Október 2., 16.00 - Koszorúzás a Bihari-szobornál
18.00 ó.: Bihari Emlékest –
a VMK-ban
2 .októbra, 16.00 - Kladenie
vencov pri soche Bihariho
18.00: Bihariho spomienkový večer, MsKS
Megjelenik kéthetente
2011. szeptember 21., 19. évfolyam, 18. szám

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

Vychádza dvojtýždenne

18. číslo, 19. ročník, 21. septembra 2011

DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

Vásárfia,
nosztalgia

i

Grosics Gyula meze (fent), Rubik Ernő kockája (balra), Jiří Menzel pulóvere (jobbra).
Műtárgyak a KMG-ben megtekinthető Hungarikonok kiállításról (13. old.)

Tűrhetetlen
a kivitelező
cég
hozzáállása
3. oldal

tt a vásár, lehet nosztalgiázni. A levegőbe szippantva találgathatjuk, hogy érezni-e már meszsziről a lacipecsenye illatát, és ha igen, van- e
olyan ínycsiklandó, mint amilyet a gyermekkori vásárok lacikonyhái árasztottak. Van-e cukorvatta, és jobb-e az a mai a réginél, a mézeskalács csak szemre csábító-e, vagy az íze is az?
Még mindig ellenállhatatlan vonzerő a gyerekek számára a ringlispil, vagy már kiszorították az újabb attrakciók? Egyáltalán -- attrakció-e még ma is a vásár? Lehet olyan felejthetetlen hangulata, mint a sok évvel ezelőttieknek? Régen, amikor a legjobb ételeket és mulatságokat a pirosbetűs ünnepekre tartogatták, a vásár
eseménynek számított. Büszkén viselték nevükben hetivásárjuk napját a települések, hisz ez rangot adott nekik, nem is kapta meg bármelyik a vásártartás jogát, ez kiváltságnak számított.
Ma a sokszáz éves hagyomány ad büszkeségre és folytatásra okot. Ezért rendezi meg Dunaszerdahely városa immár harmincegyedik alkalommal a Csallóközi Vásárt, amelyen most első
alkalommal a testvér- illetve partnervárosok, Zenta (Szerbia, Vajdaság), Székelyudvarhely (Románia), a magyarországi Gödöllő, Győr és Mosonmagyaróvár egyszerre képviseltetik magukat.
A régi vásárokat bevett rend jellemezte, mindennek megvolt a
maga helye, ideje, módja. A maiaknak is megvan a maguk rendtartása, de emellett a szervezők igyekeznek minden évben valami
újdonsággal, meglepetéssel is szolgálni, főleg ami a szórakoztató műsort illeti. És mivel a vásári rendtartások feladata nemcsak
a vásári rend biztosítása volt, hanem a helybeli árusok és vevők
érdekvédelme is, a dunaszerdahelyi városi önkormányzat az idén
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minden területen érvényesüljenek a kétnyelvűség elvei. Ezért felkérte a résztvevő árusokat, hogy
standjaikon kétnyelvű információkat helyezzenek el. A vásárok
ugyanis a jó emberi kapcsolatokról is szóltak. Mindkét fél, az eladó és a vásárló elégedettségéről. Egy felirattal több nem lehet probléma. Eggyel kevesebb viszont, ha mást nem, keserű szájízt okozhat. Ami nagy kár lenne, hisz a vásárra mindenki azért megy, hogy
jól érezze magát. Reméljük, így is lesz. /vk/
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Zoltán Hájos v Sente
Na pozvanie samosprávy družobného mesta
Senta (Vojvodina, Srbsko) sa primátor Dunajskej
Stredy, JUDr. Zoltán Hájos 10. septembra 2011
zúčastnil Mestských dní vojvodinského mesta.
Na slávnostnom zasadnutí mestskej samosprávy Senty boli odovzdané ceny PRO URBE, kde
prítomných pozdravil aj primátor Dunajskej Stredy. Potom nasledovalo kladenie vencov pri pomníku bitky pri Sente, ktorá je spomienkou na víťaznú
bitku z roku 1697. Veniec Mesta Dunajskej Stredy položil pri pomníku primátor Zoltán Hájos. Stretol sa aj s Anikó Širkovou, starostkou Senty, na
pozvanie ktorej sa návšteva uskutočnila. Pani
Sinková opätuje návštevu v Dunajskej Strede
počas XXXI. Žitnoostrovského jarmoku.

A dunaszerdahelyi
pedagógusok
is tiltakoztak
A pedagógusok szeptember 13-i pozsonyi tiltakozó nagygyűlésén több
mint 9 ezren követelték munkájuk jobb
anyagi és erkölcsi megbecsülését. Közöttük voltak a dunaszerdahelyi pedagógusok is.
A Vámbéry Ármin Alapiskolát 4 fős küldöttség képviselte, óráik megtartását kollégáik vállalták magukra. Hasonlóan járt el
a Kodály Zoltán és a Szabó Gyula magyar,
valamint a Jilemnický utcai szlovák alapiskola is. Egyedül a legkisebb iskola, a Smetana ligeti szlovák tannyelvű nem tudott küldeni senkit, de az igazgatónő szerint lélekben ők is ott voltak a tiltakozókkal. A legtöbben -- tízen -- a művészeti alapiskolából
vettek részt a pozsonyi nagygyűlésen. A
kormányhivatal előtti tiltakozás transzparensei és a szónokok találóan fogalmazták
meg a fő problémát: a pedagógusok alulfizetettségét és az iskolák alulfinanszírozottságát, ami nemzetközi összehasonlításban is botrányosan alacsony, hisz manapság egy szakmunkás többet keres a pedagógusok átlagos 500 eurójánál.
Dunaszerdahelyen 5 városi fenntartású
alapiskola működik, három magyar és két
szlovák tannyelvű. Épp a szűkös állami támogatás és a csökkenő diáklétszám miatt közülük háromban az előző tanév végén elbocsátásokra kényszerültek az igazgatók. A
béreket és az erre fordítható pénzcsomagot
központilag minisztériumi szinten határozzák meg, amelynek nagysága még az infláció növekedését sem követi.

Hájos Zoltán a zentai Városnapokon
Testvérvárosunk, Zenta Önkormányzatának
meghívására városunk polgármestere, Dr. Hájos
Zoltán baráti látogatást tett 2011. szeptember 10én a vajdasági /Szerbia/ városban. Dunaszerdahely polgármestere városunk képviseletében részt
vett a zentai Városnapokon.
A zentai városi képviselő-testület ünnepi ülésén átadták Zenta város PRO URBE díjait. Az ünnepségen köszöntőt mondott Dunaszerdahely polgármestere is. Idén Tóth Tibor Svédországban élő
orvosprofesszor, az uppsalai orvostudományi
egyetem patológiaprofesszora és Urbán András
színházi rendező, a Kosztolányi Dezső Színház
igazgatója részesült a rangos elismerésben, a Ju-

ventus Pro Urbe díjat pedig Damjan Vučurović
fiatal kutató érdemelte ki, aki kiemelkedő jelentőségű tudományos tevékenységével járult hozzá
a város hírnevének öregbítéséhez. Az ünnepség
résztvevői megkoszorúzták a zentai csata emlékművét. Ez emléket állít az 1697. szeptember 11én Zentánál vívott győztes csatának, ahol az
egyesített keresztény seregek Savoyai Jenő vezetésével győzelmet arattak a török seregek felett. Az
emlékműnél Dunaszerdahely város önkormányzatának koszorúját Hájos Zoltán helyezte el.
Városunk polgármesterét fogadta vendéglátója,
Širková Anikó polgármester-asszony, aki Zenta képviseletében részt vesz a XXXI. Csallóközi Vásáron.

Aj naši pedagógovia protestovali
Približne deväťtisíc pedagógov z celého Slovenska sa zhromaždilo 13. septembra pred Úradom
vlády v Bratislave, aby vyjadrili nespokojnosť s nedostatkom peňazí v školstve. Pridali sa k nim aj učitelia z Dunajskej Stredy.
Základnú školu Á. Vámbéryho zastupovala
štvorčlenná delegácia, ich hodiny odučili kolegovia.
Podobne postupovali aj v ZŠ Z. Kodálya, Gy. Szabóa s VJM a ZŠ na Jilemnického ulici. Len najmenšia škola, ZŠ v Smetanovom háji nemohla nikoho poslať, ale podľa riaditeľky v duchu aj oni boli
s protestujúcimi. Najpočetnejšiu, desaťčlennú, delegáciu vyslala Základná umelecká škola. Prote-

stujúci na mítingu ostro kritizovali nízke zárobky
v školstve a žiadali, aby vláda financovala radšej
školy ako diaľnice. „Takmer 22 rokov si uťahujeme opasky a stále nám padajú gate,“ vyhlásil na
tribúne Miroslav Kováč, jeden z odborárov .
V Dunajskej Strede je 5 základných škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta -- 3 maďarské
a 2 slovenské. Tri z nich koncom minulého školského roka boli nútené v dôsledku nedostatočnej
štátnej dotácie a klesajúceho počtu žiakov prepustiť niekoľko učiteľov. Platy pedagógov sú stanovené centrálne ministerstvom, priemerné platy sa pohybujú okolo 500 eúr.

Rácz Tibor kitüntetése

Cena T. Ráczovi

Városunk szülöttét, Rácz Tibor nemzetközi
hírű harmonikaművészt augusztus 18-án Budapesten a Pro Cultura Hungarica díjjal jutalmazták a magyar kultúra külföldi megismertetéséért
és terjesztéséért. Rácz Tibor a Harmonikások Világszövetségének alelnöke, a pozsonyi konzervatórium tanára,zenészek nemzedékeit nevelte fel.
Kezdeményezésére született a dunaszerdahelyi
nemzetközi harmonikafesztivál és ifjúsági harmonikaverseny. Legutóbb az evangélikus templomban adott emlékezetes koncertet, amely megtekinthető a DSZTV honlapján www.dstv.sk.

Rodák nášho mesta, akordeónový umelec Tibor Rácz 18. augusta v Budapešti prevzal cenu
Pro Cultura Hungarica za prezentáciu a šírenie
maďarskej kultúry v zahraničí. Tibor Rácz, podpredseda Svetového zväzu akordeónových umelcov je profesorom hudobného konzervatória v
Bratislave a vychoval generácie umelcov. Je iniciátorom a organizátorom medzinárodného
akordeónového festivalu a súťaže mladých akordeonistov. Naposledy koncertoval v evanjelickom
kostole, nahrávku si môžete pozrieť aj na webovej
stránke DSTV www.dstv.sk.

Beruházás
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Tűrhetetlen a kivitelező cég
hozzáállása
A polgármester bízik abban, hogy a vásár
idején nem lesznek fennakadások
Április huszadiki számunkban arról tájékoztattunk, hogy a Southerm lakáskezelő és hőszolgáltató cég augusztus végéig befejezi az április közepén megkezdett
nagyszabású hővezetékcserét. Ehhez képest most szeptember végén is sokhelyütt gödrök tátonganak, csúszik a várossal egyeztetett eredeti harmonogram
és mindennaposak a lakossági panaszok.
Megkérdeztük Dr. Hájos Zoltán polgármester véleményét, aki nem titkolta mélységes felháborodását.
„A Southerm- beruházás is igazolta, hogy nem
mindig a legolcsóbb megoldás a legjobb. Az eddigi munkálatokat értékelve arra a megállapításra
jutottunk, meglehet, hogy a kivitelező cég ár tekintetében a legjobb ajánlatot adta. De szakmai
szempontból egy dilettáns és amatőr társaságról
van szó, amely a számtalan felszólítás ellenére sem
távolítja el a kifogásolt hibákat. Nem tudja tartani a határidőket, a kivitelezési harmonogramot
és tönkreteszi a zöldterületeket, a csöveket szanaszét hagyja a közterületeken, így balesetveszélyes helyzetekbe sodorja a dunaszerdahelyieket. Ettől nagyobb arcátlanságot már el sem lehet képzelni”- vélekedett a polgármester.
Mint mondta, megérti a lakosok elégedetlenségét, mert a város vezetése sem elégedett. „Komoly fenntartásaink vannak a kivitelezés ütemét és
minőségét illetően. De nem vagyunk megelégedve

a közlekedésbiztonsági kérdések megoldásával és a tájékoztatással sem. Pedig egy
ilyen jellegű beruházás
törvényileg szabályoVeszélyes közlekedni a gödör mellett, ha nincs kihelyezve mobilkorlát.
zott módon kellene,
hogy végbemenjen. De emberileg is elvárható, hogy látásra bírja a kivitelezőt, a polgármester így vákörültekintően és a jóváhagyott ütemterv betartá- laszolt: „A város minden tőle telhetőt megtett. Ott
sával maximális odafigyeléssel és megfelelő tájé- voltunk az ellenőrző napokon, a közgyűlésen is fogkoztatás mellett végezzék a munkálatokat, miköz- lalkoztunk ezzel a kérdéssel, többször is felszólíben ahol szükséges, közlekedési táblákat helyeznek tottuk a tulajdonost az észlelt hiányosságok eltáel, a lakosok biztonságát pedig védőkorlátokkal ga- volítására. Természetesen, szigorúbban is felrantálják.” – nyilatkozta Hájos Zoltán. Majd egyér- léphetnénk, például úgy, hogy leállítjuk a berutelműen leszögezte: a város a leghatározottabban házást. Ennek azonban a dunaszerdahelyiek inelutasítja ezt a felelőtlen hozzáállást és kommuni- nák meg a levét, hiszen nem lehetne fűteni, ha az
kációt. A beruházó cég, amelynek a város kisebb- időjárás hamarabb fordulna hidegebbre. Körülségi tulajdonosa, több esetben is elmulasztotta a pol- tekintően kell eljárnunk. Nagyon bosszantó, hogy
gárok tájékoztatását például arról, hogy a munká- ezeknek a szabálysértéseknek és mulasztásoknak
latok idején a garázsok használata korlátozott szinte nincsen határa. Bízok abban, hogy a cég
lesz, hasonlóképpen nincsenek megfelelően meg- már a munkálatok felét elvégezte és a hátralevő
jelölve közlekedési táblákkal azok az utcák, ahol időszakban változtat a hozzáállásán.”
A polgármester reméli, hogy minden bosza munkálatok folynak. “De sorolhatnám tovább a
mulasztásokat”, tette hozzá a polgármester. Mint szankodás ellenére a dunaszerdahelyi polgámondta, az önkormányzat minden kifogásolt eset- roknak végső soron a javukra válik ez a beruben írásban és szóban is figyelmeztette a beruhá- házás, mert minőségibb és olcsóbb lehet a távzó cég menedzsmentjét, a többségi tulajdonost pe- hőszolgáltatás. Hájos Zoltán abban is bízik,
dig felszólította, hogy tegyen intézkedéseket az em- hogy a Csallóközi Vásár idején nem lesznek fennakadások. Felszólította a beruházó céget, hogy
lített hiányosságok felszámolására.
Lapunknak arra a kérdésére, hogy milyen le- a vásárra tegye átjárhatóvá a Štefánik- és a Sport
hetőségei vannak még a városnak, hogy jobb be- utcát és erre ígéretet kapott.

Októbertől indul: Ingyenes csipeztetés
Fontos információ az ebtulajdonosoknak,
hogy városunkban október elsejétől indul
a kutyák kötelező csipeztetése. Az alábbiakban a legfontosabb tudnivalókról tájékoztatunk.
Az általánosan kötelező érvényű városi
rendelet értelmében a Dunaszerdahely területén tartott kutyákat csippel kell ellátni 2011. december 31-ig. Igy hatékonyabb és könnyebben
ellenőrizhető lesz az ebadóbehajtás. az elveszett
kutya pedig azonosítható és visszajuttatható a
gazdájának. Megtörtént a csipeztetésre kiírt pályázat kiértékelése és a győztes fogja városunkban végezni a csipeztetést. Megbízási

szerződés alapján a város az ANIMAL PLUS
céget bízta meg, amelynek állatorvosi rendelője
a Sport utca 76. címen található.
Azok az ebtulajdonosok vihetik ide térítésmentesen csipeztetni a kutyájukat, akik 2011-re
befizették az ebadójukat. Tehát az adót a csipeztetés előtt rendezni kell. Az eb gazdájának magával kell vinnie a személyazonossági igazolványát és a kutya oltási könyvét, a váróteremben
pedig ki kell töltenie egy nyomtatványt a tulajdonos és a kutya adatairól. A mikrocsip beültetéséről a gazdi kap egy igazolást, továbbá ingyenesen egy külföldön elismert kutyaútlevelet
is, az ún. Petpass-t, ami másnap már kézhez vehető. Akik ezt az útlevelet nem kérik, azoknak a

matricával ellátott csipkódját az oltási igazolványba ragasztják. Aki viszont igényli az ebútlevelet, annak ez oda lesz beragasztva. A városi
önkormányzat a csipeztetés és az útlevélkiadás
költségeit a befolyt ebadóból fedezi. Ha a kutya
már korábban csipet kapott, az eb tulajdonosa köteles ez év december 31-ig bejelenteni a mikrocsip kódját a Városi Hivatalban.
Október elsejétől hétfőn, szerdán és pénteken
9 órától 12 óráig, délután 14 órától 17. 30-ig lehet felkeresni csipeztetés céljából a szóban forgó állatorvosi rendelőt, kedden 14 órától 19 óráig, csütörtökön pedig 14 órától 19,30-ig. A rendelő a Sport utca 76. szám alatt található, telefonszáma: 031/ 551-70-47.
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Postoj dodávateľa je neprijateľný
Primátor verí, že v čase jarmoku nebudú
dopravné prekážky
V Dunajskostredskom hlásniku 20. apríla
sme informovali o tom, že spoločnosť Southerm do konca augusta ukončí rozsiahlu rekonštrukciu teplovodnej sústavy. Teraz koncom septembra je však skutočnosť iná: na
mnohých miestach v meste musíme obchádzať jamy, lebo práce sú v sklze v porovnaní s odsúhlaseným harmonogramom. Množili sa aj sťažnosti občanov. Ani primátor
JUDr. Zoltán Hájos v rozhovore pre DH netajil
svoje rozhorčenie.
„Aj investícia Southerm potvrdzuje, že najlacnejšie riešenie nie vždy je aj najvhodnejším.
Možno z cenového hľadiska táto ponuka dodávateľa bola najlepšia, ale po odbornej stránke je to
diletantská, amatérska spoločnosť, ktorá nereaguje
na naše výzvy a neodstraňuje ani reklamované nedostatky. Nedodržiava časový harmonogram a ničí
zeleň, potrubia a súčiastky sú porozhádzané, čím
ohrozuje obyvateľov mesta. Je to nepredstaviteľná drzosť“ – povedal primátor.
Preto primátor chápe aj nespokojnosť občanov. „Máme vážne výhrady ohľadne tempa a
kvality vykonaných prác, ale nie sme spokojní ani
s riešením otázok bezpečnosti dopravy, či informovaním verejnosti o dopravných obmedzeniach. Práce takéhoto rozsahu by sa mali realizovať v súlade so zákonnými predpismi. Ale aj z
ľudského hľadiska by sme očakávali, že práce
budú realizované podľa schváleného harmonogramu obozretne a pri včasnej informovanosti o
zmenách organizácie dopravy, pričom bezpečnosť
občanov sa garantuje zábradlím“ – konštatoval
Zoltán Hájos. „ Mesto rozhodne odmieta tento
nezodpovedný prístup a takúto komunikáciu“ –

povedal primátor. „Investorská spoločnosť, ktorej menšinovým vlastníkom je mesto,
zanedbala v niekoľkých prípadoch povinnosť informovať
občanov napríklad o tom, že v
čase výkonu prác bude prístup
ku garážiam obmedzený, ďalej
nie sú všade vyznačené dopravné obmedzenia z titulu
výkonu stavebných prác. Mohol by som pokračovať vo vymenovaní nedostatkov“- povedal nespokojný primátor.
Ako dodal, samospráva v každom prípade písomne a slovne upozornila vedenie investorskej a realizátorskej firmy,
a väčšinového vlastníka vyzvala na vykonanie nápravných opatrení.
Na našu otázku, že aké sú
možnosti mesta pre dosiahnutie pozitívneho zvratu, primátor odpovedal nasledovne:
Ani pracovná jama na Galantskej ceste nebola ohradená mobilným zábradlím.
„Mesto urobí všetko, čo je v
jeho silách. Boli sme na kontrolných dňoch, táto lovicu investície a v nasledujúcom období jej pootázka bola na pretrase aj na valnom zhromaždení. stoj sa zmení v pozitívnom smere.”
Primátor verí, že napriek všetkým negatívam
Viackrát sme vyzvali majiteľa na odstránenie zistených chýb. Samozrejme mohli by sme ešte prí- táto investícia bude osožná pre Dunajskostredsnejší, napríklad by sme mohli rozhodnúť o za- čanov, a vykurovanie bytových domov bude
stavení stavebno-montážnych prác, ale v tomto prí- kvalitnejšie a zrejme aj lacnejšie. Zoltán Hájos ďapade by bolo ohrozené vykurovanie v prípade sko- lej dúfa, že v čase jarmoku nebudú dopravné zárej zimy. Musíme teda konať rozvážne. Veľmi nás pchy a obmedzenia. Požiadal investora, aby do jarvšak rozčuľuje, že prešľapov a neprofesionality je moku spriechodnili ulice Štefánikovu a Športoneúrekom. Verím však, že firma už realizovala po- vú, na čo dostal aj prísľub.

Od októbra bezplatné čipovanie
Dôležitá informácia pre majiteľov psov:
prvého októbra štartuje povinné čipovanie psov na území celého mesta. Prinášame s tým súvisiace najpodstatnejšie
informácie.
V zmysle všeobecne záväzného mestského
nariadenía psi držané na území Dunajskej Stredy
musia byť označené čipom. Tým sa zlepší kontrola
výberu daní za psa a stratené zviera bude možné
vrátiť majiteľovi. Na vykonanie čipovania a s tým
súvisiacich úkonov bolo vyhlásené výberové konanie. Po jeho vyhodnotení mesto vybralo najvýhodnejšiu ponuku a uzavrelo dohodu so spoloč-

nosťou Animal plus, ktorá má veterinárnu ambulanciu v Športovej ulici č.76.
Ambulanciu môžu vyhľadať psičkári, ktorí už
na rok 2011 zaplatili poplatok za psa. Čipy pre svojho psa zadarmo dostanú len tí majitelia, ktorí zaplatili tohtoročnú daň. Teda najprv treba zaplatiť
daň, až potom možno požiadať o osadenie čipu.
Majiteľ psa vo veterinárnej ambulancii sa musí
preukázať občianskym preukazom a očkovacím
preukazom psa, ďalej v čakárni vyplní dotazník s údajmi psa a jeho majiteľa. Majiteľ obdrží potvrdenie o
tom, že pes je začipovaný. Ďalej zadarmo vystavia
aj cestovný pas pre psa, tzv. pet pas. Kto nebude chcieť
takýto doklad, tomu nalepia nálepku s kódom čipu

do očkovacieho preukazu. Kto však chce pet pas,
tomu túto nálepku nalepia do cestovného dokladu psa.
Mestská samospráva hradí čipovanie a výdaj
cestovných dokladov pre psov z príjmov z daní
za psa. Ak pes už predtým bol začipovaný, majiteľ psa najneskôr do 31. decembra 2011 musí túto
skutočnosť ohlásiť na mestskom úrade a zároveň
aj uviesť číslo kódu čipu.
Veterinárnu ambulanciu (Športová u. 76) možno
navštíviť za účelom čipovania od 1. októbra a to v
dňoch pondelok, streda a piatok v čase od 9 - 12,
a od 14 - 17,30 hod. V utorok sa ordinuje od 14 19 hod, vo štvrtok od 14 - 19,30 hod. Telefónne číslo ambulancie je nasledovné: 031/ 551-70-47.

Oktatásügy
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Mértéktartó derűlátás
Az országot sújtó pénzügyi válság az állami költségvetés mellett a városi kasszát is alaposan
megterheli és negatívan hat iskoláink helyzetére
Az új tanév küszöbén nincs túl sok okunk a
derűlátásra. A pénzügyi válság az állami és
a városi költségvetésre egyaránt kedvezőtlenül hat.

Az elsősök fokozatosan megszoknak az iskolapadban.

Mindez negatívan befolyásolja városi önkormányzati fenntartású iskoláink és óvodáink pénzügyi helyzetét. Sajnos, három alapiskolánkban és
a szabadidőközpontunkban az igazgatóság arra
kényszerült, hogy alkalmazottakat bocsásson el. Ez
a lépés a csökkenő diáklétszám miatt elkerülhetetlen
volt, hiszen a kevesebb diák után kevesebb pénzt
kapott az iskola.
Az iskolák és óvodák igazgatóinak munkája
egyre igényesebb. Elvárják tőlük, hogy gazdaságosan használják fel a pénzügyi forrásokat, hogy
igyekezzenek más bevételekre is szert tenni,
emellett csökkentsék intézményük üzemviteli kiadásait és javítsák az épületek állagát. Ki kell továbbá fedniük a szüntelenül növekvő energiaköltségeket, miközben csak két alapiskolánk kapott támogatást az Európai Únió pénzforrásaiból.
A válság egyebek között abban is megnyilvánul,
hogy elapadnak a szponzori támogatások. Az
igazgatók feladatkörébe tartozik továbbá a minőségi oktatás biztosítása, beleértve azt, hogy megfelelően ösztönözzék a pedagógusokat a szakmai
továbbképzésre. Az igazgatóknak nemcsak az
oktatási és nevelési folyamat korszerűsítésével kell
szüntelenül törődniük, hanem a tantermek anyagi - műszaki felszereltségének javításával, vagyis
az informatikai rendszer állandó korszerűsítésével is, ami manapság szinte korparancs.
Természetesen, az iskola működése nem egy személyen áll vagy bukik. Nagyon fontos a csapatmunka, a motiváltság, az elhivatottság és a jóakarat. A legkorszerűbb oktatási módszerek alkalmazása a gyakorlatban akkor gyümölcsöző, ha az egész
pedagógusi kollektíva részt vesz benne. Csak
ilyen együttműködő csapattal valósítható meg a szülők és a nyilvánosság felé nyitott iskola. Erre van
szükség ahhoz, hogy oktatási intézményeikben megvalósuljon a kitűzött oktatási-nevelési program.
Ismét új tanévet kezdtünk. Számvetésként elmondható, hogy sok eredményt tudhatunk már mögöttünk, ugyanakkor a jövőbeni célokról az elképzeléseink világosak. Ezek megvalósításához
megvannak a szakképzett pedagógusok, a rátermett
szakemberek és alkalmazottak. Rajtuk és rajtunk
múlik, hogy milyen elvárásokat fogalmazunk
meg iskoláinkkal szemben és miben leszünk a segítségükre ezek megvalósításában.

MGR. MOLNÁR TIMEA,
a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal Közoktatási,
szociálisügyi, sport és kulturális főosztályának
vezetője
A Vámbéry alapiskola felújított bejárattal fogadta a diákokat.
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Školstvo

Mierny optimizmus
Finančná kríza má negatívny dopad okrem rozpočtu štátu aj na mestskú pokladňu,
čo sa odzrkadľuje aj vo ﬁnancovaní škôl
Na prahu nového školského roka nemáme
príliš veľa dôvodov na optimizmus. Finančná kríza má negatívny dopad na rozpočet štátu i mesta, čo sa odzrkadľuje aj vo
ﬁnancovaní škôl a školských zariadení.
S nedostatkom peňazí pritom úzko súvisí práve kvalita vzdelávania. Ak majú školy málo peňazí, nemôžu si dovoliť platiť pedagogických a nepedagogických zamestnancov navyše, aj keď preplnenosť tried negatívne ovplyvňuje výsledky školy. Žiaľ, vedenie troch základných škôl a centra
voľného času muselo pristúpiť k prepusteniu zamestnancov. Tento krok museli urobiť aj preto,
lebo v školách je menej žiakov, tým pádom menej tried, čo znamená aj menej peňazí.
Práca riaditeľov škôl a vedúcich zamestnancov školských zariadení je čoraz náročnejšia.
Očakáva sa od nich hospodárne využívanie finančných prostriedkov, vyvíjanie aktivít na získanie mimorozpočtových zdrojov, znižovanie
nákladov na prevádzku škôl a školských zariadení. Okrem toho sa majú postarať aj o neustále zlepšovanie technického stavu schátralých budov, pričom sa ceny energie zvyšujú. Z piatich
základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto, iba dve získali finančné prostriedky z eurofondov na rekonštrukciu. Finančná kríza sa dotýka negatívne nielen finančných zdrojov pochádzajúcich z grantov, ale aj sponzorských darov. Od riaditeľov sa očakáva kvalita, čo znamená
vytváranie motivačného prostredia pre zamestnancov, skvalitňovanie výučby a práce pedagógov, podnecovanie ochoty a záujmu zvyšovania
kvalifikovanosti a v neposlednom rade postupnú modernizáciu škôl, rozširovanie ich materiálno-technického vybavenia a informatizácie.
Samozrejme, k dosiahnutiu pozitívnych výsledkov je dôležitá tímová práca, zainteresovanosť, angažovanosť, ochota všetkých pedagógov.
Otvorená škola funguje len v dobrom kolektíve,
naplnenie stanovených cieľov školského vzdelávacieho, či výchovného programu sa môže realizovať len spoločným úsilím. Na prahu nového
školského roka môžeme konštatovať: máme za sebou mnohé úspechy, ale máme aj predstavy, ako
ďalej postupovať v školstve. Máme kvalifikovaných pedagógov, dobrých odborníkov a nepedagógov, preto závisí iba od nás a od verejnosti, čo budeme od škôl a školských zariadení očakávať a ako im v realizácii budeme pomáhať.

TIMEA MOLNÁR,
vedúca odboru školstva, sociálnych vecí a
športu na Mestskom úrade v Dunajskej Strede

Zahájenie školského roka v ZŠ na Jilemnického ulici.

Városi önkormányzat / Mestská samospráva
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Harminc téma a napirenden
Szeptember 27: a képviselőtestület ülése
Szeptember 27-én 14 órakor tartja következő soros ülését a városi képviselő-testület. A
tanácskozás napirendjén harminc téma megvitatása szerepel. Ezek megtárgyalását legutóbbi ülésén a városi tanács is jóváhagyta. Az
alábbiakban a teljesség igénye nélkül ismertetjük a megvitatandó legfontosabb témákat.
Az ülés első részében a képviselők megtárgyalják Dunaszerdahely 2011-es költségvetése bevételi
és kiadási oldalának a teljesítését az első félévben,
beleértve a dotált és költségvetési szervezetek merítését is, továbbá megvitatják a város idei költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatot.
Sor kerül az ügyészi óvás megvitatására is,
amely az ingatlanadó behajtására vonatkozó
2007/14. számú városi rendelet 11. paragrafusa 2.
bekezdése a/ és b/ pontjára vonatkozik. A témával
bővebben lapunk legutóbbi számában foglalkoztunk. A képviselők döntenek arról, hogy elfogadják- e az ügyészi kifogásokat és a most beterjesztésre kerülő javaslatnak megfelelően megszüntessék-e a lakott és lakatlan ingatlanokra érvényes jelenlegi kéttarifás adókulcsot.
Az ülésen eldől az is, hogy átruházzák-e a Perfects
Erzsébet téri irodaépületét arra a nemrég megalakult
százszázalékosan városi tulajdonú kft-re, a Municipal Real Estate Dunajská Streda s. r. o társaságra,

amelynek a vagyonát gyarapítaná. Ezt a korlátolt felelősségű társaságot legutóbbi ülésén született döntésével azért hozta létre a városi képviselő-testület,
hogy lebonyolítsa az irodaépület felújítását és a továbbiakban pedig az épület kezelője legyen.
A képviselők ugyancsak megtárgyalják a városi
sportlétesítményekbe érvényes belépőjegyek árát,
valamint azt, hogy milyen térítési díjat kell fizetni a sportlétesítmények használatáért.
A városi tanács ülésén került be a napirendi
pontok közé már második alkalommal az a kép-

viselői javaslat, amely kezdeményezi, hogy a teljes mértékben városi tulajdonú kereskedelmi társaságokban a részvényesi jogokat a közgyűlésen a polgármester oly módon gyakorolhassa,
hogy azt a képviselő-testületnek is jóvá kelljen
hagynia. A polgármesteri jogkörök szűkítését
célzó korábbi indítvány nem kapott zöldet, a
mostani ülésen kiderül, hogy változott-e a képviselők álláspontja.
A képviselő-testület ülésének legfontosabb eseményeiről lapunk következő számában számolunk be.

Tridsať bodov na programe
Mestské zastupiteľstvo zasadá 27. septembra
Najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa koná 27. septembra o 14-tej
hodine. Na programe rokovania je 30 bodov. Ich prerokovanie schválila aj mestská
rada na svojom zasadnutí. Nižšie predbežne informujeme o niektorých dôležitých bodoch plenárneho zasadnutia.
V úvodnej časti rokovania poslanci prerokujú informáciu o stave plnenia príjmovej časti a
čerpania výdavkovej časti rozpočtu mesta Dunajská Streda a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií za 1. polrok 2011. Prerokujú aj
návrh na zmenu rozpočtu na rok 2011.
Na programe bude aj diskusia o návrhu uznesenia o proteste prokurátora, podanom proti ustanoveniam paragrafu 11., ods. 2. písm. a/ a písm.
b/ Všeobecne záväzného mestského nariadenia

mesta Dunajská Streda č. 14/ 2007 zo dňa 11. 12.
2007 o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti v znení neskorších zmien. V predošlom čísle DH sme sa zaoberali s touto problematikou, ktorá nastala po tom, čo okresný prokurátor namietal nezákonnosť vyberania tejto
dane v podobe dvoch rôznych sadzieb za byty. Poslanci rozhodnú o tom, či uznajú opodstatnenosť
námietok prokurátora a následne zrušia dve rôzne sadzby bytov, ktoré sa vyberali od majiteľov
obývaných a neobývaných nehnuteľností.
Na zasadnutí padne rozhodnutie aj o tom,
či odsúhlasia návrh na prevod administratívnej budovy spoločnosti Perfects v prospech
mesta Dunajská Streda a následne túto nehnuteľnosť vložia do obchodného imania spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda s. r. o. O zriadení tejto s. r. o vo vlastníct-

ve mesta rozhodla mestská samospráva na svojom predošlom zasadnutí, aby manažovala rekonštrukciu tohto objektu a po jej rekonštrukcii ho spravovala.
Poslanci okrem toho prerokujú aj návrh
uznesenia o sadzobníku vstupného a úhrad za
užívanie zariadení Správy športových zariadení v Dunajskej Strede.
Na poslednom zasadnutí mestskej rady jej členovia opätovne zaradili do programu aj prerokovanie poslaneckého návrhu, ktorý sa týka podmienok výkonu hlasovacích práv v obchodných
spoločnostiach, ktorých jediným spoločníkom, alebo akcionárom je Mesto Dunajská Streda. Návrh
počíta s tým, že v týchto akciových spoločnostiach
výkon hlasovacích práv primátorom podlieha
schváleniu mestským zastupiteľstvom.
O nadchádzajúcom rokovaní mestského
zastupiteľstva budeme informovať v nasledujúcom čísle DH.
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Képriport

Idénynyitásra elkészülhet a jégpálya
Sokkal takarékosabb lesz az üzemmód: hétszer kevesebb ammónia kell majd a fagyasztáshoz

A fagyasztást biztosító csőrendszer hosszúsága eléri a 25 kilométert.

Bő másfél hónap múlva várhatóan újra
megnyithatja kaput a városi műjégpálya. Ez
most nemcsak az időjárástól függ, hanem attól is, hogyan halad és miként zárul a pályán
zajló teljes felújítás.
„Eddig a tervezett ütemben folytak a munkálatok, reméljük, a hátralevő időben sem lesz
fennakadás. Ez esetben már október végén sor
kerülhet a próbaüzemre és ha az sikeres lesz, november elején kedvező időjárás esetén fogadhatjuk a korcsolyázókat” – nyilatkozta lapunknak Aranyossy Csaba, a Városi Sportlétesítmények Igazgatóságának vezetője.
A felújítási munkák a tervek szerint haladnak:
a napokban vitték fel a második betonréteget az öszszesen mintegy 25 kilométernyi hosszúságú csővezetékrendszerre, amelyben a jeget fagyasztó ammónia fog cirkulálni. Ezután tükörsimára csiszolták a felületet, így garantált az, hogy a jégfelület minőségi lesz. Fel kell még szerelni az új
ammóniatartályt, amely az eddiginél sokkal takarékosabb lesz. A régi tartályban mintegy hét és fél

A városi műjégpálya felújítását teljes
mértékben Dunaszerdahely város idei költségvetéséből finanszírozzák, 400 ezer eurót
fordítanak erre a célra. A munkálatok elvégzésére meghirdetett közbeszerzési pályázat nyertese a púhói /Púchov/ Frost cég
lett. Ez a cég építette többek között a kassai
jégpályát és a vítkovicei téli stadiont is.

tonna ammóniát kellett tárolni a jégfelület hűtéséhez, ezentúl ehhez az új technológiának köszönhetően már 1 tonna is elegendő lesz. Hátravan
még a jeget körülvevő új palánk felszerelése is.
Az eddig pontosan az ütemterv szerint zajló felújítási munkálatok befejeztével várhatóan október végén kerül sor a próbaüzemre. Ha ez eredményes lesz és az időjárás is kedvez, akkor november elején megnyílhat az új városi műjégpálya az korcsolyázás kedvelői előtt. S ami nem kevésbé fontos: a belépőjegyek változatlan árúak és
a Hűségkártya által nyújtott kedvezményeket is
igénybe vehetik a jogosult dunaszerdahelyiek.

Fotoreportáž
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Po modernizácii: úsporná prevádzka
Do začiatku korčuliarskej
sezóny sa má dokončiť
rekonštrukcia umelej
ľadovej plochy
Ešte zrejme poldruha mesiaca potrvajú stavebno-montážne práce na mestskej umelej
ľadovej ploche. Rekonštrukcia zatiaľ prebieha v súlade s plánom.
„Zatiaľ modernizácia prebieha podľa plánu
a dúfame, že sa nevynoria žiadne problémy. Podľa časového harmonogramu skúšobná prevádzka
by sa mala realizovať koncom októbra a následne
v závislosti od počasia začiatkom novembra by
sa mohla spustiť normálna prevádzka mestskej
umelej ľadovej plochy“ – povedal pre DH Csaba Aranyossy, riaditeľ Správy mestských športových zariadení.
V týchto dňoch naniesli druhú betónovú
vrstvu na hustú sústavu chladiacich rúr, ktorých
celková dĺžka dosahuje až 25 km. V nich bude
cirkulovať a chladiť amoniak. Potom nasledovalo brúsenie plochy do hladka, čo je garanciou kvalitného ľadu. Ešte sa musia namontovať nové
úsporné zásobníky amoniaku. V starých zásobníkoch uskladňovali 7,5 ton amoniaku na chladenie ľadovej plochy. Vďaka uplatneným novým
technológiám teraz postačí aj 1 tona amoniaku,
čo prinesie značné úspory. Následne sa namontujú aj mantinely okolo športového areálu.

Rekonštrukciu umelej ľadovej plochy
vyfinancujú v plnej miere z rozpočtu Dunajskej Stredy na rok 2011 vo výške 400 000
eúr. Víťazom verejného obstarávania sa
stala púchovská firma Frost, ktorá okrem iného realizovala aj výstavbu zimného štadiónu vo Vítkoviaciach a v Košiciach.

Podľa Cs. Aranyossyho koncom októbra plánujú
spustiť skúšobnú prevádzku. Ak obnova bude
prebiehať aj naďalej v plánovanom tempe a skúška dopadne dobre, pritom aj počasie bude vyhovujúce, začiatkom novembra by sa mala začať prevádzka mestskej ľadovej plochy. Pre verejnosť nemenej dôležitá informácia: ceny vstupeniek sa nemenia, a majitelia Vernostnej karty aj tento rok majú
nárok na zľavu na vstupnom.
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Emberi sorsok

Száz év
magány
„A gyerekkoromra gondolok
vissza a legszívesebben, mert
akkor nem bántott, nem vert
senki”
(Folytatás az augusztusi számból)
Gódány Veronika néninek csodálatos memóriája van. Érdemes kikérdezni, mindenre emlékszik, még az első világháborúra is -- bíztatott Kornfeld Tibor igazgató,
amikor a Nyugat lakótelepi panzió legidősebb, az idén kereken százéves lakója
iránt érdeklődtem.
Veronika néninek nemcsak a memóriája csodálatos. Ő maga is az, korát meghazudtoló mozgékonyságával, finom vonásaival, tiszta hangjával,
világos, szabatos mondataival. Tartás és természetes
intelligencia -- ez sugárzik belőle.

Rossz előjel
"Az új helyemen, Ligetfalun jól megvoltam. A
férfi magyar volt, az asszony morva, két gyerekük
volt. Nem jártam sehová, még vasárnap sem, mert
nem volt senkim, nem volt hová mennem. Két év
alatt egyszer voltam Dunaszerdahelyen, de a néném akkor is azzal fogadott, hogy mire jöttél, mit
akarsz? A vasárnapi misére ugyan szívesen elmentem volna, de az asszony kijelentette, nem azért
fizetnek, hogy templomba járjak. Nekik nagyon tetszett, hogy nem jártam sehová. Az asszonynak volt
egy öccse, néha eljött látogatóba, neki is igen tetszett, hogy vasárnap sem mozdulok ki a házból. Elkezdett udvarolni, de nekem nem tetszett. Hiába
mondtam neki, hogy nem akarok még férjhez
menni, és hogy nincs semmim. Majd ő vesz,
mondta. Folyton jött, a nővére pedig folyton győzködött, hogy mennyire rendes ember, menjek hozzá feleségül, férjes asszonyként lesz saját otthonom.
Nagyon rábeszéltek, annyit erőszakoskodtak, hogy
végül hozzámentem. Tíz évvel idősebb volt nálam,
Budapesten is dolgozott, a Csepel szigeti fegyvergyárban, elég rafinált ember volt, én meg
olyan falusi kislány voltam, egészen más gondolkodású, mint ő. A dómtemplomban esküdtünk, az
anyósom, aki nem tudott magyarul, ragaszkodott
a szlovák szertartáshoz. Dunaszerdahelyen ugyan
szlovák polgáriba jártam, de az kevés volt. A pap
után kellett mondani a szlovák szöveget, és én az
egyik hosszú mondatnál elakadtam, nem tudtam
megismételni. Csend volt, a pap várt. Mindenki
meghökkent, hogy nem mondtam tovább a szöve-

get. Aztán valaki szólt a papnak, hogy nem tudok
szlovákul. Hát így kezdődött..."

Tragédia
"Nem volt jó házasság, a férjem megtiltotta, hogy
elmenjek hazulról, beszélnem sem szabadott senkivel. Ligetfalun laktunk, a házban volt egy tizennyolcéves lány, igen szeretett volna barátkozni velem, de a férjem nem engedte. Lakott ott egy suszter is a családjával, mindig az ajtónál dolgozott, és
ha arra mentem, szólt hozzám pár szót. Vele sem
szabadott beszélnem. Volt egy barátnőm, a férjem
elment hozzá, hogy kikérdezze, mit beszéltem neki.
Nagyon erőszakos természetű volt, mindig annak
kellett lennie, amit ő akart. Nem mertem panasz-

kodni senkinek, hogy könnyítsek a lelkemen. Nagyon
magányos voltam, sokat sírtam. Egy kislányunk született, de nyolcéves korában meghalt. Ez is a férjem erőszakossága miatt történt. Szlovák iskolába
kellett járatni a kicsit, mert az anyósom haragudott,
hogy az unokájával nem tud beszélni. Sok magyar
szülő adta be akkor a gyerekét szlovák iskolába, de
amikor már lehetett, kivették és átíratták magyarba. Én is át akartam íratni, de a férjem nem engedte.
Nagyon jó barátja volt a szlovák tanító, mit szólna hozzá, ha kivenné a gyerekét a szlovák iskolából és beadná a magyarba? A szlovák iskolában aztán járvány tört ki, diftéria és vörheny, és elvitte
a kislányomat. A magyar iskolát elkerülte a járvány,
ha átviszem oda, nem hal meg."
(folytatás a 11. oldalon)

Városi rendelet
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Zűrzavaros idők
"A háború utáni zűrzavaros időkben a férjem
valami gyanús dologba keveredett. A kikötőben dolgozott, a benzinállomáson, és amikor hazajött a
munkából, mindig hozott valami papirost, amit aztán lemásolt. Volt egy íróasztala, abban tartotta az
iratait, de én nem tudtam, mi van benne, mert a fiókokat mindig gondosan elzárta. Később tudtam
meg, amikor már nem éltem vele, hogy a németeknek dolgozott, nekik küldözgette az adatokat,
hogy mi folyik a kikötőben. Egyszer azt mondta,
menjünk el a testvéréhez, aki szintén Ligetfalun lakott. Amikor a hídról letértünk, találkozott egy férfival, ez pozsonyi német volt, bement a házukba,
én kint vártam rá. Később kiderült, hogy neki adta
át a kikötőben szerzett adatokat, ő pedig továbbította a megbízóiknak. Persze, nekem akkor erről
fogalmam sem volt. Később a férjemet elítélték, börtönbe került. De még a letartóztatása előtt engem
elzavart a háztól. Hosszú ideje egyáltalán nem
adott pénzt, csak annyi pénzem volt, amit magam
kerestem. A Hosszú úton volt egy varróműhely, oda
jártam dolgozni, katonai bőrkabátokat és pilótakezeslábasokat varrtunk. Egy időben házakhoz jártam varrni. Ott tízórait, ebédet, uzsonnát kaptam,
az uzsonnát hazavittem, az volt a vacsorám. Mivel egész nap munkában voltam, pénzem sem volt
elég, nem főztem. A férjem ezért nagyon dühös volt,
kizárt a konyhába. Ő a szobában aludt, én a konyhában, de amikor lefeküdtem, kijött, és egy vödör
vizet öntött rám, az ágy csurom vizes lett. Hogy
meg ne fázzak, az egész éjjelt az asztalnál ülve töltöttem. Volt, hogy megvert, kidobott. A munkában
látták, hogy valami baj van, kivallattak, és azt tanácsolták, menjek el egy válóperes ügyvédhez.
Megadták a címét, elmentem hozzá, és ő megkérdezte, mennyi pénzem van. Csak annyi, amit naponta a varrással megkeresek -- mondtam. Erre elküldött, hogy jöjjek vissza egy hónap múlva, de már
nem mentem el hozzá. Amikor a férjem kizárt hazulról, hol a keresztlányomnál, hol ismerősöknél
laktam, megint nem volt otthonom."

Veronka néni a születésnapi ünnepségen Hájos Zoltán polgármesterrel.

"Rengeteget dolgoztam"
"Több helyen dolgoztam, hol itt, hol ott laktam. Közben munkabaleset következtében meghalt a férjem, Kassán valami alagutat építettek, ott történt a szerencsétlenség. Végül Kulcsárkarcsán kötöttem ki, a földműves szövetkezetben. Egy férfi, aki szintén a szövetkezetben dolgozott, megkérte a kezemet. Igent
mondtam, hogy legyen otthonom. Olyan nagyon
nem örültem, de megvoltam. Rengeteget dol-

goztam. Igen nehéz volt az élet, nem volt testvérem, nem volt senkim, mindig azt csináltak
velem, amit akartak."

A panzióban
"Itt, a panzióban békességem van, igen kedvesek hozzám, senki nem bánt, jól megvagyok
mindenkivel. Pár évvel ezelőtt még főztem magamnak, ma már nem. Az ágyamat én rakom öszsze, azt még meg tudom csinálni. Itt rendezgetek
a szobámban, sokszor nem tudom, mit hová tettem, aztán azzal telik el az idő, hogy keresgélem.
Ebéd után lepihenek. Régen sok szép könyvem
volt, nagyon szerettem olvasni, különösen Móricz Zsigmond könyveit. Éjjel, amikor nem tudok
aludni, gyakran eszembe jut, mit írt Móricz az
Ávácskában vagy A boldog emberben. De már
nem látok, nem tudok olvasni. Az a baj, hogy a
hallásom is rossz. Csináltattam fülhallgatót, de
ha aranyból lenne, azzal sem hallanék. Kimegyek,
hallom, hogy beszélgetnek, de nem értem. Egyedül üldögélek, a régi dolgok járnak az eszemben.
Körülöttem jönnek-mennek az emberek, odaköszönnek, olykor szólnak hozzám, de nem értem.
A gyerekkoromra gondolok vissza a legszívesebben, mert akkor nem bántott, nem vert senki.
Az öregapámra, aki szeretett engem, csináltattam
is neki egy szép sírkövet Karcsán. Azelőtt kijártam a parkba, ott sétálgattam délelőtt és délután
is, de már nem kívánkozom ki. Fájni nem fáj semmim. Éjjelente rosszul alszom, de hát más is van
így. Várom, majd csak letelik az időm."
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Kiállítás
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Szenzációs kiállítás a Vermes villában
Szeptember 3O-ig láthatók a Hungarikonok a Kortárs Magyar Galériában
Papp Laci bokszkesztyűjéből, Grosics Gyula mezéből, Niki Lauda, a világhírű Forma1-es autóversenyző siltes sapkájából, Faludi György tollából, a Nobel-díjas Kertész Imre
kalapjából hogyan lesz műalkotás?
Aki tudni akarja, elég, ha elsétál a Vermes villába, és megnézi a Hungarikonok című kiállítást,
amely Kárpáti Tamás budapesti újságíró párját
ritkító gyűjteményéből készült. Hogy hogyan, ezt
már magától a gyűjtőtől kérdeztük meg, aki jelen
volt a szeptember 2-i vernisszázson. "Négy évtizedes újságírói múlt áll mögöttem, ez a szakmám.
Munkám során nagyon sok jeles emberrel találkoztam. Mindegyikükkel kialakult egy kollegiális,
némelyikükkel baráti kapcsolat, és ezeknek a hozadékai ezek a tárgyak." Ne gondolja senki, hogy
nagy értékekről van szó. Gyakran olyan apróságokról, mint az a két szem dió, amelyet Kárpáti

AZ EDDIGI HÁROM HÉT ALATT A KIÁLLÍTÁST REKORDSZÁMÚ ÉRDEKLŐDŐ NÉZTE MEG.

Tamás egy interjú után Gobbi Hilda kertjéből hozott el emlékbe. A festőktől, szobrászoktól sem képet, szobrot vitt haza, hanem egy-egy ecsetet, vésőt. Az íróktól kézirat helyett sapkát, kalapot, fiókban porosodó szemüveget. Apróságokat, amelyeknek csupán az adott értéket, mágikus varázst,
hogy egy nagy ember érintette őket. Kárpáti Tamás egy szenzációs ötlettel "keretbe foglaltatta"
őket, azaz felkérte képzőművész ismerőseit, hogy
komponálják bele a műveikbe.
"Ez az ötlet az egyetlen, ami a sajátom benne, mert a többi mind a művészeknek köszönhető" -- mondja szerényen a gyűjtő, holott az így
Szomorú emlékek: Nagy Imre szemüvege és órája,
létrejött szubjektek elnevezése is tőle származik:
amely kivégzésének időpontját mutatja.
hungarikonok -- magyar ikonok, magyar képek. Nem
tévesztendő össze a hungaricumokkal, bár már maguk
is azokká váltak. A gyűjtemény folyton mozgásban
van. "Két év alatt öt helyen
került bemutatásra. A budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban, Egerben, Keszthelyen, Bécsben és most itt,
Dunaszerdahelyen. A bécsi
Collegium Hungaricumban
két Oscar-díjas, Jiří Menzel
és Szabó István nyitotta meg
a kiállítást. Közben folyamatosan érkeznek a meghívások: Brüsszelbe, Párizsba,
a 2012-es londoni olimpiáA tárlaton Dunaszerdahelyhez köthető műalkotás is látható: Overdose patkójára, nem is tudom felsorolni,
ból Szabó Tamás szobrászművész készített érdekes kompozíciót. Képünkön Mihány helyre. Nem kis gond,
kóczy Zoltán( jobboldalt), a magyar színekben futó csodaló tulajdonosa és a
ha kellemes is, ennek a gyűjhungarikon alkotója a dunaszerdahelyi vernisszázson.

Egerszegi Krisztina úszódressze.

teménynek a logisztikája, a szállítás, a biztosítás,
hogy tovább ne is soroljam, de még nagyobb gond
lesz, ha hazatér, mert nem tudom, hol fogom tudni elhelyezni" -- mondja Kárpáti Tamás, aki
rendkívül elégedett a dunaszerdahelyi kiállítással, megfogta a kedves fogadtatás és a Vermes villa eleganciája.
A gyűjtemény egyre újabb szerzeményekkel
gyarapodik. "Otthon még számos tárgy vár arra,
hogy szobor, festmény vagy installáció legyen belőle, például Puskás Öcsi cipője, Széchenyi István gyógyszerkeverő tálkája, egy pici magyar
zászló, amelyet Charles Simonyi vitt magával az
űrbe, és visszahozott" -- mondja Kárpáti, aki szerint a gyűjtés olyan szenvedély, amelyből --szerencsére -- nem lehet kigyógyulni.
A hungarikonokkal párhuzamosan látható
egy hasonló szellemben fogant gyűjtemény, az Eurikonok néhány darabja, amelyek John Lennon,
Jiři Menzel, Niki Lauda vagy Tony Curtis személyes tárgyaiból készültek.
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Čitateľská súťaž, reklama

Vendéglátás mesterfokon
Lorian´s étterem – ízlés és ízek harmóniája
Egy év sem kellett ahhoz, hogy a Fő utcai Lorian´s étterem meghódítsa Dunaszerdahely
ínyenceit és a Bertalan Lóránt séf nevével fémjelzett konyhája a válogatott finomságok kedvelőinek törzshelyévé váljon. Friss alapanyagok, magas szakmai tudás - ez a BMW-szalonnal
szembeni üzletház végében található étterem titkának nyitja. Elegáns környezetben gazdag
menüsor, udvarias kiszolgálás fogadja a vendéget. S ami megfizethetetlen: a kedves mosoly
és a sugárzó jókedv. Ám aki a világ zajától távol hangulatos, kettesben elfogyasztott vacsorára
vágyik, az se keressen más helyet. Akárcsak azok se, akik 30-40 személyes cégrendezvényt,
esküvőt, családi ünnepséget, stb. tartanak.
A Lorian´s tudja, hogy szalad az idő, így már most invitálja Önöket a szilveszteri bulira – exkluzív menüsorral és élőzenével. Jegyár mindössze 35 euró.
Asztalfoglalás a 0910/901 833 telefonszámon.
Lorian´s Étterem, Fő utca 5933/34, nyitva tartás hétfő–szombat: 10.00–21.00, vasárnap: 10.00–17.00. Tel.: 0910/ 901 – 833.

Pohostenie na majstrovskej úrovni
Reštaurácia Lorian´s – harmónia vkusu a chutí
Reštaurácia Lorian´s na Hlavnej ulici behom niekoľkých mesiacov presvedčila gurmánov
mesta a kuchyňa šéfa Loranta Bertalana sa stala etalónom miestnej gastronómie. Tajomstvom
úspechu reštaurácie, ktorá sa nachádza oproti autosalónu BNW, sú čerstvé suroviny a kulinárske špeciality. Ďalšími magnetmi pre návštevníkov sú príjemné prostredie, perfektná obsluha, úsmev pre hosťa a dobrá nálada. Je to miesto stvorené aj na večeru vo dvojici, či v prítomnosti priateľov, okrem toho aj na usporiadanie firemných stretnutí, svadobných hostín a
iných príležitostí pre 30–40 osôb.
Reštaurácia Lorian´s už teraz myslí na silvestrovskú zábavu, kde pre Vás pripravuje nespútanú zábavu s exkluzívnou gastronomickou ponukou a živou hudbou. A to všetko iba za
35 eúr na osobu. Rezervácia miest na t. č. 0910/901 833.
Reštaurácia Lorian´s, Hlavná 5933/34, otváracia doba po-so: 10.00–21.00, ne:
10.00–17.00. Telefón: 0910/ 901 – 833.
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže zo 7. septembra

A legutóbbi számunkban közölt kérdésre adott helyes válaszok beküldői közül kisorsolt szerencsés nyertesek a következők: Takács Márta, Halpiac tér 335/14, Snobl Tibor, Kiss u 2076/5 és Antalics Magdaléna, Felső utca 1703/21.A három nyertes 1 – 1 hátmasszázst nyert a rehabilitációs és akupunktúra központban, amely Dunaszerdahelyen a Kondé püspök utca 5138/32. szám alatt található. Időpont - egyeztetés a 0918/849 829es számon. Szükséges a személyazonossági igazolvány bemutatása.

V poslednom vydaní DH sme položili našim čitateľom jednu otázku,
obratom sme obdržali samé správne odpovede. Traja vyžrebovaní výhercovia sú: Márta Takács, Rybný trh 335/14, Tibor Snobl, Malá 2076/5
a Magdaléna Antalics, Horná 1703/21. Vyžrebovaní čitatelia vyhrávajú
po jednej masáži chrbáta. Výhercovia nech sa prihlásia v ambulancii rehabilitácie a akupunktúry na ul. Biskupa Kondého 5138/32., telefón:
0918/849 829.Treba sa preukázať občianskym preukazom.

Új kérdéseink:

Nové otázky:

1. Hol található a Lorian´s, hogyan hívják az étterem főnökét és mennyiért
lehet bulizni Szilveszterkor az étteremben? A helyes választ beküldők közül három nyertest sorsolunk ki, akiket 20 – 20 euró értékben megvendégel a Lorian´s étterem.
Válaszaikat legkésőbb szeptember 29-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. Az olvasói verseny megfejtői egyben a beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a verseny szponzora a nevüket és a címüket felhasználhatja üzleti céljaira.

Kde sa nachádza reštaurácia Lorian´s, kto je jej šéfom a koľko stojí silvestrovská zábava v reštaurácii Lorian´s? Z čitateľov, ktorí napíšu správne odpovede, vylosujeme troch výhercov, ktorí získajú voľnú konzumáciu v hodnote po 20 eur v reštaurácii Lorian´s.
Odpovede zašlite najneskôr do 29. septembra na adresu redakcie,
e-mailom / press@dunstreda.eu/, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu. Nezabudnite v elektronickej pošte uviesť aj vaše meno
a adresu. Čitatelia, ktori sa zúčastnia čitateľskej súťaže, súhlasia s tým,
že sponzor súťaže použije ich údaje pre svoje komerčné účely.

Programok, Krónika , Hirdetés

,

Kronika

Programy, Kronika, Inzercia

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

Születések – Novorodenci

Relácie DSTV:

Fonód Lilla
Majerčík Matej
Czunyi Dominik
Várady József
Kalina Fruzsina Szófia
Domonkos Karen
Ábrahám Juraj Diego
Kása Máté

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

Elhalálozások – Zomreli
Fusková Valéria /1925/
Füzéková Helena /1941/
Horváthová Alžbeta /1956/
Lengyel Ladislav /1939/
Patócsová Alžbeta /1949/
Pintérová Katarína /1953/
Ivanicsová Erika /1961/

Házasságkötés – Sobáše
Kopecsni Roland - Kovácsová Renáta
Horváth Lukáš - Červeňanská Jana
Ivicze Attila - Mgr. Bohuniczká Klára
Derzsi Attila - Mgr. Baáriová Ildikó
Mgr. Rácz Roland - Mgr. Bartalová Erika
Kudla Martin - Pompošová Žaneta

Mécsesgyújtással emlékezzünk!
2011. október hatodikán 18.30-kor a városi önkormányzat kegyeletes ünnepséget
tart a Vámbéry téren az 1848-as emlékműnél
az aradi vértanúk mártíromságára emlékezve.
Gyújtson Ön is mécsest a mártírok emlékére!

Vermes villa
A Hungarikonok kiállitás megtekinthető
szeptember 30-ig a Vermes villában.

Vermesova vila
Výstava Hungarikony potrvá do 30. septembra vo Vermesovej vile.

Csallóköz Gyümölcse 2011
Tizenegyedik terménykiállítás virágkötészeti bemutatóval egybekötve. A Vidékfejlesztési Szakközépiskolában 2011. szeptember 22., 17 órakor lesz az ünnepélyes díjátadás és a terménykiállítás megnyitója.

Plody Žitného ostrova 2011
XI. výstava agroprudoktov regiónu spojená s aranžovaním kvetov.Slávnostné odovzdávanie cien a otvorenie výstavy 22. septembra o 17. hod. v divadelnej sále Strednej
odbornej školy rozvoja vidieka.
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A VMK októberi programja – Októbrový program MsKS
okt. 2.–18.00 ó.: Bihari Emlékest – Fellép a a legjobb hazai és külföldi zenészekból álló Tizenöttagú
cigányzenekar, vezető prímás: Sárközi Pál, Banyák István, vendégprímás: Ifj. Kállai Kiss Ernő,
Szeredy Krisztina, B.Tóth Magda, Bokor János Budapestről, Patkoló Anikó, Patkoló Annabella, Bősi Szabó László, Kollár Katalin, Kosáry Judit, előtte 16 órakor koszorúzás a Bihari
emlékműnél a Komensky utcán / Bihariho spomienkový večer
okt. 3.–19.00 ó.: Tamás Gábor élő koncertje / Koncert Gábora Tamása
okt. 4.– 9.00 ó.: A Nektár Színház – Budapest bemutatója: Kolontos Palkó (zenés mesejáték)
/ Predstavenie Divadla Nektár – Budapest (MR): Palkó Kolontos (hudobná hra)
okt. 4.–17.00 ó.: A világ fotográfus barátaim szemével - Kálmán Roland, AFIAP fotóművész
fotókiállítása életjubileumán, megtekinthető október 31-ig. / Výstava fotografií pri príležitosti životného jubilea umel. fotografa AFIAP, Rolanda Kálmána – výstava
potrvá do 31. októbra
okt. 6.–18.30 ó.: MEGEMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚKRÓL / Spomienka na martýrov
z Aradu
okt. 8.–10.00 ó.: VI. TARKA LEPKE BÁBFESZTIVÁL / VI. BÁBKOVÝ FESTIVAL PESTRÝ
MOTÝĽ
okt.10.–19.00 ó.: A DUMASZÍNHÁZ előadása, fellépnek: Kovács András Péter, Rekop György
és a Szomszédnéni Produkciós Iroda / Vystúpenie Divadla „Dumaszínház“ (MR)

Emlékművet avatnak Esterházy Jánosnak
A Pázmaneum Társulás és az Esterházy János Társulás szervezésében a magyar mártírok
emléknapján, 2011. október 6-án 17 órakor avatják fel Dunaszerdahelyen a Fő utcán, a Városi Művelődési Központ melletti épület falán Esterházy János emlékművét, Lipcsey György
Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását. A
Pázmaneum Társulás adományokból készíttette el az Esterházy emlékművet.
Program: 17:00 – 18.20: Köszöntő, az Esterházy János emlékmű bemutatása, Dráfi Má-

tyás szavalata, Duray Miklós ünnepi beszéde,
az emlékmű ünnepélyes leleplezése, ThDr. Karaffa János, a Pázmaneum elnökének és ThD.
Görözdi Zsolt, a Kálván Polgári Társulás elnökének beszéde, Esterházy János - idézetek
Dráfi Mátyás előadásában, Magyar Himnusz,
Boldogasszony Anyánk
19:45 - Vermes-villa: Az Esterházy János gróf
életéről készült „Hantjával sem takar" című monodráma Boráros Imre előadásában. A monodráma előtt Csáky Pál ünnepi köszöntője .

Fogadd el, fogadj el!
A XXXI. Csallóközi Vásár keretében a KézenFogva Alapítvány: Fogadd el, fogadj el! közvélemény-formáló rendezvénysorozatának dunaszerdahelyi stafétaállomása a Carissimi nonprofit alap és a Dunaszerdahelyi Mentálisan Sérülteket Segítő Társulás szervezésében.
Időpont: 2011. szeptember 22. 11.00–18.00, Vásártér
15.00–16.00 Jóreménység fesztiválja – értelmi sérültek és barátaik műsora a kisszínpadon.
Sziromszüret – játékos feladatok megoldása öt állomáson keresztül
Számítógépes játékok, filmvetítés, kézműves-foglalkozások Szanyi Máriával és Zupkó Máriával, arcfestés, ügyességi versenyek, esélyjáték, totó kitöltése, az elfogadás óriásvirágának készítése.
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Szép környezetért 2011
A „Szép környezetért 2011“ elnevezésű,
második alkalommal meghirdetett városi
versenybe az idén mindössze két előkerttel neveztek be.
A Dr. Hájos Zoltán polgármester által meghirdetett városszépítő versenybe május végéig lehetett jelentkezni. E határidőig két érdeklődő adta
le jelentkezését: a Smetana ligeti 288-as lakótömb
és a Vásártéren található 6110-as tömbház. A
Smetana ligeti lakótömb már tavaly is részt vett
a versenyben és díjat is nyert a várostól.
A szeptember közepéig tartó verseny során a
kertek állapotát rendszeresen felmérte a szakmai
zsűri. Fényképen is megörökítették az előkerteket, hogy fel tudják mérni a változást, tehát azt,
hogy a versengő közösségek mennyire tőrödnek
közvetlen környezetük csinosításával és rendben
tartásával. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és
a díjátadásra az idei Csallóközi Vásáron kerül sor
szeptember 23-án, 18.15-kor.

Szociális képzés
A pozsonyi Szent Erzsébet Főiskola a
2011/2012-es tanévben Dunaszerdahelyen levelező tagozaton baccalearátus képzést indít szociális munka szakon. Az érdeklődők a vs.svalzbety.ds@gmail.com villámposta címen, vagy a
031/552 4465 telefonszámon jelentkezhetnek.
A képzés megfelelő számú jelentkező esetén
mind magyar, mind szlovák nyelven.

Bakalárske štúdium
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety otvára v akademickom roku
2011/2012 v Dunajskej Strede bakalárske štúdium v odbore sociálna práca. Záujemcovia
sa môžu hlásiť na emailovej adrese vs.svalzbety.ds@gmail.com, alebo na telefónnom čísle 031/552 4465.
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Önkormányzati ülés után
Po zasadnutí mestskej samosprávy

A Smetana ligeti előkert. / Predzáhradka v Smetanovom háji

Za pekné
okolie 2011

Csallóközi Vásár 2011
Žitnoostrovský jarmok 2011

Po minuloročnej premiére sa do tohoročnej celomestskej skrášlovacej a čistotnej súťaže „Za pekné okolie 2011“ prihlásili iba
dva bytové domy.
Do súťaže vyhlásenej primátorom mesta JUDr.
Zoltánom Hájosom do stanoveného termínu sa
prihlásili iba 2 domy: bytový dom v Smetanovom
háji č. 288 a na Trhovisku č. 6110. Bytový dom v
Smetanovom háji súťažil aj v minulom roku a získal aj cenu. Hodnotiaca odborná komisia pravidelne kontrolovala stav predzáhradok a okolie súťažiacich obytných domov. Pomocou fotografií postupne zdokumentovala pokrok v skrášľovaní zelených plôch pri predmetných domoch.
Vyhodnotenie súťaže a slávnostné odovzdávanie cien bude na tohoročnom Žitnoostrovskom jarmoku 23. septembra o 18.15 hod.

Diáklétszámok az új tanévben
Počty žiakov v novom školskom roku

Jutalom a megtalálónak
„Jutalmat ajánlunk fel egy BMW személygépkocsiból eltulajdonított ( mások számára teljesen
értéktelen) irattartó/dosszié megtalálójának. A lopás 2011. szeptember 17 – én szombat délelőtt a
dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ parkolójában történt. Telefon: 0905-493032”
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Megkezdődött a csipeztetés
Začalo sa čipovanie psov
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