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Példa
helytállásból
ép kis küldöttség megy az
Úristenhez a magyarok ügyében” -- mondta végigtekintve
társain Pöltenberg, akit elsőként akasztottak fel 1849. október 6-án Aradon. Reprezentatívabb delegációt keresve sem lehetett volna találni: tizenhárom tagja között a monarchia szinte
összes nemzetisége és minden társadalmi rétege
képviselve volt, a paraszti és a polgári éppúgy,
mint a köznemesi és a főnemesi. Mégis, tekintet
nélkül származásra és nemzetiségre, egy emberként
mind a szabadság, a haladás ügye mellé álltak.
Hűségük és helytállásuk példaadó ereje nem
kopott meg. Bár vannak, akik magatartásuk korszerűségét megkérdőjelezik, a mindennapi hűség,
a mindennapi helytállás ma is nélkülözhetetlen a
hasznos, teljes élethez, akár egyénről, akár közösségről van szó.
Októberben ünnepeljük egy másik magyar
szabadságharc, az 1956-os évfordulóját is, amely
október 23-án a budapesti diákok békés tüntetésével
kezdődött, és a fegyveres felkelők ellenállásának
vérbefojtásával fejeződött be november 11-én.
Mindkét évfordulóról hagyományosan koszorúzással emlékeznek meg a dunaszerdahelyiek.
Ugyanebben a hónapban van egy szívderítőbb
ünnepünk is: Bihari Jánosnak, a verbunkos királyának születési évfordulója, hisz ha Nagyabonyban
született is, hódító diadalútjára Dunaszerdahelyről
indult és róla egy kaput neveznek el hamarosan
városunkban.
Mindhárom esemény jó alkalom a városi önkormányzat meghirdette fotópályázat résztvevőinek
a fotózásra. A pályázat lezártának határideje
-VKugyanis október vége…
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Elhunyt Makovecz Imre

Zomrel Imre Makovecz

Életének 76. évében 2O11. szeptember 27-én
elhunyt Makovecz Imre nemzetközi hírű építész, a
magyar organikus építészet Kossuth-díjas, Corvinlánccal kitüntetett, stílusteremtő alakja. Száznál több
különböző funkciójú, jellegzetes épületet alkotott,
egyik legismertebb műve az 1992-es sevillai világkiállításra tervezett magyar pavilon. Ő volt az, aki épületeivel egyéni karaktert adott Dunaszerdahely addig
jellegtelen főutcájának és belvárosának, amiért 1998ban Dunaszerdahely díszpolgárává választották.
Makovecz Imre temetésének napján, október
8-án az egész Kárpát-medencében 20.00 órakor
mécsesgyújtással emlékeznek rá az általa tervezett
épületeknél. Dunaszerdahely városa is csatlakozik
ehhez a kezdeményezéshez. Gyújtson egy gyertyát
az emlékére Ön is a Városházánál!

Vo veku nedožitých 76 rokov 27. septembra zomrel
jeden z najvýznamnejších súčasných maďarských architektov, Imre Makovecz.
Imre Makovecz bol zakladateľom a medzinárodne
uznávaným predstaviteľom maďarskej organickej architektúry, je laureátom Kossuthovej ceny, Corvinovovej
reťaze a celého radu ocenení. Jeho najznámejším
dielom bol maďarský pavilón na svetovej výstave EXPO
1992 v Seville. Bol to práve on, ktorý svojimi budovami
dodal svojský charakter Hlavnej ulici a centru nášho
mesta, za čo mu v roku 1998 udelili titul čestného
občana Dunajskej Stredy. V deň pohrebu I. Makovecza
8. októbra v celej Karpatskej kotline o 20.00 hod.
zapália sviečky pred budovami, ktoré boli stavané na
základe jeho projektov. Dunajská Streda a jej obyvatelia
sa pripájajú k tejto pietnej akcii pri radnici.

Drága? Miért? Ki tehet róla?
Az idei Csallóközi Vásárban alaposan a zsebébe
kellett nyúlnia annak, akinek pecsenyére, netán libamájra szottyant kedve. Volt olyan sátor, ahol az
utóbbiért 20 eurót is elkértek az árusok. De aki
jobban körülnézett, rájött, hogy 6 euró helyett háromért is lehet ugyanolyan ízletes pecsenyét kapni,
csak nem kell bedőlni az első sátor árának. A legtöbben éppen az ételeket árusító standokon felháborítóan magasra felsrófolt árak ellen háborogtak.
Szép számmal akadtak olyanok, akik emiatt is
a városházát okolták, úgy okoskodva, hogy biztosan
olyan magas volt a helyár, hogy az árusoknak a
magas árakkal kellett pótolniuk ezt a kiadást.
Ezért összehasonlítottuk, hogy más városokban
milyen helydíjat kérnek el az árusoktól és meglepő
eredményre jutottunk.
Dunaszerdahelyen 4 napra 10 négyzetméter
bérletéért 400 eurót fizettek az árusok, ebben már
belefoglaltatott a víz- és villanyfogyasztás is. Nagyszombatban 12 négyzetméterért ugyancsak 4 napra

1 000 eurót kellett befizetniük az árusoknak, tehát
a duplájánál is többet, mint nálunk. Ebbe az
összegbe szintén beleszámították a villanyfogyasztást
is. Bazinban /Pezinok/ szintén 10 négyzetméteres
területért 497 eurót kértek négy napra, de ezen
felül még a villanyhasználatért külön kellet fizetni.
Párkányban a Simon-Júda vásár alkalmából a 10
négyzetméteres terület kibérlésének díja csak 150
euró, de az árusok külön fizetnek a villanyért és
naponta 60 eurót a parkolásért.
Ezek után könnyű megválaszolni a kérdést,
hogy tényleg magas-e az árusoknak megszabott
dunaszerdahelyi területhasználati díj. Sokkal inkább
arról van szó, hogy a lacikonyhák üzemeltetői
tesztelték, hogy mit viselnek még el a vásárlátogatók
pénztárcái. Akik kényelemből nem néztek körül,
hanem lecövekeltek az első standnál, azok pórul
jártak, mert rendesen megkérték tőlük az étel árát.
Azok jártak jól, akik körülnéztek, mert elfogadható
árakért is lehetett jókat enni és inni.

Tanfolyam
ápolóknak
Jövő januártól szigorodnak a legráutaltabb
időseket ellátó gondozókkal szembeni követelmények. Egy 2008-ból származó törvénymódosítás értelmében 220 órás tanfolyamot
kell elvégezniük ahhoz, hogy a Városi Hivatal
továbbra is foglalkoztatni tudja őket. A novemberben záruló tanfolyamon önköltséges
alapon mintegy 20 ápoló vesz részt a Művelődési Akadémia helyi kirendeltségének és
a Vöröskeresztnek a szervezésében.

Drahota? Prečo? Kto za to môže?
Počas jarmoku musel poriadne hlboko siahnuť do peňaženky ten, kto mal chuť na husacinu.
Boli totiž stánky, kde za husaciu pečienku pýtali
aj 20 eur. Kto si však pozrel ponuky viacerých
stánkov, zistil, že pečienku bolo dostať za 6
eur, ale aj za 3 eurá. Mnohých pobúrili
hviezdne ceny niektorých stánkov, za čo vinili
radnicu. A to z toho dôvodu, že mesto zrejme
stanovilo privysoké poplatky pre predajcov,
ktorí to museli premietnuť do svojich cien.
Všetko je relatívne, preto sme porovnali jarmočné poplatky u nás a v iných mestách. V Dunajskej Strede zaplatili predajcovia za 10 metrov
štvorcových na 4 dni 400 eur, vrátane spotreby
vody a elektrického prúdu. V Trnave pýtajú za

12 m2 taktiež za 4 dni 1000 eur, do poplatku je
zahrnutá aj spotreba elektrickej energie. V
Pezinku za plochu 10 m2 zaplatia predajcovia
za štyri dni 497 eur, okrem toho platia ešte aj
spotrebu energie. V Štúrove zaplatia predajcovia
za 10 metrov štvorcových len 150 eur, ale platia
ešte aj energiu a za každý deň 60 eur za parkovanie.
V Dunajskej Strede teda poplatky pre predajcov neboli vysoké, čo sa nedú povadať o
ich cenách. Obchodníci zrejme testovali, koľko
je ochotný návštevník jarmoku ešte zaplatiť.
Kto sa z pohodlnosti zastavil pri prvom
stánku, ten mal šancu zaplatiť hriešne vysokú
sumu. Kto sa však poobzeral, mohol sa

Kurz pre opatrovateľky
Od januára 2012 sa sprísnia podmienky
vykonávania opatrovateľskej činnosti. Podľa
novelizácie zákona o sociálnych službách z
roku 2008 opatrovateľky, ktoré nemajú odborné vzdelanie v príslušnom odbore, musia
absolvovať akreditovaný kurz v rozsahu 220
hodín. Mestský úrad môže ich zamestnať
ako opatrovateľky od januára 2012 iba v prípade splnenia tejto požiadavky. Takmer 20
opatrovateliek navštevuje spoplatnený kurz,
ktorý organizuje dunajskostredská pobočka
Akadémie vzdelávania a miestna organizácia
Červeného kríža.

Önkormányzati ülés
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Maratoni ülés – miniszteri jelenéssel
Maratoni nyolcórás, olykor heves vitákkal
tarkított soros ülést tartott szeptember 27én a városi képviselő-testület.
Dr. Hájos Zoltán polgármester nyitotta meg az
ülést, amelyen mind a 25 képviselő jelen volt, 12-en
az MKP képviseletében, 11-en a Most-Híd frakció
színeiben, amelyet a két független, Bugár Zoltán és
Antal Ágota is erősít. Az ülés kezdetén egyperces
csenddel emlékeztek a nemrég elhunyt egykori városi
képviselőre, Horony Rudolfra és az ülés napján elhunyt világhírű építészre, Makovecz Imrére, aki
Dunaszerdahely díszpolgára volt. Az ülés félidejében
váratlan vendég érkezett Nagy József környezetvédelmi miniszter személyében.
Először ült a Most-Híd frakciójában Bugár Zoltán, aki az előző ülésén közölte, hogy a testületen
belül a Most-Híd frakcióval együtt kíván politizálni.
Az ülés elején Hulkó Gábor bejelentette, hogy
ezentúl nem ő lesz a Magyar Koalíció Pártja képviselői csoportjának frakcióvezetője, hanem A. Szabó
László, helyettese pedig Garay László, aki Hodosy
Szabolcsot váltja fel. A. Szabó László szerint ez a
döntés a legutóbbi frakcióülésen született.
A napirenden szereplő 36 pontot Ambrovics
Ferenc frakcióvezető (Most – Híd) javaslatára
újabb 3 ponttal toldották meg: a magyar vonatkozású ünnepek megszervezésének kérdésével,
továbbá a Városi Tanácsban és az egyes szakbizottságokban a frakciója által kezdeményezett
személyi változások megtárgyalásával.
A 2010-es évre vonatkozó konszolidált pénzügyi
zárásról megtartott vitát Pápay Zoltán pénzügyi és
vagyonkezelési főosztályvezető indoklása vezette
be. A polgármester hozzászólásában felrótta a városi
tulajdonú Thermalpark Rt. igazgatótanácsának azt a
kollektív mulasztását, hogy nem adták le a megszabott
határidőig a társaság adóbevallását, mivel nem
készült el 2011. június 31-ig a társaság 2010 - es
zárszámadása, így a város zárásába nem tudták beépíteni a megfelelő adatokat. Bugár Zoltán azonban
az elnökség nevében visszautasította a kritikát. A
zárást végül mind a 25 képviselő megszavazta. Majd
az idei első félévi költségvetés merítésének kérdése
szerepelt a napirenden. Ennek kapcsán Pápay főosztályvezető rámutatott a meglévő pénzügyi fe-

Városi Tanács új
összetételben
A függetlenek által támogatott Most - Híd
titkos szavazáson elérte, hogy a javára módosuljanak a testületben az erőviszonyok és
a Tanács tagja lett Ambrovics Ferenc, Benkóczki Vendel, Bugár Zoltán, Dakó Sándor
és Ravasz Marián, az MKP javaslatára pedig
Kanovits György és Keszegh Pál került be
a testületbe. Alanyi jogon tagja még a szintén
MKP-s A. Szabó László alpolgármester is.

Az ülésen megjelent Nagy József környezetvédelmi miniszter is, aki visszatért az ollétejedi
szeméttelep ügyéhez. Ennek rekultivációja még
2008-ban befejeződött, de az állami szervek
utólag megkérdőjelezték a versenypályázat
szabályosságát. Nagy József szerint amíg ő lesz
a miniszter, addig Dunaszerdahelynek nem kell
attól tartania, hogy vissza kell ﬁzetnie a teljes
összeget 3,3 millió euró értékben /100 millió
korona/, hacsak az Európai Unió nem fogja ezt
sürgetni. Elmondása szerint sikerült ezt az öszszeget 800 ezer euróra módosítani, és amíg
nem érkezik Brüsszelből erre vonatkozó felszólítás, addig ő ezt a bírságot nem ﬁzetteti meg
Dunaszerdahellyel. Kitért az Egyházkarcsára
tervezett akkumulátorgyár ügyére és úgy vélte,
hogy ez a beruházás új munkahelyeket teremtene és 140 embernek nem kellene munka után
ingáznia. A témához még visszatérünk.

Változások a szakbizottságokban is
Módosult a képviselő-testület mellett működő szakbizottságok összetétele is. Ezentúl 4
bizottsági elnököt ad a Most – Híd frakció, hármat pedig az MKP. Eddig ez az arány fordított
volt. A pénzügyi bizottságot ezentúl Bindics Zsolt /Most – Híd/ vezeti az MKP-s Keszegh Pál
helyett, aki alelnök lesz. Az MKP-frakció emellett Bugár Zoltán helyett jelölt más képviselőket
a másik frakcióba történt átlépése miatt. A környezetvédelmi és idegenforgalmi bizottságban
ezentúl Karaffa Attila ténykedik tovább, míg a pénzügyi bizottságban A. Szabó László. (A
plénum további eseményeivel és az interpellációkkal lapunk következő számban foglalkozunk.)

szültségekre, amelyek abból adódnak, hogy az állam
folyamatosan alacsonyabb összegeket utal vissza a
városnak részadók formájában. A beterjesztést a
képviselők 24 igen szavazattal megszavazták. Döntöttek a képviselők az idei költségvetés újabb módosításáról is. Pápay szerint erre azért volt szükség,
hogy ki tudják fedni a testület korábbi döntéseiből
eredő kötelezettségeket, egyebek között a Hűségkártya
nyújtotta előnyök miatt a termálfürdőnél keletkezett
bevételkiesés pótlását. A költségvetés módosítását
indokolttá tették az iskolák finanszírozásában bekövetkezett változások is.
A továbbiakban Ibolya Ildikó igazgatónő a
Városi Művelődési Központ első félévi munkájáról
szólt. A központ az idei év első félévében 87 rendezvényt szervezett, ezeket összesen 30 540-en látogatták meg. A VMK életében változást jelentett,
hogy július elsejétől az intézményhez tartozik a
Kortárs Magyar Galériának otthont adó Vermes
villa is. Ezzel 17-re emelkedett a VMK alkalmazottainak száma. A városi rendőrség tevékenységéről
Csiba Tibor rendőrparancsnok számolt be, aki májustól tölti be a tisztséget. Jelentéséből kiderült,
hogy a városi rendőrségnél jelenleg 11 rendőr és 1
adminisztratív munkaerő van alkalmazásban. A napokban várható a rendőrségen annak a védett munkahelynek a beindítása 8 csökkent munkaképességű

személy alkalmazásával, akik a rendőrségen kialakított
pultnál a nap 24 órájában szolgálatban lesznek és
felügyelik a térfigyelő kamerák által lefedett közterületeket. A Szociális Központ féléves munkájáról
Bíró Jana igazgatónő számolt be, rámutatva, hogy
a nyártól hozzájuk tartozik a városi nyugdíjasklub
épülete, ahol több városi szervezet is tevékenykedik.
Az ülésen megvitatták azt a beterjesztést,
amelynek alapján a képviselők módosíthatták az
ügyészségi óvással megtámadott, 2007-ben elfogadott 14. számú városi rendeletet és a későbbi
módosításait, amely az ingatlanadó megállapítására
vonatkozott. Huszonhárom képviselő voksolt
amellett, hogy álljon vissza a régi helyzet és
minden városi ingatlan után egyforma adót kelljen
fizetni, tehát eltörölték az eddigi kéttarifás rendszert.
Az ülésen Benkóczky Vendel (Most – Híd)
immár sokadszor terjesztette be a városi tulajdonú,
gazdasági tevékenységet folytató társaságokban
gyakorolt polgármesteri jogkörök leszűkítésére
vonatkozó javaslatot. A korábbiakhoz képest módosított formában, amely szerint a polgármester
szavazhat ugyan a város nevében, de a döntéseket
a képviselő-testületnek jóvá kellene hagynia. A
szavazás eredménye: 13 igenlő és 11 nemleges
voks, valamint 1 tartózkodás. A polgármester
bejelentette, hogy ezt a határozatot újból megvé-
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Zasadnutie mestskej samosprávy

Maratón aj s ministrom
Maratónskych osem hodín trvalo 27. septembra zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré miestami spestrili aj ostré
slovné prestrelky.
Rokovanie viedol primátor JUDr. Zoltán
Hájos a zasadnutí sa zúčastnili všetci 25 poslanci:
12 za Stranu maďarskej koalície, 11 za Most-Híd
a dvaja nezávislí, Zoltán Bugár a Ágota Antal.
V úvode zasadnutia si minútou ticha uctili pamiatku
exposlanca Rudolfa Horonya a čestného občana
Dunajskej Stredy, Imre Makovecza, ktorý zosnul
práve v deň zasadnutia. Nečakane dorazil na zasadnutie aj minister životného prostredia József
Nagy.
V úvode rokovania G. Hulkó oznámil, že
odteraz nebude šéfovať frakcie poslancov SMK,
nahradí ho László A. Szabó, jeho zástupcom
bude László Garay, ktorý vystrieda Sz. Hodosyho. Ako László A. Szabó povedal, toto rozhodnutie padlo na poslednom zasadnutí frakcie
SMK. Pôvodný 36 bodový program bol na návrh
Ferenca Ambrovicsa, šéfa frakcie Most-Híd
rozšírený o tri ďalšie body: otázka organizácie
maďarských sviatkov, ďalej personálne zmeny v
Mestskej rade a odborných komisiách.

Nová Mestská rada
Frakcia Most-Híd podporovaná nezávislými poslancami v tajnom hlasovani presadila
personálne zmeny v Mestskej rade. Jej členmi
za frakciu Most – Híd sa stali: Ferenc Ambrovics, Vendelín Benkóczki, Zoltán Bugár,
Alexander Dakó a Marián Ravasz. Za
SMK členmi rady sú: Juraj Kanovits a Pál
Keszegh. Viceprimátor László A. Szabó je
členom rady z titulu svojej funkcie.

K téme prerokovania konsolidovanej finančnej
uzávierky na rok 2010. dôvodovú správu predniesol
vedúci finančného odboru a správy majetku Ing.
Zoltán Pápay. V diskusii primátor vytkol predstavenstvu skutočnosť, že a.s. Thermalpark so
100 percentnou majetkovou účasťou mesta do
termínu nepripravila daňové priznanie spoločnosti,
nakoľko do 31. júna 2011 nebola hotová ani
účtovná uzávierka, preto do predmetnej mestskej
účtovnej uzávierky za rok 2010 nemohli zapracovať
príslušné údaje. Kritiku v mene predstavenstva
ohmietol Z. Bugár. Uzávierku napokon schválilo
všetkých 25 poslancov. Následne sa rokovalo o
stave plnenia príjmovej časti a čerpania výdavkovej
časti mestského rozpočtu v prvom polroku 2011.
Vedúci finančného odboru poukázal na existujúce
finančné napätie, čo zapríčiňuje systematické krátenie príjmov z podielových daní, ktoré mesto
dostáva zo štátneho rozpočtu. Poslanci rozhodli
aj o návrhu na zmenu rozpočtu mesta na rok
2011, zmenu podporilo 24 poslancov.
V ďalšej časti rokovania riaditeľka MsKS Ildikó
Ibolya informovala o jej činnosti za 1. polrok. V
tomto roku MsKS organizovalo 87 podujatí za účasti

Minister životného prostredia J. Nagy
vo svojom vystúpení sa sústredil na otázku
skládky odpadu v Mliečanoch. Jej rekultivácia bola ukončená ešte v roku 2008.
ale štátne orgány dodatočne spochybnili
regulárnosť výberového konania. Podľa
slov J. Nagya kým bude ministrom on,
mesto Dunajská Streda sa nemusí obávať,
že musí zaplatiť celkovú sumu investície
vo výške 3,3 mil. Eur, ak to nebude dožadovať Európska únia. Ako uviedol, podarilo
sa túto sumu znížiť na 800 000 eur, ale on
nebude iniciovať, aby mesta Dunajská
Streda sumu zaplatila, kým nepríde avízo
z Bruselu. Hovoril aj o plánovanom závode
na výrobu autobatérií v Kostolných Kračanoch. Nových 140 pracovných miest
podľa neho by bol nezanedbateľným prínosom.(K tejto téme sa ešte vrátime).
30 540 návštevníkov. MsKS od 1. júla t.r. spravuje
aj sídlo Galérie súčasných maďarských umelcov,
Vermesovu vilu. O činnosti mestskej polície informoval náčelník Tibor Csiba. Zo správy, ktorú predkladal, vyplýva, že v súčasnosti celkový počet zamestnancov je 12, z toho desať príslušníkov má odbornú spôsobilosť, jeden má nastúpiť na kurz a
jedna administratívna pracovníčka. Už v týchto
dňoch odštartujú činnosť chráneného pracoviska s
8 – mi pracovníkmi so sníženou pracovnou schopnosťou pre obsluhu monitorovacieho kamerového
systému.
Poslanci prerokovali aj protest prokurátora podanom proti niektorým ustanoveniam mestského
nariadenia č. 14/ 2007 o podmienkach určovania
a vyberania dane z nehnuteľností. 23 poslancov
zahlasovalo za to, aby ročná sadzba dane za byty
bola jednotne 0,17 eur za byt.
Na rokovaní poslanec V. Benkóczki (MostHíd) opäť inicioval prijatie uznesenia o podmienkach
výkonu hlasovacích práv v obchodných spoločnostiach, v ktorých jediným akcionárom je mesto.
Modifikoval svôj pôvodný návrh, ktorý primátor
už raz vetoval. Podľa nového znenia primátor
môže síce vykonávať hlasovacie práva v týchto
spoločnostiach, ale hlasovanie podlieha schváleniu

Personálne zmeny

Prvýkrát sedel medzi poslancami Most-Híd Zoltán Bugár, ktorý zostal v SMK, ale ako vyhlásil, v budúcnosti mieni
politizovať s frakciou Most-Híd.

Zmenilo sa aj zloženie odborných komisií.
Frakcia Most-Híd má štyroch , SMK troch
predsedov. Doteraz bol tento pomer opačný.
Finančnú komisiu bude odteraz viesť Zsolt
Bindics (Most-Híd) namiesto Pála Keszegha, ktorý bude podpredsedom komisie.
SMK menovala do dvoch komisií na miesto
Zoltána Bugára nových.

Parkolás / parkovanie
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A dunaszerdahelyi kórház melletti parkolási gondokat enyhíti várhatóan már
jövőre az az egyezség, amely Dr. Hájos
Zoltán polgármester kezdeményezésére
a napokban jött létre a kórházat irányító
részvénytársasággal. A város vezetése folyamatosan foglalkozott a lakosok által
gyakran felvetett problémával, ezért is
örvendetes, hogy kedvező elmozdulás
várható. Milyen előrelépés történt ez
ügyben – erről nyilatkozik lapunknak Dr.
Hájos Zoltán polgármester.
- A városi önkormányzat már két éve elkészíttette a Nagyabonyi út melletti parkolóhelyek
kialakításának tervdokumentációját. A kivitelezés
azonban megtorpant, mivel a kórház régi bejárata melletti terület, ahol a parkolók létesülnének, a Dunaszerdahelyi Kórház Rt. tulajdonában van, ennek pedig a többségi tulajdonosa
Nagyszombat Megye Önkormányzata. Az engedélyezési folyamatban tehát szükséges volt
a többségi tulajdonos jóváhagyása. A megye
azonban addig nem foglalkozott a kérdéssel,
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Parkovacie problémy pri nemocnici budú
zrejme už na budúci rok zmierňovať nové
parkovacie miesta, o výstavbe ktorých sa
v týchto dňoch dohodol primátor JUDr.
Zoltán Hájos s vedením akciovej spoločnosti spravujúcej nemocnicu. Vedenie
mesta sa priebežne zaoberalo s problematikou, ktorú často pripomenuli aj občania mesta. Preto je potešiteľné, že sa
rysuje riešenie už v dohľadnom čase. O
podrobnostiach informuje primátor mesta.
- Mestská samospráva si dala už pred dvoma
rokmi vypracovať projektovú dokumentáciu
výstavby parkoviska pri Veľkoblahovskej ceste.
K jeho realizácii však nedošlo, nakoľko plocha
pri starom vchode do nemocnice, kde majú byť
vybudované parkovacie miesta, je majetkom
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Zöldet kapott a parkoló
építése
A város projektje alapján és a kórház pénzén létesülnek új
parkolók a kórháznál
amíg a törzstőke emelésekor nem
vitte be az Rt-be ezeket az ingatlanokat. Csak miután ez a nyáron megtörtént, lehetett tárgyalni a parkolás
kérdéséről. A város vezetése részéről
is felelőtlenség lett volna korábban
hozzálátni a parkolók építéséhez, mivel jogi garanciát akartunk. A részvénytársaság közgyűlésének határozata nélkül nem lehetett volna beszámítani a város tőkerészesedésedének emelésébe a Dunaszerdahelyi
Önkormányzat által a Dunaszerdahelyi Kórház Rt. tulajdonában való beruházás
költségét. Addigra azonban a pénzínséges helyzetben az önkormányzat az itteni parkolók építésére szánt pénzt kénytelen volt más fontos
célra, pl. Neratovicei tér parkolóinak kiépítésére
felhasználni. 2011 nyarán azonban a részvénytársság közgyűlése döntött arról is, hogy a
kórház melletti telkeket eladja a BILLÁnak és
egy magánvállalkozónak többfunkciós épület
megépítésére. Ilyen helyzetben azzal a kéréssel
fordultunk a BILLÁhoz, hogy a letérő sáv ki-

építése miatt megszüntetendő parkolók helyett
építsen ki parkolókat a kórháznál. A kórház
vezetősége az említett telkek eladásából egy
ortopéd műtőt szeretne létrehozni és megépíti
az általunk kért parkolókat a városi önkormányzat korábban elkészült tervdokumentációja
alapján. Tehát a parkolók a kórház pénzén
épülnek meg, a város azzal száll be a parkolóhelyek létesítésébe, hogy rendelkezésre bocsátja
a 24 parkolóhely kialakítására kidolgozott projektet, tehát ez a beruházás nem kerül a városnak

Parkovisko pri nemocnici
má zelenú
akciovej spoločnosti Nemocnica Dunajská
Streda, ktorej majoritným akcionárom je Trnavský
samosprávny kraj. K zahájeniu stavebného konania bol potrebný aj súhlas majoritného akcionára. Župa sa však dovtedy nezaoberala otázkou, kým sa tieto nehnuteľnosti nevčlenili do
základného imania akciovej spoločnosti pri
jeho navýšení. Len po tom, čo sa to v lete
udialo, sa mohlo začať rokovať o výstavbe parkovísk. Mesto sa vyvarovalo nezodpovednému
kroku začať výstavbu parkovísk pred týmto súhlasom, nakoľko chcelo právne garancie. Bez
uznesenia valného zhromaždenia by sa nedali
započítať do navýšenia kapitálového podielu
mesta náklady na výstavbu parkoviska v a.s.
Nemocnica Dunajská Streda. Do tej doby však
mesto muselo v tomto finančne veľmi napätom
období presmerovať prostriedky na iné dôležité

účely, napr. na výstavbu parkovísk na Neratovickom námestí. V lete t.r. sa valné zhromaždenie
a.s. rozhodlo aj o tom, že nehnuteľnosti, nachádzajúce sa pri nemocnici odpredá spoločnosti
Billa a súkromnému podnikateľovi na výstavbu
polyfunkčnej budovy. V tejto situácii sme sa
obrátili na Billu, aby vybudovala nové parkoviská
pri nemocnici namiesto parkovacích miest, ktoré
zaniknú v dôsledku vybudovania odbočovacieho
pruhu. Vedenie nemocnice chce z prostriedkov,
ktoré získa odpredajom pozemkov, vybudovať
operačku pre ortopedické oddelenie a vybuduje
aj parkoviská, ktoré sme navrhli my na základe
projektovej dokumentácie, ktorá je už dávnejšie
pripravená. Teda parkovisko sa vybuduje z finančných zdrojov nemocnice, vkladom mesta
je projektová dokumentácia 24 parkovísk, teda
výstavba parkovísk nezaťaží rozpočet mesta.
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Ebcsipezés

Ingyenes csipezés utcák szerint
A kutyák kötelező mikrocsippel történő megjelölésének harmonogramja

Október elsejétől megkezdődött városunkban
a kutyák kötelező ingyenes csipeztetése. Az általánosan kötelező érvényű városi rendelet értelmében minden Dunaszerdahely területén tartott
kutyát az év végéig csippel kell ellátni. A városi
hivatal adatai szerint ez összesen 1 166 kutyát
érint. Az alábbiakban közöljük a csipezés utcák
szerinti időbeli menetrendjét, amelyre azért van
szükség, hogy ne kelljen az ebtulajdonosoknak
hosszasan sorban állniuk.

Átrium u., Gesztenyesor, Esterházy János u.,
Marczell Mihály u., Szabó Gyula u., Kertész u.,
Felső u., Repülőtér u., Szőlőskert u., Jegenyefa
u., Szövetkezeti u., Gombotás u., Erdő u., Csigéri
u., Hársfa u., Sikabonyi u., Szt. Erzsébet u.,
Kiserdei u., Ady u., Mécs László u., Alsó u.,
Összekötő u, Szép u., Fasor u., Jávorfa u., Zsákutca,
Pagony, Csótfa, Ádor u., Mező út, Iskola u.,
Partizán u., Szent György u., Amadé László u.,
Jókai u., Kodály u.

2O11. október 1-től
október 31-ig

2011. december 1-től
december 31-ig

a következő utcákban tartott kutyák kapnak
csipet: SZNF tér, Lőrincz Gyula u., Smetana
liget, Fenyves, Sport u., Gyurcsó István u., Rózsaliget, Štúr u., Tábor u., Štefánik u., Sládkovič
u., Vásártér, Rózsa u., Szent István tér, Erzsébet
tér, Kisudvarnoki u., Bacsák u., Jilemnický u.,
Városháza tér, Kondé püspök u., Múzeum u.,
Posta u., Fő utca, Duna u., Vámbéry tér, Bartók
Béla sétány, Kukučín u., Komenský u., Nefelejcs
u., Vasút u., Kulacs u. és Jesenský utca.

ezek az utcák következnek: Zöldfasor, Csallóközi u., Nyírfa u., Csillag u., Kereszt u,. Pódafai
út, Neratovice tér, Rákóczi u., Béke u., Bősi út,
Mély u., Építő u., Fürdő u., Diófa u., Nárcisz u.,
Kistejedi u., Ipari u., Kertalja u., Bihari u.,
Fatelep u., Újtelep, Karcsai út, Vajanský u.,
Petőfi u., Arany János u., Üdülő sor, Nemesszegi
u., Halpiac tér, Malom u., Galántai út, Pókatelek
sor, Gyepü sor, Lengyár u., Csermely u., Csaplár
Benedek u., József Attila u., Kassák Lajos u.,
Aradi vértanúk útja, Zsigmond király u., Móricz
Zsigmond u., Újfalu, Barátság tér és Ollétejed.
A csipezés feltételei, szükséges iratok. Csak
azok a kutyák kaphatnak ingyen csipet, amelyekért
gazdájuk 2011-re befizette az ebadót. Az állatorvosi
rendelőben a kutya tulajdonosa köteles bemutatni
saját személyi igazolványát, a kutya oltási bizonyítványát és érmét, továbbá ki kell töltenie egy
kérdőívet, amelyen feltünteti saját és kutyája
adatait. A kutya tulajdonosa igazolást kap a csip
beültetéséről és ingyenes kutyaútlevelet, ún. Pet

2011. november 1-től
november 30-ig
a következő utcák kerülnek sorra: Pozsonyi
út, Október u., Borostyán út, Svoboda tábornok
u., Mikszáth Kálmán u., Kossuth Lajos u., Liszt
Ferenc u., Cukorgyári u., Rövid u., Virág u.,
Akácfa u., Hviezdoslav u., Kis u., Széchenyi u.,
Fábry Zoltán u., Madách Imre u., Csendes u., Világos u., Búzavirág u., Rényi u., Nagyabonyi út,

Hájos Zoltán polgármester az elsők között kereste fel a
rendelőt.

Az állatorvosi rendelő (Sport u. 76)
2O11. október 1-től végzi a csipezést minden
hétfőn, szerdán és pénteken, d.e. 9 - 12,
d.u. 14 - 17,30 óra között. A keddi rendelés
14-től 19 óráig, a csütörtöki 14-től 19,30
óráig tart. Telefon: 031/ 551-70-47.

Passportot is kézhez vehet. A városi önkormányzat
az ingyenes csipezés és a kutyaútlevél kiadásának
költségeit a befolyt ebadókból fedezi. Ha a kutya
már korábban kapott csipet, tulajdonosa legkésőbb
2011. december 31-ig köteles bejelenteni a csip

Testvérvárosok / Družobné mestá
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Testvérvárosi küldöttségek
Az idén először fordult elő a Csallóközi
Vásár negyedik évtizedébe lépett történetében, hogy az egész régiót megmozgató eseménysorozaton Szabadka /Szerbia/ kivételével jelen voltak Dunaszerdahely testvérvárosainak küldöttségei
is. A magyarországi Gödöllő, továbbá
Zenta /Vajdaság, Szerbia/ és Székelyudvarhely /Románia, Hargita megye/ delegációi két, illetve három napot töltöttek
el városunkban, ugyanígy a partnervárosokként jelenlévő Győr és Mosonmagyaróvár delegációi is.
Zenta település küldöttségét Širková Anikó
polgármester asszony vezette, Székelyudvarhely
küldöttségének élén Farkas György, a polgármesteri hivatal kabinetvezetője állt, Gödöllő delegációja Sándorné Pálfalvy Beátának, a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület elnökasszonyának
a vezetésével járt Dunaszerdahelyen. A Dunaszerdahelyhez partnervárosi kapcsolatokkal kötődő Győrt a Tourinform iroda képviselte, Mosonmagyaróvár delegációja élén pedig Dr. Nagy
István polgármester állt.
A Városi Hivatal a vásárlátogatáson kívül más
programokat is szervezett a vendégek részére.
Megtekintették többek között a Vermes villában

A testvérvárosok küldöttségének fogadása a városházán

látható nagysikerű Hungarikonok című kiállítást
is.
A városháza nagy tanácstermében Dr. Hájos
Zoltán polgármester tartott ünnepélyes fogadást
a küldöttségek tiszteletére. A polgármester köszönetet mondott azért, hogy a testvérvárosok
delegációi jelenlétükkel megtisztelték a vásárt
és reményét fejezte ki, hogy ezentúl rendszeres

vendégei lesznek az elkövetkező vásároknak
is. Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy
a testvértelepülések kulturális csoportjai műsoraikkal színesebbé tették a Csallóközi Vásár
programját. A hivatalos programokon kívül lezajlott kötetlen beszélgetéseken és találkozókon
az a vélemény fogalmazódott meg, hogy a
mostani dunaszerdahelyi látogatások elősegítik

Delegácie družobných miest v Dunajskej Strede
Prvýkrát vo viac ako tridsaťročnej histórii
Žitnoostrovského jarmoku do nášho mesta
zavítali počas trvania jarmoku delegácie z
družobných miest Dunajskej Stredy. Okrem
Subotice (Srbsko) hosťovali u nás po dobu
dvoch, resp. troch dní zástupcovia maďarského Gödöllő, Senta (Vojvodina – Srbsko)
a Odorheiu Secuiesc (Župa Hargita, Rumunsko), ako aj zástupcovia partnerských
miest Győr a Mosonmagyaróvár.
Delegáciu Senty viedla primátorka Anikó Širková, hostí zo Sedmohradska vedúci kabinetu
radnice Gy. Farkas, na čele delegácie z Gödöllő
bola Beáta Pálfalvy-Sándor zo Spolku družobných
miest Gödöllő, mesto Győr zastupovali predstavitelia Turinformu a delegáciu z Mosonmagyaróváru viedol primátor Dr. István Nagy.
Mestský úrad v Dunajskej Strede pripravil
pre hostí okrem návštevy jarmoku aj iné zaujímavé
programy. Okrem iného si vo Vermesovej vile
pozreli výstavu pod názvom Hungarikony, ktorá
lámala rekordy návštevnosti.
Vo veľkej zasadačke Mestského úradu primátor JUDr. Zoltán Hájos usporiadal slávnostnú recepciu na počesť hostí. Tu sa primátor
poďakoval za to, že družobné mestá nás poctili

Ulička družobných miest na jarmoku.

účasťou svojich delegácii na jarmoku a vyslovil
presvedčenie, že odteraz budú pravidelnými
hosťami jarmoku. Primátor vyslovil poďakovanie
za to, že družobné mestá spestrili program
jarmoku vystúpeniami svojich kultúrnych sku-

pín. V neformálnych rozhovoroch sa vykryštalizoval názor, že terajšia návšteva delegácií
družobných a partnerských miest v Dunajskej
Strede napomáha k prehĺbeniu ďalšej spolupráce
družobných miest.
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Képriport

Négy napig állt a vásár
Újdonságok: két színpad , testvérvárosok standjai és fesztiválja Ami bevált az előző évekből: minőségi borok utcája, kézműves udvar, állatsimogató

Kívánni sem lehetett volna jobb időjárást a
vásár idejére: nyárias melegben és szikrázó napsütésben sütkérezhettek mindvégig a vásár látogatói. Idén egy kisebb és egy nagyobb színpadon
sorjáztak a kulturális programok. A kisszínpadon
zajlott többek között Dunaszerdahely testvérvárosainak kulturális seregszemléje, de itt lépett fel
a humorista Nagy Bandó, a Polyák Lilla-Homonnay Zsolt énekesházaspár és Marián Greksa
is. A nagyszínpadon hazai szólisták és zenekarok,
valamint magyarországi sztárok váltották egymást,
a legtöbb embert a Csík zenekar koncertje
vonzotta. De a Máté Péter és Cserháti Zsuzsa
dalait felelevenítő nosztalgiakoncertre Tóth Verával, Keresztes Ildikóval, Auth Csillával, Pély
Barnával is megtelt a pódium környéke, a záróesten fellépő TNT zenekarén úgyszintén.
Az idei XXXI. Csallóközi Vásárt megnyitó
beszédében Dr. Hájos Zoltán polgármester is
az újdonságokat hangsúlyozta: „Arra törekszünk,
hogy a Csallóközi Vásár évről - évre megújuljon,
valami újdonsággal rukkoljon elő" - mondta.
Idén ez az újdonság a testvérvárosok utcája volt,
ahol Dunaszerdahely testvérvárosai, Gödöllő,
Zenta és Székelyudvarhely, valamint a partnervárosok, Győr és Mosonmagyaróvár mutatkoztak
be, művészeti csoportjaik pedig új színfolttal
gazdagították a vásárt. Most, hogy a vásár lezajlott,
a szervezők máris kezdhetik törni a fejüket azon,
hogy jövőre milyen újdonsággal rukkolnak elő.

Zenta polgármester-asszonya a vásári forgatagban.

Bartalos Gyula, a Mun-dus borverseny főszervezője a minőségi borok utcájában Hájos Zoltánnal és Mosonmagyaróvár polgármesterével, Dr. Nagy Istvánnal.

Fotoreportáž
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Štyri dni v jarmočnej nálade
Novinkou boli dve javiská,
ďalej stánky a festival družobných miest K tradícií
patrí už ulička kvalitných vín,
dvor remeselníkov a domáce
zvieratká
Ani priať sa nedalo lepšie počasie koncom
septembra. Od štvrtka až do nedele počas trvania
Žitnoostrovského jarmoku bolo príjemné slnečné
babie leto. Novinkou boli dve javiská, na ktorých
sa striedavo konali kultúrne programy. Na menšom
javisku sa konalo slávnostné otvorenie jarmoku,
ďalej vystúpili aj kultúrne súbory z družobných
miest. Veľký potlesk zožala aj spevácka manželská
dvojica Lilla Polyák a Zsolt Homonnay, humorista András Nagy Bandó, ako aj Marián Greksa,
ktorý neváhal zaspievať maďarský názov nášho
mesta Dunaszerdahely. Na veľkej scéne sa striedali
sólisti a skupiny zo Žitného ostrova s hviezdami
z Maďarska. Snáď najväčším diváckym magnetom
bol koncert folklórnej skupiny Csík, ale veľa návštevníkov prišlo na nostalgický koncert evergreenov už nebohého Pétera Mátého či Zsuzsa
Cserháti v podaní Very Tóth, Ildikó Keresztes
a Barna Pély. Záverečný sobotňajší večer patril
obľúbenej formácii TNT.
Tohtoročný XXXI. Žitnoostrovský jarmok
otvoril primátor Dunajskej Stredy, JUDr. Zoltán
Hájos. Primátor upriamil pozornosť návštevníkov
na tohoročné novinky . „Snažíme sa zorganizovať
jarmok tak, aby každý rok sme vyrukovali s ne-

jakou novinkou“ – uviedol primátor. Tohtoročnou
novinkou bola aj ulička družobných miest Du-
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Városi verseny / Mestská súťaž

A Smetana ligetiek dupláztak
Kiértékelték a Szép környezetért 2011 városszépítő versenyt
Szeptember közepén lezárult a „Szép
környezetért 2011“ elnevezésű, második
alkalommal meghirdetett városszépítő
verseny és a Csallóközi Vásár második
napján lezajlott az ünnepélyes eredményhirdetés.
A Városi Hivatal beruházási osztályának két
szakelőadója alkotta szakmai zsűri javaslatára
csak egy díj került kiosztásra. Dr. Hájos Zoltántól
az idén is, akárcsak tavaly, ismét a Smetana
ligeti 288-as lakótömb két képviselője, Lukács
Péter és František Kovačič vehette át a díjat,
az ezer eurós utalványt. Ez a lakótömb már
tavaly is részt vett a versenyben és elnyerte a
különdíjat. A nagyon szépen rendbe tett lakótömb
előkertjét lapunk következő számában bemutatjuk.
Kívüle a Vásártéren található 6110-as tömbház
is bejelentkezett az idei versenybe, ám a zsűri
véleménye szerint itt nem történt szembetűnő
pozitív változás a kiskert állapotában.
A májustól 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
törődnek közvetlen környezetük csinosításával
és rendben tartásával.

Opäť bodoval dom v Smetanovom háji
Vyhodnotili mestskú súťaž Za pekné okolie 2011
V polovici septembra sa skončila tohoročná celomestská skrášlovacia a čistotná
súťaž „Za pekné okolie 2011“ a počas Žitnoostrovského jarmoku boli oznámené
jej výsledky.
Členmi poroty boli dvaja odborní referenti
investičného oddelenia na Mestskom úrade,
ktorí pravidelne vykonávali obhliadku predzáhrad. Na základe ich návrhu teraz udelili
iba jednu cenu. Podobne, ako pred rokom, aj
tentokrát obytnému domu v Smetanovom háji
č. 288. Primátor JUDr. Zoltán Hájos odovzdal
cenu v podobe poukážky v hodnote 1000 eur

predstaviteľom predmetného domu Petrovi
Lukácsovi a Františkovi Kovačičovi.
Bytový dom v Smetanovom háji súťažil
aj v minulom roku a získal mimoriadnu
cenu.
Okrem bytového domu v Smetanovom
háji č. 288 do súťaže prihlásili aj predzáhradku pri dome na Trhovisku č. 6110. Tá
však nevykázala žiaden pokrok počas trvania
súťaže, preto nebola ocenená. Hodnotiaca
odborná komisia pravidelne kontrolovala
stav predzáhradok a okolie súťažiacich obytných domov. Pomocou fotografií zdokumentovala pokrok v skrášľovaní zelených
Archívne foto z roku 2010.

Kétnyelvűség / Dvojjazyčnosť
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A kétnyelvűségért a hétköznapokban!
A városi önkormányzat fontosnak tartja a magyar feliratokat,
hiszen a dunaszerdahelyi lakosok több mint 80 százalékát az
anyanyelvén szólítják meg
Mint annak idején tájékoztattunk róla, a
városi képviselők egyhangúlag a kétnyelvűség gyakorlati alkalmazása mellett foglaltak állást a képviselőtestület június 28-i
ülésén.
A vonatkozó határozatban arra szólították
fel a Dunaszerdahely területén működő szervezeteket, cégeket és intézményeket, hogy a mindennapos gyakorlatban következetesen érvényesítsék a kétnyelvűséget az épületeken lévő
feliratokon, a nyilvános szóbeli érintkezésben,
továbbá a szolgáltatások terén és a különböző
rendezvényeken, a 1999/184. Tt. számú kisebbségi nyelvhasználati törvény rendelkezéseivel
és módosításaival összhangban.
Lapunk azzal kívánja elősegíteni a kétnyelvűség
térhódítását a mindennapok gyakorlatában, hogy
a következő számunktól új sorozatot indítunk.
Egy teljes oldalon rendszeresen ingyenesen teret
biztosítunk azoknak a a Dunaszerdahelyen
működő cégeknek, intézményeknek, szervezeteknek, stb., amelyek cégtáblájukon, feliratozásaikon, szórólapjainkon és a klienseket megszólító
más tájékoztató jellegű kiadványaikon betartják

a kétnyelvűség szabályait, vagyis magyarul is
feltüntetik az információkat. Várjuk tehát az érdeklődő jelentkezőket, akik a beérkezés sorrendjében teret kapnak a Dunaszerdahelyi Hírnökben. Kérjük, fotókkal szemléltessék a kétnyelvűség követelményének gyakorlatban való
alkalmazását (cégérek, táblák, logók, feliratok,
reklámszövegek, szórólapok, egyéb tájékoztató
jellegű anyagok). Csatolják a cég rövid bemutatását,
a székhelyére vonatkozó információkat, végül az
indoklást, hogy miért tartják fontosnak a magyar
nyelvű feliratokat. Igény esetén a szerkesztőség
elkészíti a fotókat és a szöveget. A képanyagot
és a csatolt szöveget szíveskedjenek az alábbi
címre küldeni: press@dunstreda.eu , további információk: 0908/ 71-98-97.
Az ilyen cégek és intézmények megérdemlik
a megkülönböztetett figyelmet, több okból is.
Elsősorban azért, mert megbecsülik a klienst, a
vásárlót, aki szolgáltatásaikat igénybe veszi: az
államnyelven beszélőt éppúgy, mint a magyarul
megszólalót. Másodsorban, mert értéket segítenek
megőrizni, hisz minden nyelv érték. A magyar
cég-táblákra, feliratokra sem azért van szükség,
mintha az itteni magyarok nem tudnának szlovákul,

hanem azért, hogy a magyar nyelv ne kopjon ki a
használatból, ne tűnjön el. Harmadsorban, mert
erősítik az otthonosság érzetét, ami nagyon fontos,
hisz, mint Tamási Áron mondta, azért vagyunk a
világon, hogy valahol otthon legyünk benne.
Ugyanakkor nincs nagyobb sértés, mint levegőnek
nézni, semmibe venni valakit, úgy viselkedni,
mintha nem is létezne. Dunaszerdahelyen még
mindig akadnak üzletek, cégek, ahol ezt teszik a
magyar vevőkkel, annak ellenére, hogy nekik
köszönhetik a megélhetésüket, hisz ők alkotják a
lakosság 8O százalékát. Remélhetőleg ezek a
cégek is hamarosan rájönnek, hogy nincs de-

Za dvojjazyčnosť v každodennej praxi!
Mestská samospráva iniciuje rozšírenie dvojjazyčnosti v každodennom
živote mesta
Ako sme už o tom informovali, mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 28. júna
jednomyseľne osúhlasilo uznesenie, v ktorom žiada uplatnenie princípov dvojjazyčnosti v každodennom živote mesta.
V príslušnom uznesení vyzýva organizácie,
podnikateľské subjekty a inštitúcie sídliace na
území Dunajskej Stredy, aby v súlade so zákonom
č. 184/1999 Zz. O používaní jazykov národnostných menšín a jeho novelizácií dôsledne uplatňovali
dvojjazyčnosť v praxi pri označovaní budov, ulíc,
vo verejnej komunikácii, pri poskytovaní služieb
a organizovaní rôznych podujatí.
Dunajskostredský hlásnik zavedením novej rubriky chce prispievať k presadzovaniu princípov
dvojjazyčnosti v každodennom živote mesta. Už
v nasledujúcom čísle DH bezodplatne ponúkneme
priestor na jednej vyhradenej strane novín tým
subjektom a inštitúciám na území Dunajskej
Stredy, ktoré na svojich firemných a informačných
tabuliach a v iných propagačných materiáloch in-

formácie uvádzajú popri štátnom jazyku aj v maďarčine. Záujemcovia budú zaradené v poradí, v
akom sa na našu výzvu prihlásia. Žiadame ich,
aby zaslali fotodokumentáciu o tom, ako v praxi
uplatňujú dvojjazyčnosť a písomné zdôvodnenie,
že prečo považujú za dôležité zverejnenie informácií
aj v maďarčine. Texty a fotografie prosíme zaslať
na nasledovnú adresu: press@dunstreda.eu, bližšie
informácie poskytneme na telefóne: 0908/71-9897.
Subjekty, ktoré sa rozhodnú pre dvojjazyčnosť,
si zaslúžia mimoriadnu pozornosť hlavne preto,
lebo si ctia klienta, spotrebiteľa,preto ho oslovia
v jeho materinčine. Okrem toho sa snažia zachovať
hodnoty, veď každý jazyk predstavuje hodnotu.
Maďarské názvy a tabule nie sú dôležité preto,
lebo Maďari žijúci v Dunajskej Strede im nerozumejú, ale preto, aby maďarčina nevymizla zo
všedného života. Napokon maďarské nadpisy
Maďarov oslovia a umocňujú v nich pocit domoviny, čo je veľmi dôležité. Lebo ako povedal
aj spisovateľ Áron Tamási, sme na tomto svete

Romániában már előbbre tartanak.
V Rumusku aj smerové tabule sú dvojjazyčné.
preto, aby sme v ňom niekde boli doma. Na
druhej strane je hrubá urážka, ak človeka, maďarsky hovoriaceho klienta ignorujú. A to aj napriek tomu, že v našom meste Maďari predstavujú
80 percent obyvateľstva. V Dunajskej Strede sa
ešte vždy nájdu podniky, spoločnosti, inštitúcie,
ktoré si dôležitosť dvojjazyčnosti ešte neuvedomili.
Verme však, že zakrátko aj oni pochopia: najdemokratickejšie a najspravodlivejšie riešenie je
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Čipovanie psov

Bezplatné čipovanie podľa ulíc
Časový harmonogram označenia psov mikročipmi v nasledujúcich troch mesiacoch
V poslednom čísle DH sme informovali o
tom, že prvého októbra sa začalo povinné bezplatné čipovanie psov na území celého mesta.
V zmysle všeobecne záväzného mestského nariadenia psi držané na území Mesta Dunajskej
Stredy musia byť do konca roka označené čipom.
Podľa údajov mestského úradu čipovanie sa
celkovo týka 1 166 psov. Teraz uverejníme
časový harmonogram čipovania podľa ulíc, aby
bola zabezpečená plynulosť čipovania.

V období od 1.10. – 31.10.2011
budú začipované psy z týchto ulíc: Námestie
SNP, ulica Júliusa Lőrincza, Smetanov háj,
Boriny, Športová ulica, ulica Istvána Gyurcsóa,
Ružový háj , Štúrova ulica , Táborová ulica,
ulica M.R. Štefánika, Sládkovičova ulica, Trhovisko, Ružová ulica, Nám. sv. Štefana, Alžbetínske
námestie, Malodvornícka ulica, Bacsákova ulica,
Jilemnického ulica, Radničné námestie, ulica biskupa Kondého, Muzejná ulica, Poštová ulica,
Hlavná ulica, Dunajská ul., nám. Á.Vámberyho,
Korzo Bélu Bartóka, Kukučínova ulica, Komenského ulica, Nezábudková ulica, Železničná ulica,
Kulačská ulica a Jesenského ulica.

V období od 1.11. – 30.11.2011
budú na rade ďalšie ulice: Bratislavská
cesta, Októbrová ulica, Jantárová cesta, ulica
generála Svobodu, ulica Kálmána Mikszátha,
ulica Lajosa Kossutha, ulica Ferenca Liszta,
Cukrovarská ulica, Krátka ulica, Kvetná ulica,
Agátová ulica, Jantárová cesta, Hviezdoslavova
ulica, Malá ulica, Széchenyiho ulica, ulica Zoltána
Fábryho, ulica Imre Madácha, Tichá ulica, Jasná
ulica, Nevädzová ulica, Rényska ulica, Veľko-

blahovská cesta, Átriová ulica, Gaštanový rad,
ulica Jánosa Eszterházyho, ulica Mihálya Marczella, ulica Gyulu Szabóa , Záhradnícka ulica ,
Horná ulica, Letištná ulica, Vinohradnícka ulica,
Topoľová ulica, Družstevná ulica, Gombotašská
ulica, Lesná ulica, Čigérska ulica, Lipová ulica,
Maloblahovská ulica, ulica sv. Alžbety, ulica Malolesná, ulica Adyho, ulica László Mécsa, Svetlá
ulica, Dolná ulica, Spojná ulica, Pekná ulica,
Stromová ulica, Javorová ulica, Slepá ulica ,
Hájska, Csótfa, Ádorská ulica, Poľná cesta,
Školská ulica, Partizánska ulica, ul. Sv.Juraja,
ul. Lászlóa Amadea, Jókaiho ulica, Kodályova
ulica.

Od 1.12. do
31.12.2011
nasledujú tieto ulice: Zelená ulica, Žitnoostrovská ulica, Brezová ulica, Hviezdna
ulica, Krížna ulica, Povodská cesta, Neratovické námestie, Rákócziho ulica, Mierová
ulica, Gabčíkovská
cesta, Hlboká ulica,
Budovateľská ulica,
Kúpeľná ulica, Orechová ulica, Narcisová
ulica, Malotejedská
ulica, Priemyselná ulica, Podzáhradná ulica,
Bihariho ulica, Drevárska ulica, Nová
osada, Kračanská cesta, Vajanského ulica,

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/ 551ulica Sándora Petőfiho, ulica Jánosa Aranya,
Rekreačný rad, Nemesszegská ulica, Rybný trh,
Mlynská ulica, Galantská cesta, Rad Pókatelek,
Na pažiti, Ľanárska ulica, Csermelyova ulica,
ulica Benedeka Csaplára, ulica Attilu Józsefa,
ulica Lajosa Kassáka, Cesta aradských mučeníkov,
ulica kráľa Žigmunda, ulica Zsigmonda Móricza,
Nová Ves, námestie Priateľstva a Mliečany.

Podmienky čipovania, potrebné
doklady.
Veterinárnu ambulanciu, ktorá sa stala víťazom
výberového konania, za účelom bezplatného začipovania môžu vyhľadať len tí psíčkári, ktorí na
rok 2011 zaplatili poplatok za psa. Najprv treba
zaplatiť daň, až potom možno požiadať o zavedenie
čipu.
Majiteľ psa sa vo veterinárnej ambulancii musí
preukázať občianskym preukazom, očkovacím
preukazom psa a evidenčnou známkou, ďalej v
čakárni vyplní dotazník s údajmi psa a jeho majiteľa. Majiteľ obdrží potvrdenie o tom, že pes je
začipovaný. Ďalej bude zadarmo vystavený aj
cestovný pas pre psa, tzv. Pet Passport.
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

A VMK szinházi évadjának a programja
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

Friss zöldségek és adalékmentes gyümölcsszörpök
Új zöldség- és gyümölcskereskedés várja a Nagyabonyi úton a vásárlókat. A mindig friss áru
zömmel hazai és magyarországi termelőktől
származik. Az üzletben 100% -os gyümölcslevek bő választéka, szárított /aszalt/ alma,
almabor és almaecet is kapható.
A pasztörizált gyümölcslevek teljesen adalékmentesek, nem tartalmaznak szintetikus
arómákat, tartósító- és édesítőszereket. Tartalmaznak ellenben béta-karotint, biotint, Cés kis mennyiségű B1-, B2-, B6-vitamint,
folsavat, káliumot, foszfort, magnéziumot, ként

és meszet. Praktikus 3 és 5 literes vákuumos kiszerelésben
kaphatók, felbontás után két hónapig is fogyaszthatók.
A vízelvonással tartósított aszalt alma sok rostanyagot,
gyümölcscukrot és antioxidánst tartalmaz. Az almabor hasonló
összetételű és hatású, mint maga az alma.
Az almaecet élelmiszernek és gyógyszernek egyaránt kiváló.
Kedvezően hat többek között az anyagcserére, segít a túlsúly,
az allergia, valamint a fáradtságérzet leküzdésében.Az üzlet
az UMA bolt mellett, a Nagyabonyi út 5233 sz. alatt található.
Nyitvatartás: hétfő-péntek 7:30-16:30 Szo.: 7:0012:00 Tel. 0905 739 140.

Ovocie a štavy –bez konzervačných látok a farbív
Pozývame Vás do novootvoreného obchodu ovocia a
zeleniny. Nájdete tu čerstvé a chutné ovocie i zeleninu,
prevažne priamo od pestovateľov zo Slovenska a Maďarska.
Taktiež si u nás môžete zakúpiť nápoje zo 100%-ných
ovocných štiav rôznych chutí a príchutí, sušené jablká,
jablčné víno a jablčný ocot.
Šťavy sú pasterizované, bez akýchkoľvek prídavných
látok alebo farbív. Na rozdiel od iných osviežujúcich nápojov, čisté šťavy neobsahujú syntetické arómy, sladidlá,
kyseliny ani konzervačné látky. Bohaté sú na beta-karotén,
biotín, vitamín C, kyselinu listovú, obsahujú malé množstvo
vitamínu B1, B2, B6, minerálny draslík, fosfor, horčík,
síru a vápnik. Sú balené v praktických 3l a 5l obaloch,
kde je vákuum a vydržia byť otvorené aj 2 mesiace.

Sušené jablká majú podobné zloženie, ako čerstvé,
odparená je len neviazaná voda. Obsahujú veľa prírodnej vlákniny, ovocného cukru a cenných antioxidačne pôsobiacich látok. Jablčné víno má podobné
zloženie a účinky ako samotné jablko.
Jablčný ocot - potravina i liek. Pôsobí priaznivo
na metabolizmus, pomáha pri obezite, alergii a
únave. Ideálny na jarnú očistu a podporu organizmu.
Nájdete nás v Dunajskej Strede na Veľkoblahovskej 5233, (vedľa predajni UMA).
Otváracia doba: Po.-Pi.:7:30-16:30 So.: 7:0012:00
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže z 21. septembra

A legutóbbi számunkban közölt kérdésekre adott helyes válaszok
beküldői közül kisorsolt szerencsés nyertesek a következők: Edmár
Kriszta, Jilemnický u. 203/7, Török Mária, Malom u. 309/15 és Kovács
Gergely, Arany János utca 5888/29.
Mind a három nyertest 20 euró értékben megvendégeli a Lorian´s
étterem. Jelentkezés az étterem főnökénél, Bertalan Lórántnál: 0910/
901- 833. Szükséges a személyazonossági igazolvány bemutatása.

V poslednom vydaní DH sme položili našim čitateľom viac otázok,
obratom sme obdržali samé správne odpovede. Traja vyžrebovaní výhercovia sú: Kriszta Edmár, Jilemnického 203/7, Mária Török,
Mlynská 309/15 a Gergely Kovács, u. Jánosa Aranya 5888/29 .
Výhercov pohostí reštaurácia Lorian´s v hodnote 20 eúr. Kontaktujte
šéfa reštaurácie Lorian´s Loranta Bertalana na t. č. 0910/ 901- 833.
Treba sa preukázať občianskym preukazom.

Új kérdéseink:

Nová otázka:

Dunaszerdahelyen hol nyílt új zöldség-gyümölcsüzlet? Zöldségen
és gyümölcsön kívül mi szerepel még a bolt kínálatában? A helyes
választ beküldők között három nyertest sorsolunk ki, akik 20 - 20
euró értékű, tetszés szerint választott gyümölcslevet nyernek.
Válaszaikat legkésőbb október 13-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 v Dunajskej Strede novootvorený obchod Ovocie
a zelenina a čo okrem ovocia a zeleniny tam ešte nájdete?
Z čitateľov, ktorí napíšu správne odpovede, vylosujeme troch
výhercov, ktorí si môžu vybrať zo 100% -ých ovocných štiav podľa
vlastného výberu v hodnote po 20,-eur.
Odpovede zašlite najneskôr do 13. októbra na adresu redakcie, emailom (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
Születések – Novorodenci
Kovarik Ábel
Haver Alex
Kajoš Ádám
Pente Dávid
Hajdú Krisztián
Heller Hanna
Sidó Botond
Bertóková Jázmin Melinda
Stredl Samuel
Horváth Márk
Katonová Patrícia

Elhalálozások – Zomreli
Belovicsová Jolana /1927/
Németh Ladislav
/1947/
Wieznerová Terézia /1925/
Ing. Horony Rudolf /1944/
PhDr. Šintajová Lygia /1927/
Ing. Juhos Jozef
/1952/

Házasságkötés – Sobáše
Zsoldos Peter - Csiffáriová Kristína
Csörgő Tibor - Horváthová Angela
Hajduk Martin - Tanková Silvia
Gulyás Attila - Molnárová Alžbeta
Szitás Imrich - Boďaová Zuzana

Tarka Lepke VI. Nemzetközi
Bábfesztivál , október 8., VMK
Program: 10.00: Gézengúzok Bábcsoport
/DSZ/: Az a középső, Iciri-Piciri: Kutya –
macska szeretet, Ugri Bugri csoport: Szépség
és a szörnyeteg
11.30: Virgoncok /DSZ/: Holle anyó,
Aranykert Bábszínház: Hápi, az okos kiskacsa
14.00: Napsugár /Veszprém/: Háry János,
Felnőtt Marionett Bábcsoport /Halászi/: A
csillagszemű juhász.

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

Relácie DSTV:
Správy * Magazín - Nové Správy a Magazín každý
štvrtok o 18.00. Nepretržité opakovanie, výnimkou technickej prestávky.
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A VMK októberi programja – Októbrový program MsKS
okt.10.–19.00 ó.: A DUMASZÍNHÁZ előadása, fellépnek: Kovács András Péter, Rekop
György és a Szomszédnéni Produkciós Iroda / Vystúpenie Divadla „Dumaszínház“ (MR)
okt.13.– 9.00 ó.: A Körúti Színház – Budapest bemutatója: Móricz Zsigmond: Légy jó
mindhalálig (musical / Predstavenie Divadla Körúti – Budapest (MR): Zsigmond Móricz:
Buď dobrý až do smrti (musical))
okt.15..: 5 éves a Hadik András Baranta Sport- és Kulturális Klub – a városi szabadidőparkban / 5. narodeniny športového a kultúrneho klubu Hadik András Baranta – Dunajská
Streda, tradicionálne maďarské bojové umenie
okt.17.–19.00 ó.: Szeretet – Müller Péter előadása (a Családi Könyvklub szervezésében) /
Láska – prednáška Pétera Müllera (organizátor Családi Könyvklub)
okt.20.–19.00 ó.: A Thália Színház – Kassa bemutatója: Zerkovitz Béla – Szilágyi László:
Csókos asszony (operett) / Predstavenie Divadla Thália – Košice: Béla Zerkovitz – László
Szilágyi: Žena bozkov (opereta)
okt.22.–16.00 ó.: A Jókai Színház – Komárom bemutatója: Csukás István – Bergendy István:
Süsü, a sárkány (zenés mesejáték)

Mécsesgyújtással emlékezzünk!

Spomienka na martýrov

2011. október hatodikán, a nemzeti gyásznapon Dunaszerdahely Város Önkormányzatának szervezésében az aradi vértanúk mártíromságára emlékezve kegyeletes ünnepséget
tartanak a Vámbéry téren az 1848-as emlékműnél. A 18.30-kor kezdődő megemlékezésen
köszöntőt mond Dr. Hájos Zoltán polgármester,
az ünnepség szónoka Dr. Nagy István országgyűlési képviselő, Mosonmagyaróvár polgármestere, verset mond Zirig Zsófia. Gyújtson Ön is mécsest a mártírok emlékére.

6. októbra 2011 o 18.30 pri príležitosti
Národného smútočného dňa Mestská samospráva Dunajskej Stredy pri pomníku
revolúcie z roku 1848 na Vámbéryho námestí usporiada spomienkovú slávnosť na
martýrov z Aradu. Rečníci pietneho aktu:
primátor JUDr. Zoltán Hájos a primátor
Mosonmagyaróváru a poslanec maďarského parlamentu Dr. István Nagy, recituje. Zs. Zirig. Zapálte sviečku na počesť
mučeníkov!

Emlékművet avatnak Esterházy Jánosnak
Vermes villa KMG
2011. október 7-én 18:00 órakor DRÉHER
JÁNOS festőművész önálló tárlata és SIPOS
MARICA szobrászművész Vérkép című installációja nyílik. Dréher János kiállítását Novotny Tihamér művészeti író, Sipos Maricáét
Csizmadia Alexa művészettörténész nyitja
meg. Megtekinthető október 28-ig. (hétfőpéntek 9:00 – 17:00) A megnyitó után koncertet ad a MS3 Baroque Ensemble formá-

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 Kálvin 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
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Csallóköz Gyümölcse 2011
Tizenegyedik alkalommal rendezték meg a hagyományos vásárral egyidőben a Csallóköz Gyümölcse járási zöldség- és gyümölcskiállítást. Nem
11 éve kezdődött azonban a terménykiállítások története, mert a rendszerváltás előtt már egyfolytában
18 alkalommal megrendezték ezt a látványos bemutatót, de csak 11 évvel ezelőtt sikerült újra feltámasztani a megszakadt hagyományt. Az idei kiállításon a gyümölcsfélék domináltak, közülük 13 almafajtát, 3 paprikát és 2 paradicsomot díjazott a
zsűri.
Az idén kevesebb volt a kiállított termény,
mint tavaly, hiszen most 269 zöldség és gyümölcsféle gyűlt össze, ez a tavalyi 307-hez képest
csökkenést jelent. Az idén a jégesők verték el sokhelyütt a termést, tavaly viszont a sok eső okozott
gondot.
A díjazottak között dunaszerdahelyi kertészkedők is voltak.. Krascsenits Dániel szőlővel,
almával és körtével nevezett be a versenybe. A
díjat Ontario almájáért kapta. A díjnyertes alma
termesztője elmondta, hogy a kert szeretetét az
édesapjától örökölte és a kertészkedés jelenti
neki az igazi hobbit. A szintén dunaszerdahelyi

A képviselő - testület üléséről
O zasadnutí mestskej samosprávy

Szabó István Bagoly paprikájáért részesült elismerésben. Mindössze 3x3 méteres fóliasátra van,
és az idei szép terméssel elégedett.
A kiállitás megnyitásán és az ünnepélyes díjkiosztón jelen volt Dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere és a városunkban tartózkodó
testvérvárosi küldöttségek tagjai is.

Plody Žitného ostrova 2011

Ahol közügy az előkert csinosítása
Kde skrášľovanie predzáhradky je vec
spoločná

Tradičná prezentácia záhradkárskych produktov
Už po jedenásty krát zorganizovali v čase
tradičného Žitnoostrovského jarmoku výstavu ovocia a zeleniny pod názvom Plody
Žitného ostrova.
História výstavy sa však nezačala pred 11 rokmi.
Ešte pred prevratom v roku 1989 sa konalo osemnásť
ročníkov tejto prestížnej prezentácie, ale tradíciu sa
podarilo oživiť len pred 11 rokmi. Na tohtoročnej
výstave dominovalo ovocie, porota ocenila 13
druhov jabĺk, 3 druhy papriky a dva druhy paradajok.
Na tohtoročnej výstave bolo vystavených
menej plodov, ako vlani. Producenti prihlásili na
výstavu celkovo 260 vzoriek zeleniny a ovocia,
pokiaľ vlani bolo vystavených celkovo 307 ex-
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ponátov. Tento rok krupobitie, vlani časté dažde
spôsobovali problémy.
Medzi ocenenými boli aj Dunajskostredčania.
Dániel Krascsenits sa prihlásil do súťaže s hroznom, jabĺčkami a hruškami. Ocenenie získal za
jabĺčka Ontario. Ako pre DH prezradil, lásku k
záhrade má po oteckovi, dnes je záhrada jeho
skutočným koníčkom. István Szabó získal ocenenie za papriku odrody Bagoly. Ako nám prezradil, má len maličký 3x3 metrový fóliovník, v
ktorom vyprodukoval peknú úrodu, s ktorou je
spokojný.
Na otvorení tohtoročnej výstavy ako aj na odovzdávaní cien za zúčastnil aj primátor Dunajskej
Stredy, JUDr. Zoltán Hájos a členovia delegácie
družobných miest, ktorí u nás hosťovali v čase jar-

Csallóközi Múzeum

Žitnoostrovské múzeum

Az Aranykert elnevezésű I. Nemzetközi Képzőművészeti Szimpózium megnyitója 2011. október
5. 17.00, megtekinthető október 15-ig.

Slávnostné otvorenie I. ročníka Medzinárodného výtvarného sympózia Zlatá záhrada 5.
októbra 2011 o 17.00, otvorená do 15. októbra.
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Milyenvoltabiciklibuszelsőszezonja?
Aká bola prvá sezóna cyklobusu?

Zárul a fotopályázat
Fotosúťaž pred záverom

Dunaszerdahelyi Hírnök A Városi Önkormányzat lapja l Megjelenik
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