslancami aj v predošlom volebnom období. Bude viac
žien, ako doteraz: medzi 25-mi poslancami je aj 5
žien, kým doteraz boli len dve. Podľa jednotlivých
strán bude zloženie nasledovné: 13 poslancov je
za Stranu maďarskej koalície, 11 za Most-Híd a jedna poslankyňa sa prebojovala ako nezávislá. V predošlom období bolo 7 nezávislých poslancov.
Podľa volebných obvodov prinášame zoznam
kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva a v poradí podľa počtu získaných hlasov:

Volebný obvod č. 1
1. PhD. Kinga Horváth /Most-Híd/
568
2. Ing. Dana Habánová /Most-Híd/
567
3. Ing. Ferenc Ambrovics /Most-Híd/
566
4. Ladislav Bachman /Most-Híd/
550
5. Ing. arch. Marian Ravasz /Most-Híd/ 539
6. Prof.Dr.Ing. Gabriel Hulkó DrSC. /SMKMKP /
534

Volebný obvod č. 2
1. Ágota Antal /nezávislá kand./
830
2. JUDr. Gábor Hulkó PhD. /SMK- MKP / 749

Náhradníci
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení
za poslancov mestského zastupiteľstva
podľa volebných obvodov a v poradí
podľa získaných hlasov:

Volebný obvod č. 1
1. Mgr.art.,dr.jur Ákos Horony /SMK - MKP/
453
2. Ing. Attila Bors /Most-Híd/
444
3. Mgr. Kristián Nagy /SMK - MKP/ 434
4. RNDr. György Fekete Csc. /SMK - MKP/
432
5. MUDr. Peter Buliščák /nezávislý/
405
6. Ing. Karol Bock /SMK - MKP/
348
7. Tibor Czuczor /nezávislý/
347
8. Ing.arch. Zoltán Molnár /SMK -MKP/
344
9. Szilárd Somogyi /SaS/
263
10. Marta Szamaránszká /nezávislá/
232
11. Ing. Ľubomír Dömény /nezávislý/ 226
12. Ing. Tibor Rigó nezávislý/
173
13. Katarína Bertók Tóth / nezávislá/ 123
14. Jozef Baári SMER-Soc. Demokracia
118
15. Štefan Horony /KDH-SDKÚ-DÚ / 100

16. Július Nemčík (Európska Dem. Str.) 52
17. Ladislav Görcs (Strana dem. ľavice) 46

Volebný obvod č. 2
1. Ing. Ernő Lelkes /SMK -MKP/
512
2. Mgr. Tomáš Gőgh /SMK - MKP/
494
3. Dr. Juraj Csejtey /Most-Híd/
488
4. Ing. Zoltán Both /Most-Híd/
467
5. Mgr. Csaba Öllös /nezávislý/
432
6. RNDr. Zoltán Pónya /Most-Híd/
426
7. Mgr. Ágota Kerstin Domonkos /SMK -MKP/
404
8. PaedDr. Tibor Végh /Most-Híd/
395
9. Ing. František Dudek /Most-Híd/
392
10. Ing. Roland Krčmárik /Most-Híd/ 390
11. Ing. Ingrid Pálfyová /nezávislá/
275
12. Mgr. Ján Czikhardt /nezávislý/
216
13. Ing. Pavol Výboch /SMER/
178
14. PhDr. Jozef Ravasz PhD. /SRK/
161
15. Norbert Gábor /nezávislý)
134
16. Mgr. Renáta Kilbergerová PhD. /SaS/
133
17. PaedDr. Žaneta Pavlíková /SDĽ/ 119
18. Ladislav Kráz /SaS/
98
19. Ing. Tibor Író /KDH, SDKU-DS/ 85

Volebný obvod č. 3
1. MUDr. Edmund Örzsik /nezávislý/
2. Mgr. Peter Bugár /Most-Híd/
3. Mgr. Nagy Fridrich /SMK – MKP/

521
468
451

3. Mgr. Gabriella Jerábik /Most-Híd/
4. Rudolf Érsek /Most-Híd/
5. László Szabó /SMK- MKP /
6. Attila Karaffa /SMK- MKP /
7. Ing. Zoltán Bugár /SMK- MKP //
8. Ing. Pál Keszegh /SMK - MKP/

636
606
596
591
552
549

Volebný obvod č. 3
1. Mgr. Szabolcs Hodosy /SMK - MKP/ 634
2. Ing. László Garay /SMK - MKP/
579
3. Mgr. Ferenc Andrássy /SMK - MKP/
544
4. JUDr. Vendelín Benkóczki /Most-Híd/ 534

Volebný obvod č. 4
1. Mgr. Alexander Dakó /Most-Híd/
2. MUDr. György Puha /SMK - MKP/
3. Ing. Zsolt Bindics /Most-Híd/
4. MUDr. Miroslav Gašpar /Most-Híd/
5. Juraj Kanovits /SMK/
6. Juraj Bugár /SMK -MKP/

806
598
597
575
563
541

Volebný obvod č. 5
1. MUDr. Eva Bognárová /SMK - MKP/

4. MUDr. Tibor Nagy / nezávislý/
5. Ján Sárkány /Most-Híd/
6. Ľudovít Fekete /Most-Híd/
7. Zoltán Hanák /nezávislý/
8. MUDr. Edita Leporisová /SMER/
9. Ing. Roland Kopecsni /nezávislý/

354
332
305
244
140
108

Volebný obvod č. 4
1. Mgr. Juraj Lépes /Most-Híd/
526
2. Peter Katona /Most-Híd/
505
3. MUDr. Károly Földes /nezávislý/
468
4. RNDr. Ferenc Zirig /SMK – MKP/ 446
5. Ing. František Molnár /SMK – MKP 424
6. Ing. Július Hegyi /SMK – MKP
407
7. Mgr. Ladislav Szabó /Most-Híd/
403
8. Ing. Jozef Török /nezávislý/
366
9. Csaba Rigó /nezávislý/
321
10. Valter Pelech /nezávislý/
197
11. MUDr. Peter Štuller /KDH, SDKU-DS/
163
12. Peter Lukács /nezávislý/
155
13. Ernest Mészáros /SaS/
145
14. RNDr. Alojz Kovács /nezávislý/
121
15. PaedDr. Ján Sihelský
/SMER – Soc. Demokracia
89
16. Štefan Michalík /SNS/
55

Volebný obvod č. 5
1. Mgr. Árpád Nagy /Most – Híd/
144
2. Judita Szabóová /KDH, SDKÚ-DÚ/ 48
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A. Szabó László
az új
alpolgármester
Az új városi képviselő-testület alakuló ülésén
megalakultak a szakbizottságok
A városi képviselő-testület alakuló ünnepi
ülése – erről lapunk 3. oldalán számolunk be
- szünet után munkajellegű üléssel folytatódott. Dr. Hájos Zoltán polgármester saját
hatásköréből eredően A. Szabó László MKPs képviselőt bízta meg a polgármester-helyettesi tisztség betöltésével.
Az ülés további részében megszüntették az eddigi szakbizottságokat, valamint titkos szavazással megválasztották a 7 új bizottságot.
A következő napirendi pont a Városi Tanács
megalakítása és tagjainak megválasztása volt.
Ambrovics Ferenc, a Most-Híd frakcióvezetője indítványozta, hogy a tanács legyen 8 tagú, öten
az MKP-ból, hárman pedig tőlük. Az MKP
képviselői csoportja nevében ifj. Hulkó Gábor
frakcióvezető elfogadta a javaslatot. A titkos szavazás első körében Dakó Sándort kivéve minden jelölt megkapta a szükséges szavazatszámot.
A második körben Ravasz Marián, a Most-Híd
jelöltje bekerült a tanácsba.
Városi Tanács összetétele a következő: Mgr.
Szabó László alpolgármester – MKP, JUDr. Hulkó Gábor PhD. – MKP frakcióvezető, Ing.
Ambrovics Ferenc – MOST frakcióvezető,
Mgr. Hodosy Szabolcs – MKP, Ing. Keszegh
Pál – MKP, Ing. Garay László –MKP, Ing. arch.
Ravasz Marián – MOST-HÍD, JUDr. Benkóczki Vendel – MOST-HÍD.

A szakbizottságok összetétele
Összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság - elnök: Mgr. Hodosy Szabolcs –
MKP, alelnök: JUDr. Benkóczki Vendel –
MOST-HÍD, tagok: Mgr. Andrássy Ferenc –
MKP, MUDr. Puha György – MKP, Bachman
László – MOST-HÍD, PaedDr. Horváth Kinga
PhD. – MOST-HÍD.
Oktatási és ifjúsági bizottság - elnök: PaedDr.
Horváth Kinga PhD. – MOST-HÍD Alelnök:
Karaffa Attila – MKP, tagok: Kanovits György –
MKP, Bugár György – MKP, Ing. Habán Dana –
MOST-HÍD, Antal Ágota – független
Egészségügyi és szociális bizottság - elnök:
MUDr. Bognár Éva – MKP, alelnök: MUDr. Gašpar Miroslav – MOST-HÍD, tagok: MUDr. Puha
György – MKP, Prof. Dr. Ing. Hulkó Gábor DrSC.

– MKP, Ing. Habán Dana
– MOST-HÍD, Mgr. Jerábik Gabriella – MOSTHÍD.
Környezetvédelmi és
idegenforgalmi bizottság - elnök: Mgr. Dakó
Sándor – MOST-HÍD,
alelnök JUDr. Hulkó
Gábor PhD. – MKP, tagok: Ing. Bugár Zoltán –
MKP, Ing. Garay László
– MKP, Ing. Habán Dana
– MOST-HÍD, Ing. arch.
Ravasz Marián – MOSTHÍD.
Kulturális- és sport- A. Szabó László, az új alpolgármester.
bizottság - elnök: Kanovits György– MKP, alelnök: Antal Ágota – fügAz új alpolgármester – aki egyébként a magángimnázium igazgetlen, tagok: Karaffa
gatója - rövid beszédében megtiszteltetésként értékelte kineveAttila – MKP, Bugár
zését. " Ez az első az egyenlők közül tisztség nem funkciót, haGyörgy – MKP, Érsek
nem felelősséget jelent. Úgy gondolom, hogy a város utcákból és
Rudolf jelölt – MOSTépületekből áll ugyan, de elsősorban az emberekről szól. A váHÍD, Mgr. Jerábik Gabrosnak lelke van, az én munkaköröm is e lélek ápolásáról szól
riella – MOST-HÍD.
majd, ebben pedig minden képviselőben szeretnék társra találÉpítési, közlekedési
ni. A város érdekei azt kívánják, hogy függetlenül attól, hogy az
és strukturális alap felasztal melyik oldalán ülünk, együtt tudjunk működni. Ezért a váhasználási bizottság rosért érdemes dolgozni és fontos együttműködni.” – fogalmaelnök: Ing. arch. Ravasz
zott az új alpolgármester.
Marián – MOST-HÍD,alelnök Ing. Garay László
– MKP, tagok: JUDr.
bályozó általános érvényű városi rendeletet, vaHulkó Gábor PhD. – MKP, Mgr. Andrássy Felamint a képviselő-testület új tanácskozási
renc – MKP, Mgr. Dakó Sándor – MOST-HÍD,
ügyrendjét. Antal Ágota indítványozta, hogy az
Bachman László – MOST-HÍD.
üléseket rögzítsék hangfelvételen, s a tanácskoPénzügyi és vagyonjogi bizottság:
zásról ennek alapján készüljön jegyzőkönyv. Há- elnök: Ing. Keszegh Pál – MKP, alelnök:
jos Zoltán polgármester szerint ennek elvi akaIng. Bindics Zsolt – MOST-HÍD, Mgr. Hodosy
dálya nincs,de megvalósítása csak a technikai felSzabolcs – MKP, Ing. Bugár Zoltán – MKP,
tételek kialakítása után lehetséges. Döntés szüJUDr. Benkóczki Vendel – MOST-HÍD, Mgr.
letett arról, hogy a képviselő-testület még decDakó Sándor – MOST-HÍD.
ember 22-én ismét összeül, hogy megtárgyalják
a 2011-es városi költségvetést.
Az alakuló ülés ezután jóváhagyta DunaAz alakuló ülés után a polgármester rövid foszerdahely Városi Rendszabályzatának 7. számú
gadást adott az új képviselő-testület tagjainak és
függelékét, majd az eskettetőket A. Szabó Lászpohárköszöntőjében az érdemi együttműködésló, Antal Ágota, ifj. Hulkó Gábor és Kanovits
re szólított fel.
György személyében. A testület elfogadta továbbá a kommunális hulladék utáni illetéket sza-FK-
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Helyhatósági választások / Komunálne voľby

Tavaly óta megnőtt a választási kedv
A 2006-os szinten a részvétel
Dunaszerdahelyen tavaly óta 5 százalékkal
megnőtt a választási kedv – erről tanúskodtak a 2010. november 27-ikén megtartott helyhatósági választások eredményei.
2010-ben a választásra jogosult csaknem húszezer polgár közül közel 7800-an járultak az urnákhoz, a részvétel így 40,66 százalék volt, ami
mintegy 5 százalékkal magasabb a másfél évvel
ezelõttinél.
2009-ben csak polgármestert választottunk az
időközi választásokon, miután az alkotmánybíróság megsemmisítette a 2006-os polgármester - választás eredményét. Ekkor a jogosultak 35, 9 százaléka járult az urnákhoz.
2006-ban a helyhatósági választásokon polgármestert és képviselőket is választottunk. A választási részvétel 40,9 százalékot mutatott. A vá-

Az idén is megismétlődött az, ami általában az önkormányzati választásokon tapasztalható az utóbbi években: a falvakban
sokkalta nagyobb volt az érdeklődés a választások iránt, mint a városokban, 2006-ban
pl. a városokban: 36,76% a falvakban
61,93%-os volt az átlagos részvétel.

lasztói névjegyzékébe 19 373 szavazásra jogosult
személyt jegyeztek be. A 19 szavazóhelységben
összesen 7925- en járultak urnákhoz.
2002-ben Dunaszerdahelyen a részvétel majdnem 4 százalékkal volt alacsonyabb volt, mint
2006-ban : a 19 949 szavazásra jogosult személyből
csak 6914 járult az urnákhoz, ami 36,47 %-os részvételt jelentett.

Od 2009 narástla volebná aktivita Senki sem támadta
meg az eredményt

Ostala však na úrovni roku 2006

A dunaszerdahelyi önkormányzati választások hivatalos végeredményét Iveta Lánczosová,
a Városi Választási Bizottság elnöknője ismertette. (lásd a 3. oldalt).
Lapunknak elmondta, hogy a választások komolyabb zavaró körülményektől mentesen zajlottak le, ugyan néhány névtelen bejelentést kaptak.
Mivel a telefonálók anonimitásba burkolóztak, a
panaszok ellenőrzése nehézségekbe ütközött.
Olyan körülményekről azonban nem kaptak bejelentést, amelyek megkérdőjelezték volna a választások törvényességét. Az Alkotmánybiróságon
sem támadta meg senki az eredményt, mint ahogy
ez 2002-ben és 2006-ban történt.

V Dunajskej Strede od minulého roka o 5
percent narástla volebná aktivita občanov–
svedčia o tom výsledky tohtoročných komunálnych volieb.
V roku 2010 z približne 20 000 občanov oprávnených voliť uplatnilo svoje volebné právo takmer
7 800, volebná účasť teda bola 40,66 percentná, čo
je o 5 percent vyššia, ako v apríli roku 2009.
V roku 2009 sme volili iba nového primátora
v doplňovacích voľbách, pretože Ústavný súd zrušil výsledky volieb primátora z roku 2006. Pred rokom sa zúčastnilo volieb 35, 9 percent voličov.
V roku 2006 v našom meste vo voľbách na kandidátov na post primátora a mestských poslancov
odovzdal svôj hlas 40,9 percent voličov. Do zoznamu oprávnených voličov bolo zapísaných 19 373
Záujem voličov na Slovensku o komunálne voľby od roku 1990, keď sa uskutočnili v slobodných podmienkach, postupne klesá. Potvrdzujú to údaje Štatistického úradu SR.
Kým volebná účasť v roku 1990 predstavovala takmer 64 percent, v roku 1998
bola už zhruba len 54-percentná. V decembri 2006 v komunálnych voľbách zo 4
306 280 oprávnených voličov využilo volebné právo 2 052 003 občanov, čo predstavuje 47,6 percentnú účasť.
V komunálnych voľbách v roku 2010
predstavovala takmer toľko, ako pred
štyrmi rokmi, teda 47,65 percenta.

Výsledky nikto
nespochybnil

osôb. Z nich v 19 volebných miestnostiach pristúpilo k urnám 7925 voličov.
V roku 2002 vo voľbách do mestskej samosprávy účasť bola nižšia. Z 19 494 oprávnených voličov prišlo k urnám iba 6914 voličov, čo predstavuje 36,47 percentnú účasť.

O oficiálnych výsledkoch komunálnych volieb v Dunajskej Strede informovala na predsedkyňa Mestskej volebnej komisie Iveta Lánczosová,
ako o tom píšeme na str. 4.
Pre DH uviedla, že v priebehu volieb prišlo síce
niekoľko podnetov od občanov, nakoľko však
boli anonymné, stažnosti nebolo možné preveriť.
Komisii neboli hlásené okolnosti, ktoré by sa týkali zrejmého porušenia priebehu volieb. Výsledky komunálnych volieb nikto nespochybnil, teda
sú definitívne a platné.
Ani na Ustavný súd sa nikto neobrátil z Dunajskej Stredy vo veci prešetrenia výsledkov volieb, ako sa to stalo v rokoch 2002 a 2006.

Képriport

Ünnepélyes beiktatás

Ifj. Hulkó Gábor az MKP frakcióvezetője.

Ambrovics Ferenc, a Most-Híd frakcióvezetője.

A polgármester gratulál Bognár Éva képviselőnek.

Puha György először lett képviselő.

Hárman az MKP-s törzsgárdából: Bugár György, Andrássy Ferenc, és ifj. Hulkó Gábor.

Dakó Sándor is újonc.
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Fotoreportáž

Slávnostné zloženie sľubu

ˇÚvod slávnostného zasadnutia novej mestskej samosprávy.

Mestskí poslanci za Stranu Maďarskej Koalície.

Staronový primátor Dunajskej Stredy

Poslanci frakcie Most-Híd, a nezávislá poslankyňa Ágota Antal.

Kampány, röviden / Kampaň, v skratke

Kampány 2010 - képekben
Kampaň 2010 vo fotkách
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A karácsony jegyében
Karácsonyváró Bihari Kört tartottak a Csemadok székházban. Ölveczky Árpád és Mónika játszottak, táncoltak a gyerekekkel. Közösen régi fonóházakban játszott, tréfás játékokat elevenítettek
fel, valamint csallóközi polgári táncokat jártak. A
kézműves foglalkozások alapanyaga ismét a papír
volt, ezúttal madáretetőket készítettek belőle. A
szervezők örömére a gyermekek és a szülők száma meghaladta az ötvenet. Sok volt köztük a viszszatérő, de újak is jöttek.

Gyermekotthonok
fesztiválja
Hat gyermekotthon, köztük a dunaszerdahelyi,
nagymegyeri, gútai intézet lakóinak magyar-szlovák-roma kulturális és művészeti fesztiválját második alkalommal rendezte meg a Városi Művelődési Központ és a Dlane Polgári Társulás. A dunaszerdahelyi együttesek közül fellépett a Coco
Dance táncegyüttes, Kľúčik színjátszó csoport és
mások. Az esti gálaprogramban Dunaszerdahelyről szerepelt a gyermekotthon táncsoportja, valamint a Zohra táncegyüttes.

Elkezdődött a sakkidény
Az immár ötödik szezonban extraligás dunaszerdahelyi sakkcsapat Nagymihályban és Kassán
kezdi a bajnokságot. A fő cél a bentmaradás, a tisztességes helytállás, hogy Dunaszerdahelynek legyen
élvonalbeli sakkcsapata. Ráchela József mesteredző
vezetésével Ráchela Milán, Bobula Matusz,
Bokros Albert nemzetközi mesterek; Vajda Levente, Czebe Attila, Varga Zoltán nagymesterek,
valamint Petényi Tamás, Varga Dávid és Csonka Attila FIDE-mesterek alkotják a szerdahelyi extraligás csapatot. Első hazai mérkőzésüket január közepén játsszák Malacka és a pozsonyi Slovan ellen.

V znamení Vianoc
V sídle Csemadoku usporiadali krúžok Bihariho v znamení Vianoc. S deťmi hrali a tančili Árpád
a Mónika Ölveczky. Oživili tradičné hry priadok,
zatančili si žitnoostrovské meštianske tance. Materiálom pre ukážky ručných remesiel bol opäť papier na výrobu vtačích búdok. Prišlo mnoho účastníkov, počet detí a rodičov presiahol 50. Medzi nimi
stáli členovia krúžku, ale aj noví záujemcovia.

Festival detských
domovov
MsKS a OZ Dlane usporiadali 2. maďarsko-slovensko-rómsky kultúrny a umelecký festival
destských domovov. Vystúpili aj dunajskostredské skupiny, ako tanečný súbor Coco Dance, detský
divadelný súbor Kľúčik a iné. Vo večernom galaprograme z Dunajskej Stredy účinkoval tanečný súbor DD Nezábudka a tanečná skupina Zohra.
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Rozhovor

Bremeno
krízy
neprenášame
na obyvateľov
Staronový primátor
JUDr. Zoltán Hájos o hlavných
prioritách rozpočtu na rok 2011
Primátor mesta plánuje pokračovať konzultácie s občanmi.

Z úverových zdrojov sa má ﬁnancovať rekonštrukcia vonkajších bazénov.

V čase uzávierky DH rokuje mestská
samospráva o návrhu rozpočtu na budúci rok. Návrh predkladá novozvolený primátor Dunajskej Stredy, JUDr.
Zoltán Hájos, ktorý prostredníctvom
DH informuje občanov o prioritách
rozpočtu.
Obyvateľov mesta najviac zaujíma to, aká
bude výška miestnych daní v roku 2011. Čo
môžu očakávať?

- Vychádzali sme z toho, že výška miestnych
daní zostane na minuloročnej úrovni. Nechceme zvyšovať dane napriek tomu, že dopady hospodárskej krízy na rozpočet mesta budú
ešte citeľné. Veď zdroje, ktoré dostaneme zo štátneho rozpočtu, značne poklesnú aj v roku
2011. Teda budeme musieť hospodáriť z oveľa
menej peňazí. Na porovnanie: pokiaľ v roku
2009 sme dostali zo štátneho rozpočtu okolo 6
mil. eur, v roku 2011 to bude už len okolo 5 miliónov eur. Napriek tomu nechceme obyvateľov

mesta zaťažovať, pričom výdavky na mestské inštitúcie chceme ponechať na súčasnej úrovni.
Musím však poznamenať, že zvyšovanie miezd
v roku 2011 nebude možné. Taktiež chceme ponechať na tohtoročnej úrovni výšku dotácií na
verejnoprospešné účely. Chceme v maximálnej
miere využiť zdroje z Európskej únie, preto chceme zabezpečiť prostriedky na vykrytie našej finančnej spoluúčasti na projektoch.
Aký bude osud už zabehnutých programov v roku 2011?
- Populárny panelový program bude pokračovať aj v roku 2011, mestská samospráva
poskytne nenávratnú dotáciu na vonkajšiu tepelnú izoláciu 10 panelákov. Budeme pokračovať aj v tzv. čistotnom programe, teda v ohradení a zastrešení smetných kontajnerov. Tento
program plánujeme v roku 2011 dokončiť. Vo
volebnom programe som prisľúbil, že v každom
roku postavíme a odovzdáme do užívania jedno centrálne detské ihrisko na niektorom sídlisku. Teda jedno ihrisko postavíme aj v roku
2011. Nezabudneme ani na obnovu cestných komunikácií. V spolupráci s vodárňami obnovíme Športovú ulicu a v mestskej časti Malé Blahovo Čigérsku ulicu. V zmysle volebného programu budeme presadzovať aj budovanie nových parkovísk. Významnú pozornosť chceme
venovať rozvoju termálneho kúpaliska. Samospráva plánuje garantovať úver vo výške takmer 3. mil. eur, aby sme mohli z týchto zdrojov obnoviť vonkajšie bazény.
Ako chcete dosiahnuť, aby sa plánované
príjmy mestského rozpočtu skutočne aj nabehli na účet mesta?
- Jedna z možných ciest je zlepšenie platobnej disciplíny daňovníkov. Chceme zefektívniť vymáhanie daní, a to od fyzických aj právnických osôb.

Interjú
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A válság terheit nem hárítjuk át a
lakosságra
Hájos Zoltán polgármester a
jövő évi városi költségvetés
fő prioritásairól
Lapunk megjelenésének időpontjában tárgyalja a városi képviselő-testület Dunaszerdahely jövő évi költségvetésének tervezetét. A büdzsé javaslatát Dr. Hájos Zoltán
polgármester terjesztette be, ezért őt kérdeztük a 2011-es költségvetés jellegéről,
főbb prioritásairól.
Az embereket az érdekli leginkább, hogy miként alakul az adók szintje 2011-ben.
- A legfontosabb kiindulópontnak azt tartottuk,
hogy a helyi adók a tavalyi szinten maradjanak. Annak ellenére sem számolunk adóemeléssel, hogy a
válság utórezgései még mindig kedvezőtlenül hatnak városunk pénzforrásaira, hiszen az államtól
visszautalt részadók nagysága 2011-ben is lényegesen csökken. Tehát jóval kevesebb pénz áll
majd a rendelkezésünkre ezekből a forrásokból. Öszszehasonlításképpen: míg 2010-ben hozzávetőleg
6 millió eurót kaptunk az állami költségvetésből,
jövőre várhatóan ez az összeg körülbelül alig 5 millió százezer euró lesz. Ennek ellenére nem áll szándékunkban a lakosságra hárítani a válság terheit. További fő célunk az, hogy a városi intézményekre
fordított kiadásokat meg kívánjuk tartani az eddigi szinten. Azt azonban le kell szögeznem, hogy béremelésre 2011-ben az említett okok miatt nincs le-

hetőség. Hasonlóképpen az idei szinten kívánjuk tartani a különböző közhasznú célokra benyújtott pályázatokra odaítélt dotációkat. A legnagyobb mértékben ki akarjuk használni az Európai uniós forrásokat, azért feltett szándékunk, hogy megteremtjük a pályázatokhoz szükséges önrész befizetésének pénzügyi fedezetét.
Az eddigi közkedvelt programokra milyen
sors vár 2011-ben?
- Folytatódik a nagyon népszerű panelprogram,
jövőre is 10 lakótömb külső hőszigeteléséhez járul

A város vezetése jövőre a termálfürdő kinti medencéinek felújításával számol.

hozzá a városi önkormányzat. Az ún. tisztasági program is folytatódik, vagyis a kukák körbekerítése és
befedése, 2011-ben terveink szerint mindenhol
sor kerül erre. Mint választási programomban megígértem, minden évben egy-egy lakótelepen megépül egy központi játszótér. Már a jövő évben megépül a következő. Folytatódnak az újfelújítások is.
A vízművekkel közösen újítjuk fel a Sport utcát, valamint Sikabonyban a Csigéri utcát. Szándékunkban áll újabb parkolók építése a választási programomban ismertetett elképzelések szerint. Kiemelt
figyelmet szentelünk a termálfürdő fejlesztésének,
erre a célra önkormányzati garanciával megvalósuló közel 3 millió eurós hitel felvételét tervezzük a szabadtéri medencék felújítására. Ezek új látványelemekkel egészülnének ki.
Hogyan próbálják elérni azt, hogy a tervezett bevételek befolyjanak a városi költségvetésbe?
- Ennek egyik módja az, hogy nagyobb hangsúlyt
fektetünk az adózási fegyelem javítására. Igyekszünk
a lehető leghatékonyabbá tenni az adók behajtását a természetes személyektől és a cégektől.
E beszélgetés időpontjában még kérdéses
volt, hogy a képviselők december 22-ikén megszavazzák-e a beterjesztett költségvetést.
- Meggyőződésem, hogy a képviselők tudatában
vannak felelősségüknek. Mi egy megalapozott és kiegyensúlyozott költségvetés – javaslatot készítettünk,
tekintet nélkül a választásokra, hetek óta dolgoztunk rajta. A képviselői frakcióknak lehetőségük volt
arra, hogy véleményezzék és megtegyék javaslataikat. Biztos vagyok abban, hogy Dunaszerdahely
városának nem kell provizórikus költségvetéssel kezdenie az új esztendőt.
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Képriport

Hópelyhek és karácsonyi fények

Fotoreportáž

Snehové vločky a vianočné svetlá
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Sport / Šport

Edu a DAC
pályáján is
bemutatkozott
November végén Dunaszerdahelyre látogatott
a tengerentúlon is jól ismert brazil bajnokcsapat,
az FC Santos kiválósága, Edu. Menedzsere, Borbély Joe társaságában azt térképezte fel, hol hozhatnának létre fiatal tehetségeket nevelő futballakadémiát. Lehetséges helyszínként városunkat is említették.
„Amióta abbahagytam a focit, mindennap a
gyerekek között vagyok, Nyáron focitábort vezettem az USA-ban, Dallasban és Seattle-ben, óriási sikerrel. Dunaszerdahelyen jól érzem magam,
máris látom, hogy van egy-két tehetséges gyerek,
akiknek folytatniuk kell. Nem mindig a tehetséges
játékosokból lesznek a nagy futballisták. Szorgalommal mindent pótolni lehet. Kell egy álom és azt
kergetni kell” – nyilatkozta Edu, miután a DAC fiatal tehetségeit is szemrevételezte a pályán.

Edu aj na
trávniku
klubu DAC

Zápis Edu do mestskej kroniky.

Koncom novembra zavítal do Dunajskej Stredy
Edú, futbalový majster sveta z roku 1970, ktorý hral
13 rokov za najslávnejší brazílsky futbalový klub
FC Santos.
Edú sa zúčastňuje exhibičných zápasov po celom
svete. Jedným z cieľov návštevy svetoznámeho futbalistu bolo v Dunajskej Strede a okolí hladať vhodné miesto pre futbalovú akadémiu. Ako priznal, jeho
život sa stále točí okolo futbalu a detí. Vedie futbalovú akadémiu FC Santos v Sao Paule, kde vychováva budúce hviezdy brazílskeho futbalu. „Predovšetkým treba milovať futbal. Talent nezaškodí, hoci
nie vždy z talentovaných hráčov budú slávní futbalisti. Usilovnosťou sa dá všetko dohoniť. Treba mať
sen a ísť za ňou - povedal po tom, čo sa stretol na štadióne DAC-u s mladými futbalovými talentmi.

2011-ben is igényelhetők
dotációk
A városi önkormányzat pályázati rendszer keretében jövőre is folyósít közhasznú célokra egyszeri és vissza nem térítendő dotációkat. Az erre vonatkozó kérvényeket 2011. január 31 - ig adhatják be a dunaszerdahelyi állandó lakhelyű természetes személyek és az itteni székhelyű jogi
személyek. Az idei évhez hasonlóan jövőre is kizárólag közhasznú célokra kérhető a városi költségvetésből vissza nem térítendő pénzügyi támogatás. A folyósítás feltételeit a 2009/ 5. sz. általánosan kötelező érvényű városi rendelet szabályozza. A dotáció megítélésére a kérvényezőnek nincs jogigénye. A rendelet feltételeinek megfelelő kérvényeket bizottság bírálja el, de a hiányos beadványokat nem veszik figyelembe. Csak azok igényelhetnek támogatást, akiknek nincs
semminemű tartozásuk a várossal szemben.
A kérvényt a mellékletekkel együtt a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal iktatójában kell leadni,
vagy postán elküldeni legkésőbb a megadott határidő utolsó napján (meghatározó a postai pecsét
dátuma).A dotációs kérelem formanyomtatványa az egyéb mellékletekkel együtt letölthető a város weboldaláról. /www.dunstreda.sk/

Dotácie na rok 2011
Mestská samospráva aj v roku 2011 poskytne jednorázové nenávratné dotácie, ale výlučne iba
na verejnoprospešné účely. Fyzické osoby s trvalým pobytom v Dunajskej Strede a právnické osoby s tunajším sídlom môžu podať žiadosť o nenávratnú dotáciu do 31. januára 2011.
V zmysle všeobecne záväzného mestského nariadenia č. 5/ 2009 dotácia bude poskytnutá z mestského rozpočtu, avšak žiadateľ nemá právny nárok na túto finančnú podporu. Žiadať dotáciu je možné len na verejnoprospešné aktivity, teda na podporu kultúrnych, spoločenských, športových a
iných verejnoprospešných aktivít. Žiadosti, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v nariadení, posudzuje príslušná komisia. Neúplná alebo nesprávne vyplnená žiadosť sa vyradí z procesu posudzovania. O nenávratné mestské dotácie sa môžu uchádzať len tí žiadatelia, ktorí nemajú žiadne
pozdĺžnosti voči mestu.
Uzávierka prijímania žiadostí je 31. január 2011. Žiadosť a potrebnú dokumentáciu treba doručiť do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou do uvedeného termínu. (Rozhodujúci je
dátum poštovej pečiatky). Tlačivo žiadosti a prílohy sa môžu stiahnuť z webovej stránky mesta
(www.dunstreda.sk), kde nájdete aj bližšie informácie.

Fotóverseny / Fotosúťaž
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A célpont
a belváros
A hatodik városi fotópályázat
díjazottjai
Előző számunkban már írtunk a városi önkormányzat által idén hatodik alkalommal
meghirdetett fotópályázat november 24iki díjátadási ünnepségéről. Ezúttal megszólaltatjuk a két díjazottat: Tamara Fedotovát, aki a zsűri díját és Burián Pétert,
aki a polgármester díját nyerte el. Mindkettejük dijnyertes fotói a belvárosban
készültek, a hölgyé a Bartók Béla sétányt,
Burián Péteré pedig a katolikus templomot
örökíti meg.
Tamara Fedotová átveszi a díjat a zsűri elnökétől. / Tamara Fedotová prevezme cenu od R. Almásiho.

Tamara Fedotova: „Ukrajnából, a Krímről
származom, tizennégy éve élek itt. Ide jöttem
férjhez, itt a családom, a két gyermekem. Nagyon tetszik nekem Dunaszerdahely, otthon
érzem itt magam. A fotóversenyen másodszor
vettem részt. Azt vallom, hogy a szépséget nem
kell valahol az óceánon túl keresni, itt, a közvetlen közelünkben is sok szép dolog akad. Azt
tapasztalom, hogy az embereket a távoli országok életét ábrázoló fényképeknél jobban érdeklik azok, amelyek az ő városukban, lakókörzetükben készültek. A versenyen olyan képekkel vettem részt, amelyeket a városközpontban fotóztam. Szeretem ezt a várost, olyan,
amilyennek egy kisvárosnak lennie kell: kedves,
kicsi, aranyos. Nem mennék el innen lakni a világon sehová. Biztonságban érzem itt magam,
a gyerekeimmel együtt. Olyan város ez, ahol
nyugalomban meg lehet öregedni.
Biztosan benevezek jövőre is. Az előző versenyre főleg városrészleteket küldtem, most már
az embereket is fotóztam. De úgy vettem észre,
nem szeretik, ha fotózzák őket. Jó lenne, ha nem
félnének a fényképezőgéptől.
Burián Péter: „Négy éve kezdtem, amatőr
szinten. Kezdetben csak magamnak fényképeztem, nem is akartam megmutatni a fotóimat senkinek. Aztán fokozatosan felraktam őket a Facebook-ra, hogy az ismerőseim is lássák. Most
először vettem részt a fotópályázaton. Már tavaly szerettem volna, de nem tudtam időben leadni a felvételeimet. Az idén is csak az utolsó pillanatban sikerült beadnom a képeket. Sikerült néhány érdekes felvételt készítenem a városról, ezért
döntöttem úgy, hogy szerencsét próbálok a versenyen. Meglepett, hogy elnyertem a polgármester különdíját. Itt tudtam meg, közvetlenül a
díjátadó ünnepség előtt. A fényképezést mindenképpen szeretném folytatni, egyelőre hobbiszinten, azután pedig majd meglátjuk.“

A budapesti Széchenyi fürdő Zsigmondynak köszönheti létét.

Centrum mesta pred objektívmi
V predchádzajúcom vydaní DH sme informovali o verdikte poroty o cenách tohoročnej
fotosúťaži, teraz prinášame krátke rozhovory s dvomi víťazmi, ktoré sme pripravili 24.
novembra po slávnostnom vyhlásení víťazov.
Tamara Fedotová (cena poroty): „Pochádzam z Ukrajiny, konkrétne z Krymu, v Dunajskej
Strede žijem 14 rokov. Sem som sa vydala, tu mám manžela a deti. Mesto sa mi veľmi páči, cítim
sa tu doma. Fotosúťaže sa zúčastňujem druhýkrát. Podľa mňa krásu netreba hľadať za oceánmi,
máme aj tu veľa pozoruhodných vecí. Ľudí viac zaujmú tie fotografie, ktoré sú z ich bezprostredného okolia, ako z Ameriky. Tie, ktoré vznikli tam, kde býva, na miestach, ktoré pozná. Teraz som
fotografovala centrum mesta. Dunajská Streda sa mi veľmi páči. Je to malé, milé, malebné mestečko. Neodišla by som bývať inde. Cítim sa tu so svojimi deťmi bezpečne. Je to mesto, kde sa dá
žiť a zostarnúť v pohode. Určite sa zúčastním aj budúcoročnej súťaže. V minulosti som fotila hlavne mesto ako také, teraz som sa už viac zamerala na ľudí. Treba nabrať viac odvahy, lebo ľudia
sa boja fotografovania.
Peter Burián (získal cenu primátora): „Fotografovaním sa zaoberám štyri roky. Spočiatku som fotil len pre seba, zábery som nechcel
ukázať nikomu. Potom som ich postupne uverejnil na Facebooku, aby
ich videli aj moji priatelia. Táto je
moja prvá fotosúťaž. Už aj vlani
som koketoval s myšlienkou účasti,
ale časovo som nestihol. Aj tento rok
to bolo na poslednú chvíľu. Podarilo sa mi zachytiť niekoľko zaujímavých záberov z mesta, preto som sa
rozhodol, že sa prihlásim. Cena primátora ma prekvapila. Dozvedel som
sa to tesne pred slávnostným vyhlásením výsledkov súťaže. Fotiť budem
i naďalej, zatiaľ len pre moje potešenie. A neskôr – to sa uvidí.“
Peter Burian prevezme cenu primátora.
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Csallóközi Múzeum

Ahol a sulykolónak
is története van
Csallóközi Múzeum: idős emberek odaajándékozzák
családjuk régi emlékeit, használati tárgyait.
Egy Ukrajnából hozzánk települt, éles szemű amatőr fotós sommásan így jellemezte
Dunaszerdahelyet: kicsi és kedves, olyan,
amilyennek egy kisvárosnak lennie kell.
Ez a találó jellemzés tökéletesen illik a város
múzeumára is. Nem nagy, de nagyon szép, krúdyasan ódon hangulatú épületben található, és
olyan, amilyen egy vidéki múzeum lenni szokott:
a nagy értékű ritkaságok hiányát feledteti a gyűjteményt alkotó tárgyak tarka sokfélesége. Akár felnőtt, akár gyerek, itt mindenki talál valami olyat,
amiért érdemes eljönni.
A legtöbb tárgyról, amely a múzeumnak otthont
adó kastély eredeti tartozékának tűnik, kiderül,
hogy máshonnan került ide. Különböző csallóközi
kastélyokból, kúriákból, abból a szinte semmiből, ami
a háború és az azt követő fosztogatások ellenére megmaradt. Így nem csoda, hogy sokuk régi tulajdonosának kilétét homály fedi. Az elvtársak, akik az osztogatást-fosztogatást végezték, nem bíbelődtek ka-

A malom már nem létezik, de megmaradt élethű társa, Tápéi Miklós munkája

Tápéi Miklós doborgazi halászmester remek fafaragásai.

Csallóközi Múzeum

talogizállással. Amikor 1964-ben kegyesen úgy
döntöttek, hogy a városnak legyen egy múzeuma, adtak néhány tárgyat innen-onnan, a dekórum kedvéért. Pár bútordarabot, csillárt, buzogányt, sisakot, kardot, alabárdot. Az utóbbit nem holmi nagyúr kíséretének tagjai hordták, hanem az éjjeli őr. Ez a fontos tisztség egész Európában a Csallóközben maradt
meg legtovább, itt kántálta a bakter esténként: "Tizet ütött már az óra, térjen ki-ki nyugovóra! Tűzre,
vízre vigyázzatok, kárt miattok ne valljatok!"
Hogy mi a gyűjtemény legértékesebb darabja? A
legtöbben talán a csallóközi népi lakáskultúra pompás gyöngyszemére, a martosi tisztaszobára szavaznának, ahová bekukkantani is gyönyörűség.
Mások inkább Tápéi Miklós karakteres, remek fafaragásaira, amelyeket a 20. század harmincas éveiben készített a doborgazi származású halászmester.
Módos gazda, pásztor, halász, zsidó kereskedő, cigány hegedűs, mulató legény, koldus, tolvaj, csendőr, parasztasszony -- itt a fafaragó korának egész
csallóközi társadalma, minden jellegzetes figurájával. Érdekesek a céhes emlékek, a díszes céhládák,

A martosi tisztaszoba.

Amikor még ép volt, egy kastély falát díszíthette.

mestermunkák, és a hagyományos csallóközi mesterségek -- többek között az aranymosás -- kellékei.
A nemrég felújított duda az egykor méltán híres csallóközi dudásokra emlékeztet, de akadnak más hangszerek is, sőt, egy csaknem kétszáz éves zenegép is,
amely Erkel Hunyadi Lászlójának dallamait játssza.
Itt mindennek története van, nemcsak a míves
kardnak, hanem az olyan prózai holminak is, mint
a sulykoló lapát. Ki gondolná, hogy a mosások e hajdan nélkülözhetetlen kelléke fallikus jelkép, és a legények maguk készítették, hogy választottjuknak
ajándékozzák?
A földszinten kiállított mammutcsontok és pattintott kövek főleg a kisiskolás fiúk fantáziáját hozzák működésbe. A legnagyobb gyűjteményt a
nyomtatványok képezik, bennük szinte minden
megtalálható, ami Dunaszerdahellyel kapcsolatos. És
ami a legörvendetesebb: a múzeum él és gyarapszik.
Annak is köszönhetően, hogy az itt lakók és a környékbeliek -- főleg idős emberek -- elhozzák és odaajándékozzák családjuk régi emlékeit, használati tárgyait. A jó Isten tartsa meg ezt a jó szokásukat.

A patinás zenegép Erkel Hunyadi Lászlójának dallamait játssza.
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Zápis žiakov

Základná škola na Jilemnického ulici
Riaditeľstvo Základnej školy na Jilemnického ulici 204/11 oznamuje, že zápis žiakov do
prvého ročníka v školskom roku 2011/2012 sa uskutoční

v dňoch 24. 1. 2011 – 4. 2. 2011
v čase od 07,30 h do 16,00 h v budove školy (blok C, prvé poschodie – Zborovňa pre učiteľky
I. stupňa).
Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, resp. fotokópiu.
Dotazník na zápis dieťaťa bude dostupný aj na internetovej stránke školy: www.zsjilds.edu.sk
Pre zapísaných prváčikov bude 15. februára 2011 o 16,30 h vo veľkej telocvični pripravený
pútavý program, balíček základných učebných pomôcok a milé prekvapenie.
Najvýznamnejším prínosom pre školu je zavedenie prvkov Daltonského školstva vo vyučovaní. Už od 1. ročníka si žiaci môžu vybrať niektorý z cudzích jazykov – anglický, nemecký a francúzsky. Ponúkame širokú škálu záujmových útvarov podľa výberu žiakov, využívanie počítačov,
notebookov a internetu vo vyučovaní i v mimo vyučovacom čase.
Samozrejmosťou je celodenná starostlivosť o žiakov v školskom klube detí najnižších ročníkov.
Bližšie informácie na t. č. 031/552 25 76, 0903 134 835 a na www.zsjilds.edu.sk

Základná škola Smetanov háj
Základná škola Smetanov háj oznamuje, že zápis žiakov do prvého ročníka na školský
rok 2011/2012 prebehne v čase

od 24. 1. 2011 do 4.2.2011 od 8,00 do 16,00 hod.
v čitárni školy miestnosť č. 29 .
Ponúkame:
- individuálnu starostlivosť o žiakoch v obnovených a skrášlených priestoroch školy
- ZDARMA pracovné zošity, základné učebné pomôcky, darčeky pri zápise a nástupe do 1. ročníka, odborné prednášky pre rodičov, odborné konzultácie podľa záujmu rodičov
- ako jediná škola v meste máme v školskom vzdelávacom programe prepracovaný predmet výchova k sociálnym zručnostiam a vyučujeme ho od 1. po 9. ročník
- vyučovanie cudzieho jazyka od prvého ročníka
- informatiku v multimediálnej učebni s počítačmi pripojenými na internet
- využívanie školskej knižnice a čitárne
- pestrú ponuku záujmových útvarov podľa požiadaviek rodičov a záujmu žiakov
- rannú a popoludňajšiu činnosť školského klubu detí
- zaujímavé akcie pre deti a rodičov počas celého školského roka (Hallowen, karneval – aj na
ľade, tvorivé dielne)
- rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov s pozorovaním a využitím školskej meteorologickej stanice, sadením vlastného stromčeka
- organizovanie pobytov v škole v prírode, lyžiarskych výcvikov, školských výletov, exkurzií a kultúrnych podujatí
- v oblasti športu ponúkame moderne vybavenú posilňovňu, relaxačnú miestnosť, športové vybavenie na populárny florbal v rámci vyučovania i záujmovej činnosti a kvalitne zabezpečené vyučovanie gymnastiky a športových hier
Bližšie informácie Vám poskytne naša internetová stránka školy: www.zsshajds.edu.sk

Szent János
Alapiskola
A Dunaszerdahelyi Magyar Tanítási
Nyelvű Szent János Alapiskola igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket, hogy
az 1. osztályba a beíratás

2011. január 17-től február
18-ig
naponta reggel 8.00-tól délután 16.30-ig
lesz az iskola épületében (1. emelet, igazgatói iroda).
* A beíratás keretében január 24-ikén, január 31-ikén és február 7-ikén 7.50-től 8.35ig nyitott órát tartunk az I. évfolyamban,
hogy a kedves szülők képet kapjanak az első
osztályosok tudásszintjéről.
* Iskolánk valamennyi tanulójának biztosítja a nyelvtanulást 1. osztálytól kezdve
(angol, német) a lehetőségeinkhez mérten
akár kör formájában.
* Az alsó tagozat diákjai a tanítási órák után
az iskolában sajátítják el a másnapi tananyagot, feladatokat, táskát nem hordanak
haza, csak pénteken.
* A felsőtagozatos tanulóknak igény szerint
„tanulószobát” létesítünk, ahol pótórákon
foglalkoznak a pedagógusok a diákokkal.
* Napközis foglalkozás naponta 16.45-ig.
* A tavaszi és nyári szünidőben üzemeltetjük
a napközi otthont, reggel 6.30-tól 16.45-ig,
hogy ezzel is segítségükre legyünk a kedves szülőknek a gyermekelhelyezési gondjaik megoldásában.
* A tanulók előmenetelét (jegyeit) nyomon követhetik az internetes tanulókönyvben.

Beíratkozások
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Szabó Gyula
Alapiskola
Kedves Szülők! Szeretettel várjuk Önöket a következő programmal:

Nyílt napok a nulladik osztályban és az első évfolyamban :
2011. jan. 18-19.
Ünnepélyes beíratás : 2011. febr.
3-ikán (csütörtök) 15.30 – 18.00
óráig.
A beíratás további időpontja: 2011.
febr. 4 -10., naponta 8.00 – 15.00 óráig
Tel.: 031/552 24 31,
E-mail: gy.szabo@zsmds.sk
Web: www.zsszabo.sk
Igazgatónő: PaedDr. Csölle Teréz
* A dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola 31 osztályában 60 pedagógus irányításával 670 gyermek tanul. Tanulóink az
évek folyamán a járási, kerületi és országos
versenyeken értek el dobogós helyezéseket.
Eredményeink bizonyítják, hogy iskolánk
tehetséggondozó intézmény, ahol azonban a
közepes és a gyengébb képességű, valamint
az integrált tanulók oktatására is nagy gondot fordítunk. Pedagógiai és pszichológiai
szaktanácsadással, fejlesztő és prevenciós
munkával segítjük diákjaink egészséges testi és lelki fejlődését.
* A 2005/2006-os tanévtől bevezettük a
nulladik évfolyamot, amelynek célja és fő feladata úgy segíteni a gyerekek személyiségének fejlődését, hogy az első osztályban ne
szenvedjenek az iskola kötelező terhétől, hanem örömmel járjanak ide, jól érezzék magukat.
* A 2007/2008-as tanévtől - a szülők igényeit figyelembe véve - bevezettük az első évfolyamban az egész napos oktatást.
Jelenleg 31 szakkört vezetünk, továbbá lehetővé tesszük a számítógép kezelésének elsajátítását minden évfolyam tanulóinak. Az 5.
évfolyamtól nyelvi tagozatos osztályokat nyitunk, amelyekben emelt óraszámban angol és
német nyelvet oktatunk. Lehetőség van orosz
és olasz nyelv oktatására is.

Kodály Zoltán Alapiskola
Tisztelettel meghívjuk a Kodály Zoltán Alapiskolába a kedves szülőket és leendő elsős
gyermekeiket a

2011. február 1-jén, kedden 15,30 - kor
kezdődő vidám játszóházzal és műsorral egybekötött ünnepélyes beíratkozásra.
Akinek nem felel meg ez az időpont, annak lehetősége van a beíratkozásra a január 24-ike
és február 4-ike közti munkanapokon 8,00 órától 17,30 - ig.
Kérjük, hozzák magukkal gyermekük anyakönyvi kivonatát.
Humánus légkörben, otthonosságot biztosító környezetben diákjaink jól hasznosítható, korszerű
tudásra tesznek szert. Bizonyítják ezt a beiskolázási mutatóink, a középiskolák visszajelzései, valamint diákjainknak a tanulmányi- és sportversenyeken elért sikerei.
Kérjük, ismerje meg iskolánkat, annak szellemiségét! Tekintse meg január folyamán programjainkat, ismerkedjen meg pedagógusainkkal!
A 552 24 32-es telefonszámon, előzetes egyeztetés után látogassa meg nyitott óráinkat.
Az iskola honlapja: www.kzai.edupage.org

Vámbéry Ármin Alapiskola
A Vámbéry Ármin Alapiskola igazgatósága tisztelettel és szeretettel meghívja az iskolakötelessé vált gyermekeket, tisztelt szüleiket, nagyszüleiket a jövendő elsősök közös játékos és vidám beiratkozására, melyet

2011. január 29-én (szombaton) 9.00 órától
játszóház formájában szervezünk iskolánk díszcsarnokában.
Kérjük Önöket, kísérjék el gyermeküket, közösen vegyenek részt az immár hagyományos ünnepélyes beíratáson, hozzák magukkal gyermekük születési bizonyítványának a másolatát.
Azok a kedves szülők, akik bármilyen ok miatt nem tudnak eljönni a közös rendezvényre, 2011.
január 15-től február 15-ig munkanapokon 7.30-tól 15.30 óráig egyénileg is beírathatják gyermeküket
az iskola igazgatóságán. Továbbá kérjük a tisztelt szülőket, hogy a beíratás előtti időszakban lehetőségeik szerint személyesen is látogassák meg iskolánkat bármely tanítási napon, hogy a tanítási órákon, ill. a pedagógusokkal való beszélgetés során szerzett tapasztalataikra építve dönthessenek arról, melyik iskolát választják gyermeküknek.
Tisztelettel
PaedDr.Masszi János, igazgató
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Képzőművészet / Výtvarné umenie

Lehet vásárolni!
Eladó műtárgyak a Vermes-villában
a Saphier-gyűjteményből
Egy neves budapesti műkereskedő, a szakmában szinte már legendának számító Saphier Dezső jött el Dunaszerdahelyre, hogy karácsony előtt eladással egybekötött kiállításon mutassa be gyűjteményének 72 darabját.
Saphier arról ismert, hogy mindig a saját feje és ízlése után megy. Pályatársainak többségétől eltérően nem a nagy neveket, hanem a jó képeket
gyűjti. Időről időre felfedez és divatba hoz elfeledett alkotókat, sőt olyanokat is, akiket elfelejteni sem lehetett, mert soha nem voltak szélesebb körben ismertek. Egészen addig, amíg nem akadt meg rajtuk Saphier Dezső tapasztalt szeme. Erre a kiállításra is hozott egy ismeretlen festő alkotta képet, de persze ismerteket is. Mégpedig olyanokat, akiket mi, szlovákiai magyarok jobban ismerünk, mint a magyarországiak, mert tájainkon születtek
vagy itt éltek huzamosabb ideig. Nekünk tett kedves gesztus, hogy elhozta
hozzánk a pozsonyi Jánoska Tivadar és Murmann József Árpád, a kassai Kőváry Kacsmarik Szilárd, a selmecbányai Gwerk Ödön, a rimaszombati Tichy
Gyula, a szobránci Kron Jenő, a komáromi Harmos Károly, Nagy Márton
és Staudt Csengeli Mihály, a besztercebányai Flache Gyula, a somorjai Tallós Prohászka István, a magyarországi Hőgyészen született, de zemplénivé
lett Mousson Tivadar József képeit. De vannak képek cseh alkotóktól is:
Hynek Poláčektól, Leo Haastól, Milada Špálovától. Cseh festő műve a kollekció legdrágább darabja is: a Franciaországban Othon Coubine néven ismert Otakar Kubín Provánszi kisváros című képe 2O ezer euróért vihető el.
Utána árban Kádár Béla Jelenete következik, 11.5OO euróért. De nem kell
megijedni, akadnak olcsóbb képek is, ha a tavalyinál most magasabbak is
az árak. A legolcsóbb, 35O euró Kron Jenő szénrajza, a Fahordók, de van
olajfestmény is 4OO euróért, Molnár László Géza Téli utcán című kompozíciója. Nem hiányoznak az olyan ismert nevek sem, mint Bernáth Aurél,
Perlrott Csaba Vilmos, Czimra Gyula, Kontuly Béla, Kunffy Lajos. De, mint
Saphier Dezső állítja, nem a név a fontos. Az a fontos, hogy egy alkotás
megszólítson minket, és azt az érzést keltse bennünk, hogy szebb lesz az
életünk, ha naponta láthatjuk a szobánk falán.
A Saphier-gyűjteményből összeállított, megvételre kínált válogatás december 23-ig tekinthető meg a Kortárs Magyar Galériában.

Obrazy, ktoré nás oslovia
Známy budapeštiansky zberateľ umeleckých
diel, ktorého v obore považujú za legendu,
Dezső Saphier zavítal do Dunajskej Stredy,
aby usporiadal predajnú výstavu 72 umeleckých diel zo svojej zbierky.
Saphier je známy tým, že vždy ide za svojou
hlavou, riadi sa vlastným vkusom. Na rozdiel od
iných zberateľov nevyhľadáva veľké mená, ale dobré obrazy. Z času na čas objaví zabudnutých
umelcov, alebo takých, ktorí vôbec neboli v širšom
kruhu známi, až pokým ich skúsené oko Saphiera nenašlo. Aj na tohtoročnú výstavu priniesol obraz neznámeho autora, samozrejme aj diela renomovaných maliarov. Medzi nimi i takých, ktorí sú

u nás viac známi, ako v Maďarsku, lebo sa narodili v týchto končinách, alebo tu žili dlhšiu dobu.
Najdrahším dielom kolekcie je Provensálske
mestečko, olejomaľba českého maliara Otakara Kubina známeho vo Francúzsku ako Othon Coubine,
stojí rovných 20 tisíc eur. Po ňom v cenovom rebríčku nasleduje obraz Bélu Kádára Scéna, za 11,5
tis. eur. No netreba sa zľaknúť, nájdu sa aj lacnejšie obrazy, i keď v porovnaní s vlaňajším rokom sú
tohtoročné ceny trocha vyššie. Najlacnejší obraz stoji 350 eur, je to kresba Jenőa Krona Nosiči dreva,
olejomaľba Gézu Lászlóa Molnára Zimná ulica stojí 400 eur. Umelecké diela zo zbierky D. Saphiera ponúknuté na predaj sú vystavené v Galérii súčasných maďarských umelcov do 23. decembra.

Az ismert műgyűjtő nejével és Szabó Lilla művészettörténésszel

Sport

Forró tea a szezonnyitón
Már 18. alkalommal nyitotta meg kapuit a
városi műjégpálya
A váratlan, de gyorsan elhárított műszaki hiba miatt a szokásosnál két nappal később, december harmadikán nyitott ki a városi műjégpálya. „Ezen a napon ingyenes volt a belépés, sőt, a gyerekek forró teát és kekszet kaptak” –
tudtuk meg Aranyossy Csabától, a Városi Sportintézmények igazgatójától.
„A jégpálya ezentúl folyamatosan üzemel. Hétfőtől csütörtökig, naponta
10-től 18 óráig lehet korcsolyázni; pénteken és szombaton 10-től 20 óráig,
vasárnap pedig 10 – 18 óra között. December 24-én és 31-én a műjégpálya
14.00 óráig üzemel. Azok, akik hokizni akarnak, a hivatalos nyitva tartás után
22.30-ig jégkorongozhatnak”- tudtuk meg az igazgatótól.

25

Belépőjegyek árai a városi műjégpályán
Korcsoportok
a belépőjegy ára / óra
Hat éves korig kísérővel
ingyenes
Gyermekjegy 18 éves korig
2 euró/ 2 óra
Gyermekjegy 18 éves korig hűségkártyával 1 euró / 2 óra
Felnőttek
3 euró / 2 óra
Felnőttek hűségkártyával
1,5 euró / 2 óra
Alapisk. és középisk. diákoknak munkanapokon, délelőtt pedagógus kíséretében
0,5 euró / 2 óra
Jégpálya bérleti díja jégkorongozásra
100 euró / 1 óra
Időszakos bérletek árai Hűségkártya nélkül Hűségkártyával
HETI BÉRLET
Felnőttek
20 euró
10 euró
Gyermekek 18 éves korig
10 euró
5 euró
HAVI BÉRLET
Felnőttek
60 euró
30 euró
Gyermekek 18 éves korig
30 euró
15 euró
BÉRLET AZ EGÉSZ IDÉNYRE
Felnőttek
100 euró
50 euró
Gyermekek 18 éves korig
50 euró
25 euró

VSTUPNÉ NA UMELÉ KLZISKO

Horúci čaj v otvárací deň
Zahájená už 18. sezóna na umelom klzisku
Pre nečakanú, ale operatívne odstránenú technickú závadu tohoročná korčuliarska sezóna na mestskej umelej ľadovej ploche bola zahájená až 3. decembra. Tento piatok korčuliari mali voľný vstup, navyše privítali ich horúcim čajom a keksíkom.
Pre korčuliarov umelé klzisko od pondelka do štvrtka je otvorené od
10.00 do 18.00 hod, v piatok a v sobotu do 20.00 hodiny, v nedeľu do 18.
00. 24. a 31. decembra klzisko bude fungovať do 14.00 hod. Tí, ktorí chcú
hrať hokej, majú na to možnosť denne po oficiálnych otváracích hodinách
do 22,30“ – informoval DH riadidteľ Správy mestských športových zariadení Csaba Aranyossy.

Vekové kategórie
Deti do 6 rokov + doprovod
Deti do 18 rokov
Deti do 18 rokov s vernost. kartou
Dospelí
Dospelí s vernost. kartou
Zákl. a stred. školy popoludní
v sprievode pedag. v prac. dňoch
Prenájom ľad na hokej

Výška vstupného / hodina
zadarmo
2 eurá/ 2 hod.
1 euro / 2 hod.
3 eurá / 2 hod.
1,5 eura / 2 hod.

PERMANENTKY bez vernostnej karty
Týždenná
Dospelí
20 eúr
Deti do 18 rokov
10 eúr
Mesačná
Dospelí
60 eúr
Deti do 18 rokov
30 eúr
Na celú sezónu
Dospelí
100 eúr
Deti do 18 rokov
50 eúr

1,5 eura / 2 hod.
100 eúr / 2 hod.
s vernostnou kartou
10 eúr
5 eúr
30 eúr
15 eúr
50 eúr
25 eúr
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Oktatásügy

Fibi fogta a kalapját…
A mór megtette kötelességét, de szerencsére, maradt
Látványosan feltornázta a tanulók korábban zuhanó létszámát, gyönyörűen rendbehozatta az épületet, és vidám, kreatív, pozitív légkört teremtett
az iskolában. Kell ennél nagyobb, szebb eredmény? És miután mindezt elérte, Fibi Sándor fogta a kalapját, és a múlt tanév végén elegánsan távozott az igazgatói posztról. Vajon miért?
A mór megtette kötelességét, a mór mehet?
- Lényegében nem rossz szabály, hogy az iskolaigazgatót öt évre választják. Öt éve van, hogy
bizonyítson. Ha véget ér a megbízatási időszaka, újra pályázhat. Amennyiben ismét meggyőzi az iskolatanácsot és a munkaadót, további öt
évig ő az igazgató.
De ön nem pályázott.
- Nem, mert hatvannégy éves ember már ne
pályázzon. Az már sok. Nehogy már azt mondják, hogy mi az, ezt az igazgatót talicskán kell az
iskolából kitolni? Tíz évig voltam igazgató, az untig elég. Ennyi idő alatt lehet bizonyítani.
Tájainkon az ilyen magatartás ritkaságnak
számít. Általában az, aki egyszer vezető helyre került, presztízsvesztésnek tekinti, ha lekerül onnan.Voltak, akiket leváltottak, és ők
belehaltak.

- Az más, ha valakit leváltanak, ráadásul
jogtalanul, mint az egynyelvű bizonyítványok idején. Kovács Pétert és a többieket nem
azért váltották le, mert rossz igazgatók voltak, hanem mert rendkívül intelligens magyar
szakemberek voltak, akiknek a véleménye
nem egyezett a hatalmon lévőkével. A leváltásuk politikai döntés volt, és persze, hogy az
ilyen fáj az embernek.
Saját elhatározásból távozni könnyebb,
mint sima pedagógussá visszaváltozva dolgozni továbbra is az iskolában, ahogy ön
teszi. Mert mi van, ha utódja olyan döntéseket hozna, amelyekkel ön nem ért
egyet? Megállná, hogy ne szóljon, vagy legalább belül ne eméssze magát?
- Az új igazgató öt évig a helyettesem volt,
együtt dolgoztunk. Azonosult azzal a szemlélettel, azokkal az elképzelésekkel, amelyek
eddig érvényesültek az iskola irányításában,
és mivel fiatal, tehetséges ember, bízom
benne, hogy hozzá tud tenni még olyan dolgokat, amelyek előrelendítik az iskola fejlődését. Most már van egy szint, az alá nem
lehet menni.

A csapatmunka
folytatódik
Masszi János, a Vámbéry Ármin
Alapiskola igazgatója
Az idén Fibi Sándortól átvette az igazgatói posztot. Mióta dolgozik a Vámbéry Ármin Alapiskolában?
- Tizennyolc éve vagyok itt, az iskolai klubban kezdtem,
osztálytanító, aztán szakos lettem, voltam pályaválasztási tanácsadó, statutáris helyettes, utoljára öt évig igazgatóhelyettes.
A személycserével mi változik az iskolában?
- Az iskolában mindig csapatmunka folyik, ezt folytatjuk,
a kitaposott úton haladunk tovább. Nagyon fontosnak tartom, hogy nyitottak legyünk és naprakészen reagáljunk az
időszerű kihívásokra, legyen szó új módszerekről, új lehetőségekről vagy bármi másról, ami az oktatást javíthatja. Szeretném visszacsempészni az iskolába a sportot, már csak azért Ilyen szép tornateremben öröm sportolni.
is, mert ez régen sportiskola volt. A harmadikosoknál és a nemegérinti a labda a kezüket, már eltörik az ujjuk. Öt-hat évvel ezelőtt ugyangyedikeseknél intenzívebb lett a kézilabda, a kosárlabda és a futball.
ilyen sérülés nem okozott törést. De szerencsére még a balesetek sem veszik
Miért épp ezek a labdajátékok?
el a kedvüket a játéktól. Majd meglátjuk, mennyire lesz ez a próbálkozás
- Mindenképpen csapatjátékokra akarunk építeni, mert atlétikára, egyésikeres, az eredmények, a szülők és a diákok döntik el. hogy sportosztállyá
ni sportra nem lehet osztályt alapítani. Szükség van a sportra, mert magam
lesznek-e minősítve ezek az osztályok.
is látom, mennyire törékenyek a gyerekek. Gyenge a csontrendszerük, csak

Sport
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Karácsonyi
focikupa
kissrácoknak
A DAC kölyökcsapata a győriek
mögött a 2. helyen végzett
Egy szombati napon, december 11-én nagy
volt a nyüzsgés a városi sportcsarnokban,
ahol karácsonyi labdarúgótornát rendeztek
a 2000-es születésű ﬁúk részére.

A rendezvényre meghívást kapott a Győri
ETO, Komárom, a pozsonyi Slovan és a nagyszombati Spartak fiúcsapata, de természetesen a dunaszerdahelyiek sem hiányozhattak. Városunkat a
DAC korosztályos együttese képviselte. A 11
kissrác alkotta dunaszerdahelyi csapat a komáromiakat 1:0, a nagyszombatiakat pedig 5:1 arány-

Vianočný turnaj
pre 10 – ročných
Začiatkom decembra sa konal vianočný futbalový turnaj pre desaťročných mladých talentov. Športovú akciu
sponzorovala SMK za účasti piatich
klubov.
Pozvanie na turnaj dostali okrem
mladých talentovaných hráčov domáceho
DAC-u aj chlapci z Komárna, z Győru,
z bratislavského Slovana a trnavského
Spartaku. Pohár si odniesli mladí futbalisti zo susedného Győru, ktorí zdolali
našich v pomere 0 : 4. Nakoľko však dunajskostredská jedenástka vyhrala všetky svoje ostatné zápasy - DAC-Komárno 1: 0, DAC : Trnava 5: 1 a DAC
: Slovan 3:0 – nakoniec sa umiestnili na
druhom mieste .

ban múlta felül. A győriektől ugyan 4:0-ás vereséget szenvedett a DAC, utolsó mérkőzésén viszont
magabiztos teljesítménnyel 3:0-ra verte a Slovant.
A három győzelem az előkelőnek számító második helyet jelentette a dunaszerdahelyieknek. Az
első helyen a győriek végeztek, míg a képzeletbeli
dobogó harmadik fokára a Slovan csapata állhatott fel. A negyedik helyezett a nagyszombati, míg
az ötödik a komáromi gárda lett. A Magyar Koalíció Pártja anyagi támogatásával megvalósuló rendezvény végén a pártelnök Berényi József jelen-

létében különféle egyéni díjakat is kiosztottak. A
torna legjobb kapusa a DAC hálóőre, Kántor Kevin lett.
A torna jó hangulatú volt és a nézők színvonalas
mérkőzéseket láthattak. Az ifjú focisták kitartóan
kergették a labdát, jó volt látni a lelkesedésüket és
a foci iránti szenvedélyüket.
A 2009 tavaszán átadott modern városi sportcsarnokban több sportág is helyet kap, így a dunaszerdahelyi fiatalok megfelelő körülmények
között sportolhatnak.

28

Pályázat / Výberové konanie

Pályázati felhívás
Dunaszerdahely Város polgármestere az
SZNT közérdekből végzett munkavégzésről
szóló 2002. évi 552. számú törvénye 5. paragrafusa értelmében pályázatot hirdet a következő vezető tisztségek betöltésére a Dunaszerdahelyi Városi Hivatalban:
Hivatalvezető
szakképesítési feltételek: II. fokú főiskolai vagy egyetemi végzettség,
minimum 15 éves gyakorlat a területi önkormányzati
vagy az államigazgatási szférában.

Közoktatási-, szociális-, sport- és kulturális ügyi
főosztályvezető
szakképesítési feltételek: II. fokú főiskolai vagy egyetemi végzettség,
minimum 10 éves gyakorlat.

Egyéb kritériumok és követelmények: teljes jogképesség, feddhetetlenség, számítástechnikai ismeretek, a magyar nyelv ismerete kívánatos.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: írásbeli kérelem
(tartalmaznia kell a pályázó beleegyezését személyi adatai feldolgozásához a pályázati időszak idején), egyetemi vagy főiskolai diploma, szakmai önéletrajz, amely tartalmazza az eddigi munkahelyeken végzett tevékenység rövid leírását, 3 hónapnál nem régibb hatósági erkölcsi bizonyítvány, becsületbeli nyilatkozat a jogképességről, a hivatal, ill. a szakosztály irányítási koncepciójának tervezete.
A munkába lépés feltételezett időpontja: 2011. február 1.
Fizetés: a városi alkalmazottak fizetési szabályzata alapján.
A pályázat benyújtásának határideje a pályázat részeként benyújtandó
eredeti vagy a hitelesített iratokkal együtt legkésőbb 2010. december 31ig. Cím: Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná č. 50/16, 929 01
Dunajská Streda. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Výberové konanie – *”.
További tájékoztatás a következő telefonszámon: 031/5903919
Dunaszerdahely, 2010.11.30.
Dr. Hájos Zoltán
polgármester
(*a megpályázott állás feltüntetése)

Výberové konanie
Primátor Mesta Dunajská Streda v y h l a s u j e podľa
§ 5 zákona NR SR č. 552/2002 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme výberové konanie na funkciu vedúcich zamestnancov Mestského úradu v Dunajskej
Strede:
Prednosta mestského úradu
kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
minimálne 15 rokov praxe na úseku
územnej samosprávy alebo štátnej správy.

Vedúci odboru školstva, sociálnych vecí, športu a
kultúry
kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
minimálne 10 rokov praxe.
Ďalšie kritériá a požiadavky: úplná spôsobilosť na právne úkony, občianska bezúhonnosť, práca s PC, znalosť maďarského jazyka vítaná.

Zoznam požadovaných dokladov: písomná žiadosť (obsahujúca aj súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov počas výberového konania), kópia vysokoškolského diplomu, kópia dokladov o ďalšom vzdelávaní, profesijný štruktúrovaný životopis, prehľad o doterajšej praxi so
stručným popisom pracovných činností, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, návrh
koncepcie riadenia mestského úradu resp. odboru.
Predpokladaný nástup: 1. februára 2011
Plat: podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov MsÚ.
Dátum podania písomnej žiadosti o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými originálnymi alebo úradne overenými dokladmi najneskôr dňa
31.12.2010 na adresu: Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16,
929 01 Dunajská Streda. Obálku je potrebné označiť „Výberové konanie –
*“.
Ďalšie informácie na tel. č.: 031/5903919
V Dunajskej Strede dňa 30.11.2010
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta
(*uviesť príslušnú funkciu)

Pontosítás

Spresnenie

Lapunk november 24-én megjelent számában A hagyományőrzés és a kultúra ünnepe című
írásban sajnálatosan elírás került. A művészeti kiállításokról szóló részben helyesen Kovács Mária (nem pedig Kovács Margit) csipkecsodáiról
van szó. Az érintettől és olvasóinktól elnézést kérünk.

V čísle DH zo dňa 24. novembra sa v článku Sviatok kultúry a zakladanie tradícíí vyskytla
poľutovaniahodná nepresnosť. V časti o umeleckých výstavách správne malo byť meno Mária Kovács, a nie Margit Kovács, ako sme písali. Menovanej a čitateľom sa ospravedlňujeme.

Olvasói verseny, reklám / Čitateľská súťaž, reklama
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BONBONos SZILVESZTER 2010

BONBÓNový SILVESTER 2010

Lepje meg magát szilveszterre egy igazi BONBONnal! Búcsúzzon az óévtől egy szilveszteri bulival és ínyenceknek szánt ételkülönlegességekkel!
A szilveszteri hangulat garantálói: * muzsikál Mezzei Ernő cigányzenekara, a Csallóköz legközkedveltebb együttese * a Zohra csoport hastáncosnői * az OSCAR COMPANA vokális-hangszeres zenekar eljátssza a legszívhezszólóbb nótákat * újévi tombola
Szilveszteri ételkülönlegességek: * szilveszteri üdvözlő koktél * helyi és
közép-európai ételcsemegék széles skálája * szilveszteri bőség-tál
2. vacsora: *csallóközi újévi büfé * szarvasgulyás bográcsban tálalva
* szilveszteri hurka, kolbász * sült malac * Szilveszteri Drink Bár / borkóstoló/
sajtvariációk/ a barman mixed drinks kreációi * újévi torta
BONBÓN SZILVESZTER személyenként már 30 eurótól
30euró /Szilveszter a medencénél
48 euró / Szilveszter a vendéglőben
75 euró/ Szilveszter elszállásolással és éjévi ebéddel
Tíz személy feletti megrendelés esetében 10 százalékos kedvezményt kínálunk. A dohányzóknak külön részleget biztosítunk.
Helyfoglalás: +42131-5575222, +421911-282-856
bonbon@bonbon.sk , www.bonbon.sk

Doprajte si na záver roka BONBÓNik. Oslávte s priateľmi odchádzajúci rok 2010 pravou silvestrovskou zábavou a gurmánskou hostinou!
Silvestrovskú náladu zabezpečí: * najobľúbenejšia cigánska kapela Žitného ostrova skupina Ernesta Mezzeiho * rytmické orientálne tanečenice zo
skupiny Zohra * vokálno - inštrumentálna skupina „OSCAR COMPANY“
vám zahrá všetky obľúbené „srdcovky“ * Novoročná tombola
Gurmánske silvestrovské hody * privítací silvestrovský koktail * bohatá ponuka najobľúbenejších miestnych a stredoeurópskych jedál * Silvestrovská misa hojnosti
2. večera * žitnoostrovský novoročný bufet * jelení guláš, podávaný v kotli * silvestrovské jaternice, klobásy * pečené prasiatko * Silvestrovský Drink
Bar / ochutnávka vín / syrové variácie / mixed drinks kreácie nášho barmana * Novoročná torta
BONBÓNový SILVESTER 2010 už od 30 EUR / osoba
30 EUR / Silvester pri bazéne, 48 EUR / Silvester v reštaurácii 75
EUR / Silvester s ubytovaním a novoročným obedom
Zľava pri objednávke nad 10 osôb 10 % * vyhradený priestor pre fajčiarov
Rezervácie: +421 31 5575222, +421 911 282 856 bonbon@bonbon.sk, www.bonbon.sk
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Szilveszteri olvasói verseny
Rendkívüli nyerési lehetőség azoknak, akik a Bonbon Szállóban kívánnak búcsúzni az óévtől.
Kérdésünk: Melyik cigányzenekar játszik az év utolsó napján a Bonbonban?
Nagyon gyors válaszadásra kérjük megfejtőinket, mivel az idő rövidsége
miatt csak a december 28-ig beérkezett válaszokat tudjuk figyelembe venni. Lehetőleg emailben postázzák a választ, vagy adják le a városháza információs pultjánál. Kérjük, telefonos elérhetőséget feltétlenül jelöljenek meg, mivel a 3 nyertest legkésőbb december 29-ikén telefonon értesitik, hogy vegyék át a 2 személyre szóló belépőt a szilveszteri bulira
/ beleértve a vacsorát, az éjféli menüt, a pezsgőt és a kávét/.

Nejde
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Silvestrovská čitateľská súťaž
Ponúkame mimoriadnu príležitosť tým, ktorí sa chcú rozlúčiť s rokom
2010 v Hoteli Bonbón.
Otázka: Ktorá cigánska kapela bude vyhrávať na Silvestra v hoteli?
Žiadam Vás o veľmi rýchlu odpoveď, nakoľko lehota je krátka a odpovede prijímame len do 28. decembra. Preto odpovede nám zaslite emailovou poštou alebo odovzdajte pri informačnom pulte na radnici. Popri
odpovedi udajte aj kontaktné telefónné číslo, pretože vyhrávajúci čitatelia najneskôr 29. 12 dostanú telefónné avizo o výhre, ktorú si môžu prevziať v Hoteli Bonbón. Vylosujeme tri ceny - po dve voľné vstupenky na
silvestrovskú zábavu /do ceny je započítaná aj večera a jedlo o polnoci, šampanské a káva/.
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Na Vianoce darčekové poukážky

Ajándékutalványokat karácsonyra!

V tejto uponáhľanej dobe, keď sa neúprosne blíži predvianočný zhon a
viacerí z Vás rozmýšľajú, čím potešiť na Vianoce svojich blízkych, naša ambulancia rehabilitácie a akupunktúry pre Vás pripravila možnosť zakúpiť fantastické vianočné darčeky formou darčekových poukazov v nominálnej hodnote 21euro a 51euro.
Náš tip: Darujte na Vianoce svojej manželke alebo priateľke krásu pomocou aplikácie botulotoxínu a kyseliny hylaurónovej - RESTYLANE alebo darujte svojej polovičke relaxačné masáže.
Botulotoxin: preruší nervosvalové spojenie, a tým zabráni mimickému svalu v zmršťovaní, ktoré je hlavnou príčinou tvorby vrások. Botulotoxín odstraňuje
mimické vrásky na čele, pri koreni nosa a
okolo očí, drobné asymetrie na tvári, nadmerné potenie podpazušia, dlaní a plôch
nôh. Metóda aplikácie je fyzicky i časovo
nenáročná. Lekár látku aplikuje niekoľkými veľmi jemnými vpichmi do problémovej partie s použitím najtenších ihiel.
RESTYLANE - Kyselina Hylaurónová : je číry, biologicky odbúrateľný gél neživočíšneho pôvodu vyrobený na báze
prírodnej látky - kyseliny hylauronovej. Gél sa veľmi tenkou ihlou injektuje v malých dávkach pod pokožku. Používa sa v rozličných koncentráciách
pri rôznych estetických zákrokoch, ako napríklad odstraňovanie vrások. Výsledkom je okamžitý, dlhotrvajúci, prirodzene pôsobiaci efekt.
Darčekové poukazy je možné zakúpiť na ambulancii rehabilitácie a akupunktúry ktorá sa nachádza na ul. Biskupa Kondého 5138/32, v pracovných
dňoch od 17:00 do 20:00 hodiny na základe telefonického dohovoru na tel.
č. 0918 849 829.
Kompletnú ponuku služieb ambulancie nájdete aj na webovej stránke
www.tolemed.sk

Rohanó világunkban, amikor feltartóztathatatlanul közeleg a karácsony
és nyakunkon az ajándékok utáni hajsza, a legtöbbünk azon töri a fejét, milyen meglepetéssel kedveskedjen szeretteinek. Rehabilitációs és akupunktúra központunk lehetőséget kínál Önöknek arra, hogy fantasztikus karácsonyi
ajándékokat szerezzenek be nálunk ismerőseiknek, hozzátartozóiknak - 21
és 51 euró értékű ajándékutalványok formájában.
A mi tippünk: lepje meg a kedves feleségét vagy barátnőjét ajándékutalvánnyal, botulotoxinos, vagy hilaurónsavas /RESTYLANE/ kezeléssel, esetleg kedveskedjen neki relaxációs masszázzsal.
Botulotoxin: megakadályozza a mimikai izom összezsugorodását, ami
a ráncok kialakulásának legfőbb oka. A botulotoxin megszünteti a mimikai ráncokat a homlokon, az orr tövében és a szemkörnyéken, továbbá az arc apró aránytalanságait, a talpak, a
tenyér és a hónalj erőteljes izzadását. A módszer alkalmazása nem időigényes és fizikailag
sem megterhelő eljárás. Az orvos a kezelendő
testrészen a legvékonyabb tűk alkalmazásával
tűszúrásokkal viszi be a hatóanyagot.
RESTYLANE – hilaurónsav: szervetlen eredetű, tiszta, biológiailag lebontható gél, amelyet a természetes alapanyagú hilaurónsavból állítanak elő. A gélt kis adagokban nagyon vékony tűvel juttatják
be a bőrbe. A különféle esztétikai beavatkozásoknál különféle koncentrációkban alkalmazzák, például ráncok eltávolításánál. Az eredmény azonnal látható, tartós és természetesen hat.
Az ajándékutalványok megvásárolhatók a rehabilitációs és akupunktúra
központunkban, amely a Kondé püspök utca 5138/32. szám alatt található, munkanapokon 17.00 és 20.00 között, telefonos elérhetőségünk: 0918/849-829.
Bővebb információk az általunk kínált szolgáltatások teljes skálájáról a
www.tolemed.sk weboldalon.

y
g
e
m
bra
,
a
b
m
e
N

,

!
k
e
t
a ja

November 24-i versenyünk megfejtői
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže z 24. novembra

A legutóbbi számunkban közölt következő kérdésre vártuk a helyes
választ: : Soroljon fel három terméket, amely a múltkori reklámcikkben
szereplő Városháza téri boltban szerezhető be. A helyes választ beküldő
olvasóink közül három kisorsolt nyertes 18 euró értékű ajándékcsomagot
kap a legújabb kozmetikai trendeknek megfelelő termékeket árusító Városháza téri bolttól, vásárlás esetén pedig kedvezményben részesül. A nyertesek a következő telefonszámon jelentkezzenek: 0905/45-85-65.

V poslednom vydaní DH ste dostali nasledovnú úlohu: Vymenujte aspoň tri výrobky, ktoré dostanete kúpiť v predajni na Radničnom námestí!

Nyerteseink:

Vyhrávajú:

Juhász Mónika, Kukučín u. 1212/13, Csémi Róbert, Barátság tér
2168/15 és Rózsa Sándor, Ujfalu lakótelep 2217/3. Szükséges a személyazonossági igazolvány bemutatása.

Mónika Juhász, Kukučínová u. 1212/13, Róbert Csémi, Nám. Priateľstva 2168/15 a Sándor Rózsa, Nová Ves 2217/3. Treba sa preukázať
občianskym preukazom.

E heti kérdés: Hol szerezhetők be a Kondé püspök utcai rehabilitációs és akupunktúra központ vásárlási utalványai? A három nyertes 10
– 10 százalékos kedvezményt kap a botulotoxinos kezelésre.

Nová otázka: Kde je možné zakúpiť vianočné darčekové poukazy ambulancie rehabilitácie a akupunktúry? Výhercovia sa môžu tešiť botulotoxinovej aplikácii s 10 percentnou zľavou.

Válaszaikat legkésőbb január 8 -ig küldjék el szerkesztőségünk címére, vagy
e-mailben (press@dunstreda.eu), de a városi hivatal portáján is leadhatják. Az
email-megfejtésben a nevüket és a címüket is szíveskedjenek feltüntetni.

Odpovede zašlite najneskôr do 8. januára na adresu redakcie, e-mailom / press@dunstreda.eu /, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu. Nezabudnite v elektronickej pošte uviesť vaše meno a adresu.

Z čitateľov, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vylosovali troch výhercov. Tí dostanú darčekový balík od spomínaného obchodu v hodnote
po 18 - 18 eúr, a na nákup v obchode bude im poskytnutá zľava. Výhercovia sa nech ozvú na t. čísle 0905/45-85-65.

Programok, Krónika

,

Kronika
Születések – Novorodenci
Kamas Michal Xaver
Csomor Viktor
Ágh Tamás
Csehy Kornél
Gerezdesová Anna
Stojka Sebastián
Szabó Balázs
Laczó Sára
Weissová Lara
Dinhová Liliana
Varga Dániel
Ábrahámová Angelika Rubina
Hjelm Christian

Elhalálozások – Zomreli
Hervay Jozef /1935/
Bukvišová Emília /1921/
Méhesová Izabela /1926/
Horváthová Irena /1922/
Stojková Zlatica /1939/
Dömény Arpád /1930/
Seböková Mária /1952/
Matusová Irena /1939/
Dusová Helena (1930)
Staraba Karol (1924)
Puskás Vojtech (1922)

Házasságkötés – Sobáše
Bakács Robert - Mgr. Mészárosová Renáta
Lubinszky Imrich - Podhorná Anita
Rovenský Marian - Horváthová Henrieta
Kiss Eugen - Mgr. Repková Miriam
Kubik Ádám – Vargová Andrea
Sándor Roland – Borárošová Anikó

Programy, Kronika
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A DSZTV ünnepi adásmenete
A Dunaszerdahelyi Városi Televízió értesíti a nyilvánosságot, hogy 2010. december 23án ünnepi karácsonyi műsorral jelentkezik,
2010. december 30-tól 2011. január 6-ig pedig adásszünetet tart. 2011-ben az első új műsort január 6-án 18 órától láthatják a nézők.

Program DSTV cez sviatky
Dunajskostredská mestská televízia oznamuje, že 23. decembra 2010 sa prihlási s vianočným
programom. V dňoch od 30. decembra 2010 do 6. januára 2011 bude prestávka vo vysielaní. Prvú
reláciu v roku 2011 si diváci môžu pozrieť 6. januára o 18-tej hodine.

Itt a DSZTV weboldala!

Je tu webová stránka DSTV!

Júliustól működik a Dunaszerdahelyi Városi
Televízió weboldala a www.dstv.sk címen,
amelyen minden pénteken 18 órától folyamatosan megtekinthető a televízió friss hírműsora és magazinja.

Dunajskostredská mestská televízia od 10.
júla má spustenú webovú stránku televízie
www.dstv.sk, kde sú k dispozícii záznamy
spravodajstva a magazínu mestskej televízie,
každý piatok od 18 hod. najnovší program.
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A VMK Januári előzetese– Program MsKS na január
jan. 8.–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas Šachového klubu
jan.15.–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas Šachového klubu
jan.16.–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas Šachového klubu
jan.17.– 9.00 ó.: A Forrás Színház – Győr : Fazekas Mihály: Ludas Matyi (zenés játék)
zene: NeoFolk együttes, rendező: Pataki András / Predstavenie Divadla Forrás – Győr
(MR): Ludas Matyi – Husiar Maťko (hudobná hra)
jan.19.–19.00 ó.: A Körúti Színház – Budapest : Eisemann – Szilágyi: Én és a kisöcsém
(zenés bohózat) Főszerepben: Koltai Róbert / Predstavenie Divadla Körúti – Budapest (MR):
Eisemann – Szilágyi: Ja a môj braček (hudobná komédia)
jan.21.– 9.00 ó.: A Forrás Színház – Győr bemutatója: Fazekas Mihály: Ludas Matyi (zenés játék) / Predstavenie Divadla Forrás – Győr (MR): Ludas Matyi – Husiar Maťko (hudobná hra)
jan.23.–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas Šachového klubu
jan.24.–19.00 ó.: A DUMASZÍNHÁZ művészeinek előadása / Vystúpenie Divadla „Dumaszínház“ (MR)
jan.26. – 9.00 ó.: Ünnepi műsor az SzK megalakulásának 18. évfordulóján /Csallóközi Népművelési Központ/ Republika má narodeniny - 18. výročie vzniku Slovenskej republiky
/ŽOS)
jan.27.–19.00 ó.: Ír táncest CATHERINE GALLAGHER'S IRISH DANCE EXPERIENCE

Új Városi Sportcsarnok/ Mestská športová hala
9. 1. 2011. január 9.
Tanec zumba-zumba tánc
14.00 – 17.00
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Mozaik / Mozaika

A hó öröm,
de gond is
Amint leesik az első hó, síkossá válnak a járdák, az utak pedig járhatatlanokká, az emberek az kérdezgetik, ki a felelős télen az
utak állapotáért. Ki a felelős a városban a hóeltakarításért - kérdeztük Szabó Dezső mérnököt, a Városi Hivatal Műszaki Főosztályának vezetőjét.
A megyei utak tisztántartása az útkarbantartó vállalat dunaszerdahelyi kirendeltségének
hatáskörébe tartozik. A helyi jellegű utakon a városi hivatal takaríttatja el a havat. Szükség esetén azonban mindenütt segít abban, hogy a hó ne
akadályozza a biztonságos közlekedést. Ha leesik a hó, először a forgalmasabb utcákat tisztítják meg. A városban összesen mintegy 50 kilométernyi útszakaszon kell garantálni a balesetmentes közlekedést.

Mit ír elő a petárdarendelet?
Szilveszter és Újév napját kivéve az év
más napján tilos a tűzijáték. Aki ezen a két
napon tüzijátékot akar tartani, tíz nappal korábban be kell jelentenie a városi hivatalban
és egyidejűleg a városi rendőrségen is.
Ezt a 2003. decemberétől hatályos általánosan kötelező érvényű városi rendelet írja elő, amely szabályozza a pirotechnikai eszközök használatát a város egész
területén. A rendelet egyrészt a természetes személyekre, másrészt pedig a jogi személyekre és vállalkozókra vonatkozik. A
rendelet megszegői a kihágásokra vonatkozó, 1990-ben elfogadott 372. számú
törvény értelmében szankciókkal sújthatók.
A törvényszegő természetes személyekre
kiszabható legmagasabb bírság 30 euró /1
000 korona / helyszíni bírság formájában
is beszedhető, vagy a felhasznált pirotechnikai eszköz elkobozható.
Lapzártánkig értesüléseink szerint a
városban senki sem kérte tűzijáték engedélyezését.

A behavazott, csúszós járda is sok baleset forrása. A városi hivatal dolga biztosítani itt is a hó idejében történő eltakarítását. Kivéve a családi házak, vagy
a boltok előtt lévő járdákat. Itt az üzlet tulajdonosa,
vagy bérlője, illetve a családi ház tulajdonosa köteles erről gondoskodni. Ha ezt elmulasztja és baleset

történik, akkor a szerencsétlenül járt személy jogosan
kérhet kártérítést a boltostól, vagy a tulajdonostól.
A lakossági észrevételeket, panaszokat a következő telefonszámokon fogadják, munkaidőben
a 590-3920, egész nap pedig a 0905/ 624-561-es
telefonszámon.

Sneh: zdroj radosti aj starostí
Kto je zodpovedný v meste za odpratanie
snehu z ciest a z chodníkov? Opýtali sme sa
vedúceho Odboru technického na mestskom
úrade Ing. Dezidera Szabóa.
Na cestách v kompentencii župných orgánov
zimnú údržbu vykonáva dunajskostredská filiálka
Slovenskej správy ciest /SSC/. Na cestných komunikáciach miestneho významu odpratanie
snehu zabezpečuje mestský úrad v Dunajskej
Strede. Ak však treba rýchlo konať, alebo je kalamitná situácia, technický odbor mestského
úradu koná v súčinnosti s SSC. Vychádzajú zo
zásady, že najskôr treba spriechodniť najfrek-

ventovanejšie úseky, aby znížili nebezpečenstvo
dopravných nehôd a kolízií.
Zasnežené chodníky s námrazou sú zdrojom
mnohých úrazov. Včasné odpratanie snehu z chodníkov zabezpečuje technický odbor mestského úradu.
Výnimkou sú chodníky pred rodinnými domami a pred
obchodmi. Likvidácia snehovej prikrývky alebo poľadovice z chodníka je úlohou majiteľa domu, alebo nájomníka obchodu. Ak túto svoju povinnosť zanedbá, a
dôjde na tomto úseku k úrazu, poškodená osoba je oprávnená žiadať od neho náhradu spôsobenej škody.
Postrehy alebo sťažnosti zatelefonujte na
mestský úrad na nasledujúce čísla: 590-3960 (v
úradných hodinách), a po celý deň: 0905/624-561.

Opatrne so zábavnou pyrotechnikou!
S výnimkou Silvestra a Nového roka ohňostroj inokedy je zakázaný na celom území mesta. Kto
však chce mať ohňostroj na prelome roka, musí jeho usporiadanie 10 dní vopred nahlásiť na mestskom úrade ako aj na mestskej polícii.
Od decembra 2003 totiž platí v Dunajskej Strede záväzné mestské nariadenie, ktoré ustanovuje
podmienky využívania zábavnej pirotechniky. Nariadenie sa vzťahuje na fyzické i právnické osoby, pričom v prípade porušenia hrozí sankciami. Porušenie záväzného nariadenia sa považuje za priestupok, ktorý sa podľa platného zákona č. 372/1990 Zz. sankcionuje. Najvyššia pokuta v prípade fyzickej osoby je 30 eur, pričom sa predmety zábavnej pyrotechniky môžu na mieste zabaviť.
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