KONCERT AZ EMBERI MÉLTÓSÁGÉRT
VMK, színházterem –X. 21., 18.00 ó.:
Mága Zoltán hegedűművész, Gál Isis hárfaművész, Szluka
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KONCERT ZA ĽUDSKÚ DôSTOJNOSŤ
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Barátaink,
a bábok

B

ábok között a gyerekek a lehető legjobb társaságban vannak, nem kell miattuk aggódni. Ott csak a legjobbakat
tanulhatják, amellett, hogy
pompásan szórakoznak. Nem
is gondolnánk, mennyi mindent ad a gyerekeknek a bábozás. Például fejleszti a beszédkészségüket, a kézügyességüket, a fantáziájukat, a kreativitásukat, növeli az önbizalmukat, a kapcsolatteremtő és együttműködési képességüket, segíti a logikai gondolkodást, az összpontosítást,
erkölcsi értékeket közvetít, érzelmileg nevel. Különösen ez a két utóbbi nagyon fontos rohanó, teljesítménycentrikus, elgépiesedő világunkban,
ahol az érzelmi biztonságérzet magatartászavarokban megnyilvánuló hiánya már az első iskolaévekben sok gondot okoz.
Ezért is jó, hogy Dunaszerdahelyen két
gyermekbábcsoport, sőt egy rendszeres előadásokat tartó bábszínház is működik, nem is
akármilyen színvonalon. Jó, hogy vannak ennek
a gyönyörű tevékenységnek megszállottai, akik
azért vállalják, mert örömüket lelik benne, és ezt
az örömet képesek átplántálni a gyerekekbe. És
jó, hogy a Tarka Lepke Bábfesztivál szervezői
ragaszkodnak ahhoz, hogy a belépés ingyenes
legyen, s így minden gyerek részesülhessen abban a csodában, amelyet a bábok világa jelent.
Legalább ennyire jó, hogy mindig akadnak
partnerek, akik támogatják őket ebben a törekvésükben, és megteremtik a megvalósításhoz
szükséges anyagi hátteret.

-VK-
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Mozaik
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Az új magyar nagykövet látogatása
Bemutatkozó látogatást tett a dunaszerdahelyi városházán Balogh Csaba, Magyarország új rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. A magyar diplomatát október 6- án hivatalában fogadta Dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere.
A magyar nagykövet sorra látogatja a magyarlakta településeket a Felvidéken, hogy tájékozódjon az itt élő magyarság helyzetéről és a sorsát érintő időszerű kérdésekről. Dunaszerdahely
volt Balogh Csaba vidéki látogató-körútjának első állomása.

Návšteva nového
maďarského veľvyslanca
Nový mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Maďarska v Slovenskej republike Csaba Balogh bol 6. októbra na
nástupnej návšteve na radnici v Dunajskej Strede. Maďarského diplomata pri tejto príležitosti prijal vo svojej pracovni
primátor JUDr. Zoltán Hájos.
Dunajská Streda bola prvou zastávkou v sérii návštev diplomata, ktoré plánuje absolvovať v mestách a obciach južného
Slovenska, aby sa informoval o situácii tu žijúcich Maďarov a
aktuálnych otázkach, ktoré ich zaujímajú.

Fotópályázat a
hónap végéig

Fotosúťaž do
konca októbra

A Dunaszerdahelyi Városi Önkormányzat, a
Kortárs Magyar Galéria Kuratóriuma és a Dunaszerdahelyi Városi Televízió által DUNASZERDAHELYI ÉLETKÉPEK címmel hetedik
alkalommal meghirdetett fotópályázat határideje a folyó hónap végén lejár. Iván Pétertől,
a galéria megbízott vezetőjétől érdeklődtünk,
vannak-e pályázók.
"Már többen leadták a pályamunkájukat. Aki
eddig nem tette meg, még bátran megteheti a hónap végéig. Munkanapokon 9-től 17 óráig személyesen adhatja le, vagy akár postán is elküldheti a
Kortárs Magyar Galéria címére. Úgy gondolom,
ez a fotópályázat remek lehetőség az amatőr fotósoknak, hogy megmérettessenek, felmérjék tudásukat, és hogy a sokak által látogatott galériánk
kiállítótermében bemutatkozzanak a nagyközönségnek. A galéria a kiállított fényképek anyagköltségét megtéríti a pályázóknak, a legjobbnak ítélt
munkát pedig 100 euróval jutalmazza. A polgármester különdíja ugyancsak 100 euró, tehát elmondható, hogy nem babra megy a játék."

Koncom tohto mesiaca končí termín, dokedy
sa možno prihlásiť do mestskej fotosúťaže ŽIVÝ
OBRAZ DUNAJSKEJ STREDY.
Súťaž každoročne organizuje samospráva
Mesta Dunajskej Stredy v spolupráci s Galériou súčasných maďarských umelcov a mestskou televíziou DSTV. Povereného vedúceho galérie, Pétera Ivána sme sa opýtali, aký je doterajší záujem o tohtoročnú súťaž. „Evidujeme
už niekoľko súťažných prác, kto sa ešte chce zúčastniť súťaže, môže odovzdať svoje práce do
konca mesiaca. V pracovných dňoch v čase od
9 do 17 hodiny môžu záujemcovia odovzdať práce tu v galérii, ale môžu zaslať na našu adresu
aj poštou. Fotosúťaž je podľa mňa výbornou príležitosťou pre amatérov, aby otestovali svoje
schopnosti, a prezentovali ich na výstave najlepších prác v našej galérii s vysokou návštevnosťou. Materiálové náklady vystavených fotografií hradí naša galéria, najlepšia súťažná práca je odmenená 100 eurami. Mimoriadna cena
primátora činí tiež 100 eur, teda stojí to zato .“

A 2008-as fotopályázat egy pályamunkáját, Göndör
László felvételét kiállitáson is láthatta a közönség. /
Táto súťažná práca L. Göndöra z roku 2008 bola
predstavená aj na výstave vo Vermesovej vile.

Közérdekű közlemény

Oznam pre verejnosť

A Városi Hivatal felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy október 13tól 23-ig útburkolat - felújítás miatt teljes hosszában lezárják a VMK mögötti bekötőutat és tilos lesz a behajtás erre területre a városkapun át.

Mestský úrad oznamuje občanom, že v dňoch od 13. do 23. októbra miestna cestná komunikácia za Mestským kultúrnym strediskom bude uzatvorená pri príjazdovej bráne z dôvodu rekonštrukcie vozovky.

Városi önkormányzat / Mestská samospráva

3

Öt polgármesteri vétó
Nem volt határozatképes a Városi Tanács
rendkívüli ülése
A városi képviselő-testületben – mint lapunkban is beszámoltunk róla – a szeptember 27-i képviselő-testületi ülés óta
megváltoztak az erőviszonyok annak következtében, hogy a Magyar Koalíció Pártjának 13-tagú képviselői csoportjából Bugár Zoltán függetlenként átült a Most –
Híd frakcióba. Az MKP-nak ugyan továbbra is a legtöbb képviselője van, számszerint 12, de a 11 tagú Most–Híd képviselői csoportját támogatja a két független képviselő (Bugáron kívül Antal
Ágota is), így a szavazásoknál ők vannak
létszámbeli fölényben.
Ennek következménye az is, hogy az említett
képviselő-testületi ülésen több olyan határozatot fogadtatott el a Most – Híd frakció a függetlenek támogatásával, amelyeket az MKP képviselői csoportja ellenzett és a polgármesternek is fenntartásai voltak. Dr. Hájos Zoltán élve jogkörével öt határozatot megvétózott.
E döntésének a megtárgyalása céljából a
polgármester október 7 - re a tárgyalási rendtartással összhangban összehívta a Városi Tanács
rendkívüli ülését, hogy ezeket a kérdéseket

megtárgyalják. Az ülés azonban nem
volt határozatképes. A polgármester
lapunknak elmondta, hogy ugyan az
MKP-frakciójából is hiányoztak, de a
Most – Híd frakció képviselői nem is jelentek meg az ülésen. Nem volt tehát lehetőség arra, hogy ezt a kérdést a Városi
Tanács megtárgyalja. „Ettől függetlenül
a vétóm érvényes. Kifejezetten csak po- Szavazatszámlálás a titkos voksolás után.
litikai és a város érdekében hozott
döntésről van szó. Azért határoztam a vétó melMire vonatkoznak
lett, hogy a két frakció üljön le és szükségszerűen
keressen konszenzust ezekben a kérdésekben” –
a polgármester vétói?
hangsúlyozta a polgármester.
A megvétózott témákat a következő képvi- a 178-as határozatra, amely a városi tuselő-testületi ülésen fogják megvitatni, a hatálajdonú, gazdasági tevékenységet folytató
rozathozatalhoz azonban 3/5-ös többségre lesz
társaságokban leszűkítené a polgármester
szükség. A polgármester bízik abban, hogy a két
jogkörét, szavazhatna ugyan a város nevépárt frakciójának képviselői leülnek és egyezben, de a döntéseket a képviselő-testületnek
ségre tudnak jutni. Szükséges lenne, hogy a poljóvá kellene hagynia.
gárok érdekében kompromisszumra jussanak és
- a 179-es határozatra, amely a prokurista kimegegyezzenek a képviselők, vélte a polgárnevezését a képviselő-testület jóváhagyámester, aki fontosnak tartja, hogy a képviselősához köti.
testületnek olyan jogkörei legyenek, amit a
- a 182-es határozatra – a képviselő-testület
törvény előír, nem pedig olyanok, amelyek
szakbizottsága tagjainak megválasztására
meghaladják a törvényes kereteket.
vonatkozott.
- a 183-es határozatra, amely a Városi Tanács
új összetételét tartalmazta, a tagokat titkos
szavazással választották meg.
- a 186-os határozatra, amely a jégpálya jégkorongozók számára megállapított belépőjegyeire vonatkozott, viszont a képviselők az első elutasító szavazást követően újra
rady nebolo uznášaniaschopné
tárgyalták és az aznapi határozatukat megszüntetve újra szavaztak róla.
sobilá rokovať a uzniesť sa. JUDr. Zoltán Hájos
Uznesenia, ktoré vetoval
pre DH povedal, že síce chýbali aj niektorí členovia za SMK, ale z frakcie Most-Híd nikto neprimátor
prišiel. Rada teda nemohla rokovať o tejto pro– Uznesenie č. 11/178/2011 o podmienkach
blematike. „Bez ohľadu na to je moje veto platvýkonu hlasovacích práv v obchodných sponé. Jedná sa o vyložene politické rozhodnutie v
ločnostiach, ktorých jediným spoločníkom
záujme mesta. Preto som sa rozhodol pozastaalebo jediným akcionárom je Mesto Duviť výkon týchto uznesení, aby obe frakcie boli
najská Streda. Primátor by síce mohol hladonútené rokovať a dohodnúť sa na konsenze v
sovať v mene mesta, ale muselo by to
týchto otázkach“ – zdôraznil primátor.
schváliť aj mest-ské zastupiteľstvo.
Primátorom odmietnuté uznesenia budú pre– uznesenie č. 11/179/2011 o podmienkach uderokované na nasledujúcom zasadnutí mestskej saľovania prokúry v obchodných spoločnosmosprávy 8. novembra, k prijatiu teraz vetovatiach, ktorých jediným spoločníkom alebo
ných bodov však už bude potrebná trojpätinová
vlastníkom je Mesto Dunajská Streda.
väčšina. Primátor verí, že poslanci oboch frak– uznesenie č. 11/182/2011, ktorým bola
cií zasadnú za spoločný stôl a dokážu sa dohododvolaná Mestská rada.
núť. Bolo by žiadúce, aby sa v záujme obyvate– uznesenie č. 11/183/2011, ktoré sa týka zloľov mesta dohodli na kompromise, zdôrazňoval
ženia mestskej rady.
primátor, ktorý považuje za dôležité, aby mests– uznesenie č. 11/186/2011, ktoré upravuje výké zastupiteľstvo disponovalo takými právomošku vstupného na umelú ľadovú plochu pre
cami, aké im garantuje legislatíva, a nie takými,
hokejistov.
ktoré presahujú legislatívny rámec.

Primátor päťkrát vetoval
Mimoriadne rokovanie Mestskej
V mestskom zastupiteľstve počnúc zasadnutím 27. septembra sa zmenil pomer síl,
keďže Zoltán Bugár vystúpil z poslaneckého klubu SMK a rozhodol sa pokračovať
ako nezávislý poslanec spolupracujúci s
frakciou Most-Híd. Hoci SMK je naďalej
najpočetnejšia frakcia s 12 – mi poslancami, strana Most-Híd má 11 poslancov, ale
podporujú ju aj 2 nezávislí (Bugár a Ágota
Antal, preto získali prevahu.
Dôsledkom tejto zmeny mestské zastupiteľstvo schválilo na spomenutom zasadnutí
uznesenia, ktoré za pomoci nezávislých poslancov presadil Most-Híd, a ktoré poslanci
SMK nepodporili a výhrady mal aj primátor.
JUDr. Zoltán Hájos využil svoje právo veta
a v prípade piatich uznesení sa rozhodol pozastaviť ich výkon.
S cieľom prerokovať rozhodnutia primátora
Zoltán Hájos zvolal na 7. októbra mimoriadne
zasadnutie Mestskej rady. Rada však nebola spô-
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Interpellációk / Interpelácie

Képviselői interpellációk és észrevételek
Alábbi összeállításunkban visszatérünk a
városi képviselő-testület legutóbbi soros
ülésén elhangzott legfontosabb interpellációkra és észrevételekre.
Jarábik Gabriella /Most – Híd/ indítványozta,
hogy 2012-ben a városi ünnepségeket és ünnepeket
(március 15., augusztus 20., október 6., karácsonyváró, városi szilveszter, ünnepélyes tanévnyitó) egy
előre jóváhagyott koncepció és munkaterv alapján szervezzék. A szervezési koncepciót a képviselő-testület
oktatási és ifjúsági, valamint a sport- és kulturális szakbizottsága készíti el közösen és terjeszti a képviselőtestület elé. Bugár György /MKP/ megkérdezte, miért emelte októbertől a termálfürdő vezetése a jegyárakat. Bugár Zoltán /független a Most-Híd frakcióban/ közölte, hogy a fürdő vezetése egyhangúlag döntött az emelésről. Hulkó Gábor professzor /MKP/ tájékoztatott arról, hogy az egyházkarcsai akkumulátorgyár ügye a legfelsőbb bíróság előtt van. Az építési engedélyt a Felsőpatonyi Községi Hivatal adta ki
a létesítményre, de nem vonta be az eljárásba telekszomszédként Dunaszerdahely Városát. A képviselő szerint a 140 potenciális munkahely miatt nem szabadna veszélyeztetni a Csallóköz ivóvízbázisát és a
lakosság egészségét. Kanovits György /MKP/ a pályázati támogatások kifizetését kérte számon többedszer a városvezetésen. Azt a választ kapta a pogármestertől, hogy a kifizetések időközben megtörténtek. Horváth Kinga /Most – Híd/ arra figyelmeztetett, hogy a Rózsa ligeti gyermekjátszótér
tönkre van téve, veszélyes a gyerekekre nézve.
Bachman László /Most – Híd/ kérte, hogy a Városi Hivatal beruházási osztályának felügyelete kerül-

jön a környezetvédelmi és idegenforgalmi szakbizottsághoz. Bugár Zoltán (független a Most – Híd frakcióban) arra kérte a polgármestert, hogy a következő ülésre saját támogatási alapjából biztosítsa a teremben az internetes hozzáférést. Benkóczki Vendel
/Most – Híd/ jelezte, hogy a Bartók Béla sétányon
megállt az idő, mert a köztéri óra régóta nem működik; továbbá egyes városrészekben a családi házaknál nincs megoldva az osztályozott hulladékgyűjtés.
Bognár Éva / MKP/ kifogásolta, hogy a város
egyes belterületein burjánzik a gaz, terjed a pollenallergia. Javaslatára a testület határozatban fordul a
környezetvédelmi minisztériumhoz, teremtse meg a
szigorúbb szankcionálás és a hatósági kényszerkaszálás
törvényi feltételeit. Karaffa Attila /MKP/ kérte, a város vizsgálja meg a kétnyelvűség betartását szorgalmazó ajánlás teljesítését, külön a városi intézmé-

nyeknél és szervezeteknél is. Dakó Sándor /Most –
Híd/ a hulladékgyűjtő udvar ügyében interpellálta a
polgármestert. Az udvar létesítése telekingatlan-tulajdonjogi vita miatt akadt el; Benkóczki Vendel kérésére az ezzel kapcsolatos peres ügyről a következő ülésen számol be a polgármester. Bindics Zsolt
/Most – Híd/ számonkérte a Városi Hivatal pénzügyi
osztályán, hogy késtek az alkalmazottak augusztusi
bérkifizetései. Pápay Zoltán osztályvezető és Dr. Hájos Zoltán polgármester indoklása szerint korrekt megegyezés volt az alkalmazottakkal. Előzőleg a tervezettnél jóval kevesebb részadó folyt be a városi költségvetésbe, ami pénzhiányt okozott, illetve határidős
kifizetéseket kellett teljesíteni. Ravasz Marián sürgette az elektronikus árverések bevezetését, valamint
indítványára határozatban tiltották be a városháza helyiségeinek pártcélokra való felhasználását.

Bognár Éva javaslatára a kényszerkaszálás ügyében a minisztériumhoz fordulnak.

Z interpelácií a pripomienok poslancov
Na poslednom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva koncom septembra v
rámci bodov rôzne a interpelácie odzneli nasledujúce najdôležitejšie postrehy poslancov.
Gabriella Jarábik /Most – Híd/ navrhla, aby
mestské oslavy a sviatky v roku 2012 boli organizované podľa vopred schválenej koncepcie a pracovného plánu. Koncepciu a organizačnú prípravu
by mali zabezpečiť spoločne komisia školstva a mládeže a komisia pre šport a kultúru MsZ s tým, že návrh predložia na schválenie zasadnutiu MsZ. Juraj
Bugár /SMK/ sa opýtal, prečo termálne kúpalisko
zvýšilo ceny vstupného od 1. októbra? Zoltán Bugár /nezávislý v rámci klubu Most – Híd/ v odpovedi uviedol, že o zvýšení rozhodlo vedenie kúpaliska jednohlasne. Profesor Gabriel Hulkó /SMK/
informoval o tom, že s plánovanou výstavbou závodu
na výrobu akumulátorov v Kostolných Kračanoch
sa zaoberá Najvyšší súd. Stavebné povolenie vydal
Obecný úrad Horná Potôň, ale ako účastník konania Mesto Dunajská Streda nebolo oslovené ako
vlastník susedného pozemku. Podľa poslanca pri-

oritnejšie ako vytvorenie 140 pracovných miest by
mala byť ochrana jedinečnej zásobárne pitnej vody
a zdravie obyvateľov Žitného ostrova. Juraj Kanovits /SMK/ opakovane žiadal vedenie mesta, aby
boli vyplatené mestské dotácie pre verejnoprospešné
účely na rok 2011. Primátor oznámil, že medzitým
dotácie boli poukázané na účet žiadateľov. Kinga
Horváth /Most – Híd/ upozornila na skutočnosť, že
detské ihrisko v Ružovom háji je v dezolátnom stave a ohrozuje bezpečnosť detí. Ladislav Bachman
/Most – Híd/ žiadal, aby investičný odbor MsÚ patril do kompetencie komisie ochrany životného prostredia a cestovného ruchu. Zoltán Bugár /nezávislý
v poslaneckom klube Most – Híd/ požiadal primátora, aby na nasledujúce zasadnutie MsZ zabezpečil v rokovacej sále prístup k internetu z vlastného
fondu primátora. Vendelín Benkóczki /Most –
Híd/ upozornil nato, že na Korze Bélu Bartóka hodiny už dávnejšie nefungujú; ďalej upozornil, že v
niektorých mestských častiach pri rodinných domoch
absentujú podmienky na separovaný zber odpadu.
Éva Bognár /SMK/ namietala, že v intraviláne mesta sú pozemky zarastené burinou, ktorá spôsobuje

rôzne alergie. MsZ prijalo na jej návrh uznesenie adresované ministrovi životného prostredia, aby inicioval novelizáciu zákona s prísnejšími sankciami
a možnosťou tzv. núteného kosenia. Attila Karaffa /SMK/ žiadal, aby mesto venovalo pozornosť plneniu odporúčania MsZ na podporu dvojjazyčnosti aj
v mestských inštitúciach a organizáciach. Alexander Dakó interpeloval vo veci zberného dvora. Vzniku dvora prekáža právny spor o vlastníctvo pozemku;
na žiadosť Vendelína Benkóczkiho primátor o spore bude informovať na najbližšom zasadnutí MsZ.
Zsolt Bindics /Most – Híd/ kritizoval finančný odbor MsÚ za meškanie augustovej výplaty miezd zamestnancom. Vedúci odboru Zoltán Pápay a primátor JUDr. Zoltán Hájos prehlásili, že omeškanie
korektne dohodli s pracovníkmi. Na príčine bola skutočnosť, že príjmy mesta z podielových daní sú hlboko pod prognózami, ďalej mesto muselo plniť termínované finančné transakcie. Marián Ravasz
/Most –Híd/ požiadal o zavedenie elektronických dražieb na MsÚ, ďalej na jeho návrh MsZ prijalo uznesenie, ktoré zakazuje používanie priestorov radnice na stranícke účely.

Hűségkártya / Vernostná kárta
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Megint késni fog a Hűségkártya?
A polgármester javaslata az idén már előfordult zűrzavart
akarta megakadályozni
Egyhónapos késés és az emberek nem kapnak időben tájékoztatást – a polgármester
szerint ez lehet a következménye annak,
hogy az október negyedikei rendkívüli képviselő-testületi ülésen a Most-Híd és a függetlenek képviselői csoportja levetette a napirendről a Hűségkártya kiadását szabályozó elvek polgármester által javasolt módosításának a megvitatását. A beterjesztés
okairól Dr. Hájos Zoltán polgármester nyilatkozik lapunknak.
Mint elmondta, igaz ugyan, hogy az idő rövidsége miatt a szakbizottságok nem tárgyalták
meg a Hűségkártya kiadásának módosításáról
szóló tervezetet, de a képviselők a javaslatot megkapták időben, már a keddi ülés előtti pénteken
és átnézhették az anyagot.
„Az általam javasolt módosításoknak az volt a
célja, hogy a dunaszerdahelyi polgárok 2012-ben minél hamarabb kézhez kaphassák a Hűségkártyát, mert
az idén is csak március folyamán sikerült minden jogosulthoz eljuttatni. A megvitatása azért lett volna
fontos még a szeptemberi ülésen, hogy az új elvek elfogadása értelmében már november végéig mindenki

rendezhette volna a tartozását, mert a jelenlegi elvek a határidőt december 30-ban szabják meg. Így
hamarabb, már decemberben elkészülhetett volna a
jogosultak névsora, a kártyákat már decemberben
ki tudtuk volna nyomtatni, januárban pedig megtörténhetett volna a kikézbesítés. Ezt a folyamatot szerettem volna felgyorsítani“ – indokolta beterjesztésének okait a polgármester. A Most - Híd frakció képviselői levetették a kérdést a napirendről és csak a
november 8-i ülésen dönthet a képviselőtestület, mert
az ügyet szakbizottságokban is meg akarják tárgyalni.
A polgármester azonban úgy véli, ez nem olyan kérdés, amely a költségvetést megterhelné, vagy kimondottan szaktudást igényelne, ezért nem tartja indokoltnak a bizottságosdit.
A jelenleg érvényes elvek értelmében a lakosok
december végéig rendezhetik elmaradásaikat. Ha
azonban így marad, akkor 2012-ben megint gond lesz
a Hűségkártya időbeni kézbesítése körül. „Újra káosz alakul ki és én ezt akartam elkerülni. A célom
az volt, hogy minél hamarabb megoldjuk ezt a kérdést, hogy minél több dunaszerdahelyi lakos időben
megkaphassa a Hűségkártyát. A Városi Hivatalnak
sem az a célja, hogy minél kevesebb dunaszerdahelyi
kapja meg a kedvezménykártyát, hanem az, hogy mi-

Hájos Z:” Javaslatom célja az volt, hogy a dunaszerdahelyi
polgárok 2012-ben minél hamarabb kézhez kaphassák a
Hűségkártyát.”/ „Cieľom môjho návrhu bolo, aby obyvateľom Vernostná karta na rok 2012 bola doručená čím skôr”.

nél többen és minél hamarabb. És minél hamarabb
kaphassák meg az információt, hogy meddig rendezhetik a tartozásaikat.“ – érvelt javaslata mellett
a polgármester. Szerinte így előfordulhat, hogy a dunaszerdahelyiek megint nem fognak időben értesülni
arról, hogy meddig kell befizetniük a tartozásokat.
“Ezért vajon ki vállalja a felelősséget? El kell dönteni, hogy bizottságozgatni fogunk-e, vagy a polgárok érdekében tesszük-e a dolgunkat?“ – tette fel a
kérdést a polgármester.

Opäť mešká Vernostná karta?
Primátor chcel svojim návrhom dosiahnuť včasné
doručenie karty
Jednomesačný sklz a ohrozenie včasného informovania občanov mesta – to môže byť
podľa primátora dôsledkom toho, že poslanci za Most-Híd s nezávislými poslancami
presadili 4. októbra na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva stiahnutie návrhu novely princípov vydávania Vernostnej karty z programu rokovania, ktorý
predkladal primátor. Nevyhnutnosť ním
predkladanej novely zdôvodňuje primátor
JUDr. Zoltán Hájos.
Ako pripomenul, je síce pravdou, že pre
krátkosť času odborné komisie mestského zastupiteľstva nemohli prerokovať tento návrh. Poslanci však dostali návrh včas, v piatok pred utorkovým zasadnutím.
„Cieľom mnou navrhovanej zmeny bolo, aby
obyvateľom bola Vernostná karta na rok 2012 doručená čo najskôr. Preto som inicioval prerokovanie novely zásad vydávania vernostnej
karty na septembrovom zasadnutí, aby občania
v súlade s novými princípmi mohli do konca no-

vembra vyrovnať svoje prípadné pozdĺžnosti voči
mestu. Podľa momentálne platných zásad sa nedoplatky môžu vyrovnať do konca decembra. Tento termín som navrhoval posunúť na 30. november. V tomto prípade už na začiatku decembra by bol známy zoznam neplatičov, a
karty pre oprávnených by sme mohli dať vytlačiť ešte v decembri, následne ich distribúcia by
sa mohla realizovať už v januári“ – zdôvodňoval primátor podstatu svojho návrhu. Poslanci
frakcie Most-Híd však prerokovanie tejto témy
posunuli na zasadnutie, ktoré sa koná 8. novembra. Odôvodnili to tým, že návrh musia prerokovať aj odborné komisie. Primátor sa však
nazdáva, že táto otázka si nevyžaduje špeciálne odborné znalosti a ani nezaťažuje rozpočet
mesta, preto odklad nebol opodstatnený.
V zmysle súčasne platných zásad obyvatelia
svoje pozdĺžnosti voči mestu môžu vyrovnať do 31.
decembra. Ak sa tento termín neposunie na koniec novembra, začiatkom roka 2012 nastane opäť
problém so včasným doručením Vernostnej karty.
„Prijatím zmeny som chcel predísť tomu, aby zase

Ravasz M.: A kérdést a szakbizottságokban is meg kell tárgyalni. / Návrh treba prerokovať aj v odborných komisiách.

nastal chaos a mal som na zreteli to, aby každému oprávnenému obyvateľovi mesta Vernostná karta bola doručená včas“ – argumentoval primátor.
Podľa JUDr. Zoltána Hájosa teraz nastala taká
situácia, že Dunajskostredčania sa zrejme nedozvedia včas, dokedy musia zaplatiť pozdĺžnosti voči
mestu. „Kto za to ponesie zodpovednosť? Treba sa
rozhodnúť, či sa chceme hrať na výborovanie, alebo chceme pracovať v prospech občanov“ – položil otázku primátor.
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Évforduló / Výročie

A gyász mára felemelő együttlétté vált
Dunaszerahelyen az idén is a Vámbéry téren
lévő 1848-as emlékműnél tartották meg az
aradi vértanúkra emlékező városi ünnepséget. A kegyeletes megemlékezésen a városi önkormányzat tagjain kívül részt vettek
azok a dunaszerdahelyiek is, akik előzőleg jelen voltak az Esterházy dombormű leleplezésénél. A magyar nagykövetséget Balogh
Csaba nagykövet képviselte.
A megemlékezést megnyitó Dr. Hájos Zoltán
dunaszerdahelyi polgármester ünnepi köszöntőjében a következőket mondta: „Ezen a nemzeti
gyásznapon emlékezünk meg azokról a mártírokról, akiknek nem kellett volna az életüket adniuk a magyar hazáért, a magyar szabadságért,
mert volt lehetőségük elkerülni a bitófát, de becsületből és tisztességből mégis életüket áldozták.
Mi, itt Felvidéken ezen a napon együtt emlékezünk
mártírjainkra, és az összetartozás ereje kell,
hogy erőt adjon nekünk ahhoz, hogy mi is kiálljunk egymásért, határon innen és túl. Felvidéki
politikusként pedig ki merjünk állni a felvidéki magyar közösségért, nem pedig gazdasági vagy más
előnyök elérése érdekében kössünk egyezséget közösségünk tagjainak érdekével szemben. Bízok abban, hogy a felvidéki magyar közösség tagjai egyszer úgy fogják magukat érezni Szlovákiában,
hogy jó itt magyarnak lenni".
Dr. Nagy István, Mosonmagyaróvár polgármestere, országgyűlési képviselő ünnepi beszédében az évenkénti megemlékezések célját fejtegetve megállapította: sokkal inkább azért van
rájuk szükség, hogy az eddig feltárt összefüggéseket új megvilágításban lássuk. „Mondjon nekem valaki egy évfordulót is a magyar történelemben, amelyik nem ugyanarról szól, a sza-

1849. október 6-án Aradon kivégezték
a magyar forradalom és szabadságharc tizenkét honvéd tábornokát és egy ezredesét,
Pesten pedig az első felelős magyar kormány miniszterelnökét, Batthyány Lajost.
2001 óta október hatodika a magyar nemzet gyásznapja.

badságról. Akár a kuruc mozgalomról, akár 48ról, akár 56-ról beszélünk, egyetlen szóval kifejezhető a lényeg: szabadság. A magyarok szabadsága. Az emberek szabadsága. Minden nép

szabadsága. Felemelő arra gondolni, hogy éppen ezek a múlhatatlan értékek kötnek össze bennünket. Ezek kovácsolnak össze nemzetté és ezek
fognak megtartani bennünket a jövőben is. Nemcsak attól vagyunk magyarok, hogy magyarul beszélünk, hanem attól, hogy egyre gondolunk, ha
halljuk Szent István, Mátyás király, Rákóczi, Petőfi, Damjanich vagy Vécsey nevét” – jelentette ki a szónok. Úgy vélte, mára ezek az ünnepségek felülemelkednek a gyászon és felemelő
együttlétté alakultak át.
A kegyeletes megemlékezés végén koszorúkat
helyeztek el és mécseseket gyújtottak az emlékműnél, majd elénekelték a Himnuszt.

Spomienka na mučeníkov slobody
6. októbra sa pred pomníkom na Vámbéryho námestí uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 166. výročia popravy
aradských mučeníkov. Zúčastnili sa jej na čele
s primátorom JUDr. Z. Hájosom niektorí členovia mestského zastupiteľstva, pozvaní
hostia ako i občania mesta.
Slávnosť zahájil Zoltán Hájos, ktorý vo svojom vystúpení zdôraznil potrebu súdržnosti a solidarity: „Sila spolupatričnosti nám dodáva silu,
aby sme mali odvahu a dokázali hájiť naše záujmy na obidvoch stranách hraníc. Aby sme nebáli postaviť sa na stranu hájenia záujmov maďarskej komunity, a aby sme neuzatvárali dohody, ktoré sú protichodné so záujmami členov

našej komunity v záujme získania hospodárskych
alebo iných výhod. Verím, že Maďari žijúci na
Slovensku sa raz dožijú toho, že je dobré byť tu
Maďarom.“
Dr. István Nagy, primátor partnerského mesta Mosonmagyaróvár vo svojom vystúpení povedal: „Všetky významné výročia maďarských
dejín, ktoré každoročne oslavujeme, sa viažu k
udalostiam, ktorých cieľom bolo vydobytie
slobody, či to bolo v období Rákócziho, v rokoch 1848/49 alebo 1956. Vždy to bolo o slobode Maďarov, o slobode ľudí, o slobode všetkých národov. Táto myšlienka nás spájala vždy
a bude spájať aj v budúcnosti. Nielen preto sme
Maďari, lebo hovoríme jednou rečou, ale i preto, lebo śa v našej mysli vynárajú tie isté myš-

Dňa 6. októbra 1849 bolo v Arade (Rumunsko) popravených 13 generálov, veliteľov uhorskej revolučnej protihabsburskej
armády. V ten istý deň v Pešti bol popravený
Lajos Batthyány, prvý maďarský ministerský predseda. Tento deň si Maďari pripomínajú ako významný pamätný deň maďarského národa.

lienky, ak počujeme mená svätého Štefana, kráľa Mateja, Rákócziho, Petőfiho, Damjanicha
alebo Vécseyho.”
Na záver pietnej spomienky prítomní položili
k pamätníku vence a zapálili sviečky.

Adók / Dane

Nyilvános lesz az
adótartozók névsora
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Mécsesek
Makovecz Imre
emlékére

A félmillió eurót is meghaladják az adóhátralékok
Szeptember végén járt le a helyi adók beﬁzetésének határideje. Ezzel összefüggésben a Városi Hivatal pénzügyi és vagyonkezelési főosztálya kimutatást készített arról,
hogy miként alakult 2011 első kilenc hónapjában az adóﬁzetési fegyelem.
Ingatlanadót az összesített adatok szerint 2011re 1 millió 413 181 euró és 53 cent nagyságrendben vetettek ki. Az adóköteles jogi és természetes
személyek szeptember végéig 1 millió 148 617, 25
eurót fizettek be a város kasszájába. Az adóalanyok
által be nem fizetett összeg tehát eléri a 263
342,90 eurót, vagyis a negyedmillió eurót is meghaladja az ingatlanadó-tartozás.
A városi rendelet értelmében a kirótt adót szeptember végéig kell befizetni. Azok esetében, akik
az említett időpontig elmulasztották megfizetni
a helyi adókat, a város a törvény értelmében késedelmi bírságot kénytelen kivetni, a tartozók ingatlanjaira pedig jelzálogot jegyeztet be. Emellett a tartozó adóköteles személyek jövőre nem
lesznek jogosultak a Hűségkártyára. Még egy

utolsó esélyt kapnak a jogosultságra azok, akik
november végéig utólagosan befizetik a kivetett
adót a késedelmi bírsággal együtt.
A szemétdíj vonatkozásában a helyzet a következő: az idén hulladékbegyűjtésért és elszállításért 2011-re együttesen 908 621, 16 eurót vetett ki a város, ebből szeptember végéig mindössze
612 612,83 eurót fizettek be az adóköteles lakosok és cégek. A határidőre be nem fizetett szemétdíj nagysága eléri a 296 008,33 eurót. A szemétdíjtartozást felhalmozók hasonló eljárásra
számíthatnak, mint az ingatlanadó – hátralékosok,
valamint ők sem lesznek jogosultak a jövő évben
a Hűségkártyára, hacsak nem törlesztik adósságukat a bírsággal együtt.
Ha összeadjuk a 2011-re be nem fizetett ingatlanadót és szemétdíjat, akkor hatalmas, félmillió eurós összeget kapunk, ami hiányzik a város idei költségvetéséből, ez tételesen 559 351eurós hiányt jelent.
A Városi Hivatal az összesített adatok alapján
elkészíti az adótartozók listáját, amely október végétől nyilvános lesz és megtekinthető a város weboldalán www.dunstreda.sk.

Zoznam dlžníkov bude verejný
Obrovské nedoplatky na daniach a poplatkoch
Termín zaplatenia mestských daní vypršal
koncom septembra. Odbor finančný a správy majetku Mestského úradu v súvislosti s
tým sumarizoval aktuálny stav daňovej
disciplíny poplatníkov za uplynulých 9 mesiacov roku 2011.
Daň z nehnuteľností bola v roku 2011 vyrubená
vo výške 1 mil. 413 181 eur a 53 centov. Daňoví poplatníci do konca septembra zaplatili do
mestskej kasy 1 mil. 148 617 eur. Nedoplatok
predstavuje 263 342,90 eur. Tým, ktorí do stanovenej lehoty daňovú povinnosť nesplnili, mesto v zmysle zákona musí vyrubiť okrem dane aj
pokutu z omeškania platby, na nehnuteľnosť neplatiča môžu zriadiť vecné bremeno. Poplatníci,
ktorí nedodržali spomínanú lehotu, v roku 2012
nebudú mať nárok na Vernostnú kartu. Poslednú
šancu na získanie tejto karty dostanú dlžníci, ktorí do konca novembra zaplatia nedoplatky, vrátane sankčnej sumy za omeškanie.

S poplatkami za odvoz odpadu je situácia nasledovná: celková výška mestom vyrubeného
poplatku predstavuje spolu 908 621,16 eur, z
toho do konca septembra bolo uhradených zo
strany obyvateľov a firiem 612 612,83 eur, teda
rozdiel predstavuje 296 008,33 eur. Voči týmto dlžníkom postup bude obdobný, ako v prípade dlžníkov na dani z nehnuteľnosti. Aj oni
stratia na budúci rok nárok na Vernostnú kartu, ak nezaplatia vyrubenú daň aj so sankčným
poplatkom.
Ak zrátame nedoplatky na daniach z nehnuteľnosti a poplatkoch za odvoz odpadu, vychádza
nám viac ako polmiliónová suma, ktorá chýba z
mestského rozpočtu. Vyčíslený nedoplatok predstavuje 559 351 eur.
Na základe sumarizovaných údajov Mestský
úrad zostaví zoznam neplatičov. Zoznam bude
od konca októbra verejný a verejne prístupný
na webovej stránke Dunajskej Stredy, na
www.dunstreda.sk.

A Városháza főbejáratánál dunaszerdahelyiek mintegy 20 fős csoportja mécsesgyújtással emlékezett október 8-án temetésének napján a világhírű építészre, Makovecz
Imrére, ahogy tették ezt az egész Kárpátmedencében az általa tervezett épületeknél.
Dunaszerdahely városa is csatlakozott
ehhez a kezdeményezéshez. Amikor a városháza toronyórája elütötte a nyolcat, Dr.
Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere rövid beszédben méltatta Makovecz
Imre munkásságát, amely Dunaszerdahelynek is jellegzetes arculatot adott. Előzőleg a polgármester elődjével, Pázmány
Péterrel Budapesten részt vett a temetésen
a Farkasréti temetőben.
A jelenlévők Karaffa Attila városi képviselő javaslatára a Miatyánk elimádkozásával búcsúztak a szeptember 27-én 76 éves
korában elhunyt neves építésztől. (Lapunk következő számában képes összeállítással emlékezünk Makovecz Imrére)
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Zöld oázis a panelrengetegben
A „Szép környezetért 2011“ elnevezésű városszépítő versenynek az idén csupán egyetlen helyezettje volt: a Smetana ligeti 288-as
lakótömb, amely tavaly ugyanezen a versenyen elnyerte a zsűri különdíját.
Könnyen nyerhetett, ha szinte nem volt konkurenciája -- mondhatná valaki. Való igaz, hogy ebben az évben mindössze ketten szálltak ringbe az
ezer eurós jutalomért, de ez a lakótömb a legerősebb mezőnyben is nyert volna. Aki nem hiszi, sétáljon el a Smetana ligetbe, és nézze meg a 288.
számú épület előtti, gyönyörűen parkosított térséget. Rögtön megtalálja, mert több ilyen nincs sehol a környéken. A parkosítás ötletét az épület külső hőszigetelése adta. Ha már ilyen szépen megcsinálták, legyen szép a környéke is -- mondták a
lakók, és a szót tett követte. Nem mintha előtte nem
törődtek volna a környékével. Valaskó Mária, aki
1989-ben elsőként költözött ide, mindig rendben
tartotta, virágokkal ültette be a ház előtti földsávot,
és példáját többen is követték a lakók közül.
"Teljesen önállóak vagyunk, magunk gazdálkodunk. Nálunk a lakástulajdonosok társulása dönti el,
mi legyen, hogy legyen" -- magyarázza František Kovačič, a társulás alelnöke. Ő és Lukács Péter elnök
a motorja és a lelke a ház és környéke rendben tartásának, korszerűsítésének, szépítésének, de nem győzik hangsúlyozni, hogy a lakók segítsége nélkül nem
sokra mennének. "Ez egy nagyon jó lakóközösség. És
most, hogy olyan gyakran dolgozunk itt kint együtt,
még jobb, még összetartóbb lett" -- állítják.
"Ha kiírják, hogy brigád lesz, tizenöten-húszan
is összegyűlünk. Beszélgetünk, pletykálunk, de dolgozunk is, gyorsan eltelik az idő. Főleg az idősebbek jönnek, a fiatalokat lekötik a gyerekek. A munka dandárját Valaskó Mariska néni és Sípos Erzsike végzik, nélkülük nem lenne ilyen szép a park, de

Undesser Éva a legapróbb gyomot is észreveszi.

sokat segít Horváth Gyula, a karbantartónk is. Minden nap tesz-vesz itt valaki közülünk. Mindenki hozzátesz egy keveset, és ez az eredmény" -- mutat körbe Undesser Éva, aki sógornőjével, Magdával hát-

Sziklapiskóta zöld körítéssel.

ra indul, hogy az épület mögött összeszedje a szemetet. "Az is a miénk, azt is rendben kell tartani.
Oda is szeretnénk fákat ültetni" -- jegyzi meg František Kovačič. Bevallja, hogy amióta megszépült a
ház és a kiskert, sokkal jobb kedvvel jár haza. "Öröm
hazajönni. Még az idegenek is meg-megállnak
gyönyörködni." Van is miben. Lukács Péter javaslatára szakemberrel, Horváth Angélával terveztették
meg a kertet, aki úgy állította össze a növényeket,
hogy folyamatosan virágozzanak.
Ki gondolná, hogy egy ilyen füvesített, virágosított földdarab jobban működik, mint egy tudós pszichoterapeuta? Összehozza, összekovácsolja, jobb
kedvre deríti a lakókat, barátságosabbá teszi a házban a légkört, sikerélményt ad. A legérdekesebb, hogy
még a vandálokat is megszelídíti, lelohasztja a
rombolási kedvüket.
A városi versenyben jutalmul kapott ezer euró
csakis környezetszépítési célokra használható fel,
így várhatóan jövőre még szebb lesz a lakótömb
környéke. Mert persze a következő versenyre is
be akarnak nevezni a lakók. Nincs kedvük követni a példájukat?

Fotoreportáž
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Zelená
oáza
pri
paneláku
Súťaž „Za naše pekné prostredie 2011“ mala
len jedného víťaza, a to obytný dom č. 288
v Smetanovom háji, ktorý vlani vyhral cenu
poroty.
Ľahko vyhrali, keď nemali konkurenciu –
mohli by ste si myslieť. Pravdou je, že tento rok sa
prihlásili do súťaže o 1000 eurovú cenu len dva subjekty, ale táto bytovka by vyhrala aj v najsilnejšom
pelotóne. Kto neverí, tomu odporúčam krátky výlet na sídlisko Smetanov háj k domu č. 288, kde
vás privíta pekný parčík, akého niet v širokom okolí. Ale nielen zeleň pred domom je nádherná. Aj
zateplený dom je pekný, z vonka i znútra. A práve vonkajšia izolácia domu nadchla obyvateľov tejto bytovky. Keď má už dom peknú novú fasádu,
tak nech aj jeho okolie je pekne upravené – povedali
si obyvatelia bytovky a slovo dalo slovo. Niežeby sa predtým vôbec nezaoberali okolím domu.
Mária Valaskó, ktorá sa prisťahovala do domu medzi prvými v roku 1989 sa vždy starala o okolie,
sadila kvetiny pred domom, jej príklad nasledovali
aj iní obyvatelia domu.

„Sme samostatní, hospodárime zo svojho. U nás
rozhoduje o osude domu spoločenstvo vlastníkov
– vysvetľuje František Kovačič, podpredseda spoločenstva. A práve on a predseda Péter Lukács sú
motormi a dušou skrášľovacieho procesu. Ako zdôrazňujú, bez účinnej podpory obyvateľov bytovky
by sa však nedostali nikam. „Naše spoločenstvo
je výborné. Spoločná práca pred domom ešte viac
utužila našu súdržnosť“ – tvrdia.
„Ak sa vypíše brigáda, zíde sa nás aj 18-20. Popri práci aj klebetíme, čas rýchlo uplynie. Hlavne starší obyvatelia sa zapájajú do práce, mladí
sa starajú hlavne o deti. Pani Mariska Valaskó a
Erzsika Sipos sú vždy na čele, bez nich by parčík
nebol taký pekný, ale veľa pomáha aj náš údržbár,
pán Gyula Horváth. Niet dňa, že by niekto nepri-

Zátišie so skalnicami.

ložil ruku k dielu. A hľa, tu je výsledok“ – sprevádza
nás pani Éva Undesser, ktorá so svojou švagrinou
Magdou práve ide zbierať smeti za domom. „Aj
to je naše, aj o to sa treba starať. Aj za domom by
sme chceli vysadiť stromčeky“ – prezrádza František Kovačič. Ako dodáva, odkedy je zeleň pred
domom pekná, oveľa ľahšie sa relaxuje. Je radosť
prísť domov i po ťažkom, nervóznom dni. Stačí sa
pokochať v záhradke, a hneď je aj nálada lepšia. Na
návrh Pétera Lukácsa záhradu dali naprojektovať
odborníčke. Angela Horváth navrhla kvetinový
rad tak, aby niektorá kvetinka vždy kvitla.
Kto by si bol pomyslel, že táto zelená oáza je
najlepší psychoterapeut? Zbližuje a utužuje obyvateľov domu, zlepšuje ich náladu, robí atmosféru domu priateľskejšou, ponúka pocit úspechu.
A čo je najzaujímavejšie, aj vandalov odrádza.
Cena vo výške 1000 eur je použiteľná len na
skrášľovanie okolia, preto možno predpokladať,
že na budúci rok bude víťazná bytovka a jej okolie ešte krajšie. Lebo samozrejme, bytovka sa
chce prihlásiť aj do budúcoročnej súťaže. Nechcete nasledovať ich príklad?
Na ozdobu záhradky potrebovali 40 q skaly.
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Csipezés, közbiztonság / Čipovanie, bezpečnosť

Kutyák kötelező csipezése utcák szerint
Október elsejétől folyik városunkban a kutyák
kötelező ingyenes csipeztetése. Minden Dunaszerdahely területén tartott kutyát az év végéig
mikrocsippel kell ellátni. Csak azok a kutyák kaphatnak ingyen csipet, amelyekért gazdájuk 2011re befizette az ebadót. Aki ezt eddig elmulasztotta, annak a csipezés előtt rendeznie kell az ebadót. A mikrocsipezés utcák szerint kidolgozott
harmonogram alapján történik.

2O11. október 1-től október 31ig a következő utcákban tartott
kutyák kapnak chipet:

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 14től 19 óráig, a csütörtöki 14-től 17,30 óráig
tart. Telefon: 031/ 551-70-47.

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.

Povinné čipovanie psov
podľa ulíc
Od októbra prebieha povinné bezplatné čipovanie psov. Do konca roka na území celého mesta každý pes musí byť označený čipom. 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 osadenie čipu.

Veterinárnu ambulanciu (Športová u. 76)
možno navštíviť podľa harmonogramu ulíc za
účelom čipovania 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 - 17,30 hod. Telefónne číslo ambulancie: 031/ 551-70-47.

Nonstop monitorozzák a kamerákat
A városi rendőrségen mindannyiunk biztonságát szolgáló fontos előrelépés történt. Október elejétől nonstop ügyeletet tartanak az
újonnan kialakított figyelőpultnál és a nap 24
órájában monitoron keresztül szemmel tartják a térfigyelő kamerák által lefedett közterületeket. Ezt a szolgálatot az. ún. védett munkahely biztosítja, ahol 8 csökkent munkaképességű személyt alkalmaznak, akik váltakozva folyamatosan szolgálatban vannak. Csiba Tibor rendőrparancsnok szerint az új rendszer segítségével máris több utcai „eseményhez”, így verekedéshez, autóbetöréshez
sikerült idejében riasztaniuk az állami rendőröket. Naponta éjfélig a 159 –es számon várják a lakossági bejelentéseket, később pedig
a 158-as számot hívhatják a lakosok.

Kamery sú monitorované nonstop

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

A csipezés feltételei, szükséges iratok:
Az állatorvosi rendelőben a kutya tulajdonosa köteles bemutatni saját személyi igazolványát,
a kutya oltási bizonyítványát és az azonosító 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 past 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
kódszámát a városi hivatalban.

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.
Potrebné doklady:
Majiteľ psa vo veterinárnej ambulancii sa musí
preukázať občianskym preukazom, musí mať u seba
očkovací preukaz psa a evidenčnú známku, 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 pass.

Na mestskej polícii došlo k dôležitému pokroku, ktorý zrejme zlepší bezpečnostnú situáciu v meste. Začiatkom októbra odštartovalo svoju nonstop činnosť tzv. chránené pracovisko s ôsmymi pracovníkmi. Sú to zamestnanci so sníženou pracovnou schopnosťou, ktorí vykonávajú nepretržitú službu pri novozriadenom pulte a prostredníctvom obrazovky monitorujú zábery bezpečnostného kamerového systému v rôznych mestských častiach. Náčelník mestskej polície Tibor Csiba
považuje za veľký prínos nového systému to,
že sú schopní pružnejšie sledovať bezpečnostnú
situáciu v meste. Vďaka nemu sa v niektorých
prípadoch mohli včas zakročiť, napríklad pri
bitke, či pri krádeži alarmovaním štátnej polície. Občania do 24-tej hodiny môžu volať na
číslo 159, neskôr na číslo 158.

Szoboravató / Odhalenie reliéfu
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A hűség és helytállás szobra
Esterházy emléktáblát avattak a mártírok emléknapján
Dunaszerdahelyen
Október 6-án, a mártírok emléknapján ünnepélyes keretek között felavatták gróf Esterházy János, a 11O éve született mártír politikus emlékművét a Városi Művelődési Központtal szomszédos épület falán. A fejmagasságban elhelyezett dombormű, Lipcsey György helyi szobrászművész alkotása, a Pázmáneum Társulás
kezdeményezésére, közadakozásból készült. A
támogatók között szerepel Pázmány Péter volt
polgármester és családja, Fenes Iván, Bős község önkormányzata, a Kántor K.K.C. Kft., Fekete György, Kövér László, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke és Berényi József, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke.
Karaffa Attila, a Pázmaneum vezetője méltatta
Esterházy János tevékenységét. "Magyar volt és keresztény, de ugyanakkor a Szent Istváni intelmeket
betartva együttérzett a többi nemzettel is. Ma, amikor lefasisztázzák Esterházy Jánost, mi itt emlékművet állítunk neki."
Dráfi Mátyás Jászai-díjas színművész szavalata után Duray Miklós mondott beszédet. „.Esterházy Jánosról azért kell beszélnünk, mert ő egy
sajátos, az átlagból magasan kiemelkedő magyar
ember volt, akinek a XX. század két szörnyű világháborúja közötti húsz évben is helyén volt a szíve és a feje. Ő már akkor tudta, hogy a partnerség,
a nemzetek partneri együttélése az egyetlen megoldás és nem a baloldal által hirdetett meddő hídpolitika – mert az egypillérű híd nem vezet sehová, főleg, ha a sodrás mentén találtatik.” Duray
Miklós beszédében elmondta: Esterházyról azért kell
beszélni, hogy magunkat ellenőrizzük. "Mit tett volna János gróf hasonló helyzetben, amelyben most

mi találtatunk. Amikor attól romlik a felvidéki magyar közösség öntudata, hogy magunk romboljuk
azt. Amikor pártoskodunk és pártütőkkel és egyéni haszonlesőkkel vagyunk körülvéve. Amikor ismét
zavarossá válnak a nemzetről alkotott elképzeléseink, mert újból azt gondoljuk, hogy a jogi kötelék a nemzetet összefogó igazi erő" - fogalmazott
Duray, hozzátéve, hogy idén épp Gašparovič nyilatkozata miatt is tisztelettel kell meghajolnunk Esterházy előtt. "Szlovákia első embere tette ezt, aki
emiatt számunkra ennek az országnak a legutolsó
embere" - húzta alá. „Emlékezetünkbe Esterházy elsősorban azáltal véste be magát, hogy képes volt
a két világháború között a politikailag széttagolt felvidéki magyarokat 1936-ban egy pártban egyesíteni. És nem kevésbé azáltal, hogy az első Szlovák
Köztársaság parlamentjében, 1942. május 15-én
egyetlen képviselőként nem szavazta meg a zsidók
deportálását elrendelő törvényt. Ezt, a hitéből és erkölcsi meggyőződéséből eredő tettét a szlovák politikai osztály végképp nem tudta neki megbocsá-

Pamätná tabuľa J. Esterházyho
6. októbra, v pamätný deň martýrov odhalili v Dunajskej Strede pamätník Jánosa Esterházyho, ktorý sa narodil pred 110 rokmi. Reliéf, ktorého autorom je György Lipcsey, umiestnili z iniciatívy Združenia Pázmáneum a bol financovaný z príspevkov sponzorov.
Spomienkovú slávnosť otvoril predseda OZ Pázmaneum Attila Karaffa: “J. Esterházy.bol Maďarom a kresťanom, a pritom v súlade so svätoštefánskym učením súcítil aj s inými národmi. Dnes,
keď ho iní označujú fašistom, my mu umiestnime pamätnú tabuľu.“ Miklós Duray v slávnostnom
prejave pripomenul postoj Esterházyho, ktorý zastával názor vzájomnej odkázanosti národov v
Karpatskej kotline: “On už vtedy vedel, že východiskom môže byť partnerská spolupráca národov, a nie politika jednostranných mostov, lebo most stavaný na jednom piliery nevedie nikam.“
Po citácii myšlienok grófa Mátyásom Dráfym, Péter Pázmány a Attila Karaffa odhalili pamätník. Na slávnostnom akte sa zúčastnil Csaba Balogh, nový veľvyslanec MR v Bratislave. Primátor JUDr. Zoltán Hájos a prednostka mestského úradu Ing. Júlia Bubniaková položili pri pamätníku veniec v mene mesta.

tani, elsősorban azt, hogy a szlovák képviselők között ő volt az egyetlen magyar és csak benne volt
ennyi bátorság. Emiatt kellett őt halálra ítélni és
emiatt nem lehet őt Szlovákiában ma sem hivatalosan bűntelenné nyilvánítani.” – mondta Duray.
A vértanú gróf ma is aktuális gondolataiból
Dráfy Mátyás idézett.
Ezt követően Pázmány Péter és Karaffa Attila
leplezték az emlékművet, majd ThDr. Karaffa János a Pázmáneum képviseletében, ThDr. Görözdi Zsolt, a Kálvin Polgári Társulás elnökeként osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel. Ezután az
ünnepélyes koszorúzás következett. Dunaszerdahely városának képviseletében Dr. Hájos Zoltán polgármester és Bubniak Júlia hivatalvezető helyezett el koszorút. Az eseményen részt vett
Balogh Csaba, Magyarország pozsonyi nagykövete is. A megemlékezés a Vermes villában zárult,
az Esterházy János gróf életéről készült monodrámát adta elő Boráros Imre. előtte Csáky Pál
mondott ünnepi köszöntőt.
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Jubileum

Tízéves
Nagyszombat
megye
Saját szignálja és napja van a
Nagyszombati Önkormányzati Kerületnek
Saját zenei szignálja van a Nagyszombati Önkormányzati Kerületnek, amely a létrejöttének 10. évfordulójára emlékező
ünnepi képviselő-testületi ülésen csendült
fel először. Nagyszombatban a megyei
képviselők döntöttek arról is, hogy ezentúl évente október első csütörtökjén megtartják a megye napját.
Tibor Mikuš, a Nagyszombati kerület elnöke ünnepi beszédében úgy vélte, hogy eddigi tapasztalatai szerint a megyei intézmények részéről
megvan az akarat arra, hogy a felmerülő gondokra közösen keressék a legjobb megoldásokat.
Fontosnak tartotta hangsúlyozni: szeretné, ha a
megyében mindenki otthon érezné magát, függetlenül attól, hogy milyen nyelven beszél vagy
milyen felekezethez tartozik.
Az ünnepi ülés szónokai között volt Kvarda
József, a megyefőnök helyettese is, aki emlékeztetett arra, hogy milyen körülmények között
jött létre annak idején a kerületek rendszere, amikoris 2001. július 4 – én a 8 önkormányzati kerületből álló rendszer lett elfogadva. Mint
mondta, ő a 12+1 modellt szorgalmazta, amelyben kiemelt szerepet kapott volna Pozsony,
mint főváros és létrejött volna délen a Duna mente megye. Szólt a soron következő határokon átívelő együttműködési projektekről is. Hamarosan megalakul a Rába – Duna – Vág Európai Területi Együttműködési Tömörülés két magyarországi megye, Győr – Moson – Sopron és Komárom – Esztergom részvételével. Végezetül reményét fejezte ki, hogy 2012-től a Nagyszombati Önkormányzati Kerületet már Nagyszombat megyének fogják nevezni és a parlament elfogadja az erre vonatkozó törvénymódosítást.
Az egész napos rendezvénysorozat záróakkordjaként este a Palárik Színházban sor került
a megyei kitüntetések átadására. Dr. Hájos
Zoltán polgármester javaslatára Tölgyessy
György professzor, Dunaszerdahely díszpolgára
eddigi tudományos és kutatómunkájának elismeréseként átvehette a megye elnöke által adományozott emlékérmet.

Vlastná znelka a deň kraja
Desať rokov existencie Trnavského samosprávneho kraja
Dňa 6. októbra 2011 zorganizoval
Trnavský samosprávny kraj (TTSK) podujatie s názvom Otvorená samospráva,
ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti 10.
výročia vzniku vyšších územných celkov.
Na mimoriadnom zasadnutí Zastupiteľstva
TTSK bol schválený nový symbol samosprávneho kraja – znelka vytvorená na motívy piesne Rodný môj kraj a taktiež Deň TTSK, ktorý
bude odteraz každoročne pripadať na prvý októbrový štvrtok. Po skončení zasadnutia zastupiteľstva otvoril predseda TTSK Tibor Mikuš
konferenciu pod názvom Otvorená samospráva.
„Chceme spolupracovať so svojimi partnermi,
ktorí pôsobia v tomto kraji vo všetkom, čo považujú za dôležité pre skvalitnenie života občana.
Je vidieť, že v tomto kraji existuje otvorený a
úprimný dialóg s predstaviteľmi rôznych inštitúcií a to je trvalou hodnotou, ktorá pomôže
vždy optimálne riešiť problémy bez ohľadu na

to, aké budú vonkajšie podmienky,“ povedal po
skončení konferencie T. Mikuš.
Zástupca Tibora Mikuša József Kvarda vo
svojom príhovore informoval o najnovších aktivitách trnavskej župy v oblasti cezhraničnej
spolupráce. „Najnovšou formou našej medzinárodnej regionálnej spolupráce bude založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh, v skratke RDV s maďarskými župami Győr – Moson – Sopron a Komárom – Esztergom” – povedal J. Kvarda.
Na záver dňa vedenie trnavskej župy v Divadle
Jána Palárika v Trnave oceňovalo najvýznamnejšie
osobnosti a kolektívy kraja. Udelili štyri Čestné
občianstva, tri Ceny a sedemdesiatosem Pamätných medailí predsedu TTSK. Medzi ocenenými bol na návrh primátora Dunajskej Stredy
JUDr. Zoltána Hájosa aj Čestný občan Dunajskej
Stredy za rok 2010 prof. Juraj Tölgyessy, ktorý
za prínos v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania
prevzal Pamätnú medailu predsedu TTSK.

A SZLOVÁK AGRÁRKAMARA
nemzetközi vitafóruma

Medzinárodné diskusné fórum
agrárnej komory Slovenska

Téma: KONKURENCIAKÉPES-e a termelésben erős déli régió?
Szervező: Szlovák Agrárkamara,
Dunaszerdahely Bartók Béla sétány 789/3
Időpont: 2011.november 8,
10,00 órától - 14,30 óráig
Helyszín: PERFECTS tanácsterme,
Dunaszerdahely, Erzsébet tér
Kísérőrendezvényként a tagjainknak FARMERNAPOT szervezünk, annek keretében a Bartók Béla sétányon lévő székházunk előtt árusíthatják
saját agrártermékeit. Információk: 031/5521342.

Téma: JE PRODUKČNÝ JUH KONKURENCIESCHOPNÝ?
8. novembra 2011, od 10,00 do 14,30
vo veľkej sále Perfects
Organizátor: Agrárna komora Slovenska, 929
01 Dunajská Streda, Korzo B.Bartóka 789/3
Ako sprievodnú akciu organizujeme členom
komory možnosť predaja vlastných poľnohospodárskych produktov (priamy predaj z dvora) v rámci „Farmárskeho dňa“ v bezprostrednom okolí sídla komory v Dun.Strede.
Informácie: 031/5521342

Tarka Lepke / Pestrý motýl
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Önfeledt játék – versenydrukk
nélkül
Háromszáznál is többen ingyenesen szórakoztak a VI.
Tarka Lepke Bábfesztiválon
Hatodik alkalommal rendezte meg a Városi Művelődési Ház és a Kondé Miklós Társulás a Tarka Lepke Bábfesztivált.
Az egész napos rendezvényen három dunaszerdahelyi, két magyarországi, egy pozsonyi és egy
pozsonyeperjesi bábcsoport előadását láthatta a közönség. A bábelőadások szüneteiben memória- és
szókincsfejlesztő játékokat játszhattak a gyerekek,
vagy az előcsarnokban felállított asztalok mellett
kézműves foglalkozásokon vehettek részt.
"Dunaszerdahely bábnagyhatalomnak számít
a régióban, hisz kevés hasonló nagyságú település dicsekedhet három bábcsoporttal, és
olyan kiváló múltbeli és jelenlegi bábrendezőkkel,
mint a mi városunk. Ezért itt a helye ennek a bábfesztiválnak, amelyet nyolc éve álmodott meg
Makki Márta, a kitűnő bábos. Igaz, hogy Du-

naszerdahelyen kerül megrendezésre a Dunamenti Tavasz is, de az nem fesztivál, hanem verseny, ahol vannak nyertesek és vesztesek. Itt viszont csak önfeledt játék, dicséret és taps van."
– mondta Ibolya Ildikó, a fesztiválnak otthont
adó Városi Kulturális Központ igazgatója. Becs-

Pestrý motýľ opäť
priletel
Na VI. ročníku bábkarského festivalu sa zabávalo
zadarmo viac ako 300 divákov
Už po šiestykrát sa konal v Dunajskej Strede medzinárodný
bábkarský festival Pestrý motýľ.
Prehliadku zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko v spolupráci so Združením M. Kondé.
Na tohtoročnej prehliadke si obecenstvo mohlo pozrieť predstavenia troch
bábkarských skupín z Dunajskej Stredy,
dve predstavenia bábkarov z Maďarska,
hosťovali u nás aj skupiny z Bratislavy a
Jahodnej. Počas prestávky v tvorivej
dielni zriadenej vo vestibule deti hrali rôzne hry rozvíjajúce pamäť a slovnú zásobu, alebo z jesenných plodov zhotovili
figúrky a dekoratívne obrazy.
„Dunajská Streda je mesto s bohatou bábkarskou kultúrou, veď len
málo obcí sa môže chváliť troma báb-

karskými skupinami, a takými bábkarmi, aké malo a má v súčasnosti naše
mesto. Preto tento festival, ktorý pred
8. rokmi vymyslela vynikajúca bábkarka Márta Makki, má v našom meste opodstatnenie. Je pravdou, že Dunajská Streda hostí každoročne aj Podunajskú jar, ale to je súťaž, kde sú víťazi i porazení. Na festivale Pestrý motýľ je len bezstarostná hra, pochvala a
aplauz.“ – povedala pre DH Ildikó
Ibolya, riaditeľka MsKS, ktoré hostilo i tohtoročnú bábkarskú show. Podľa jej odhadu si bezplatné predstavenia
pozrelo viac ako 300 hostí.
Tohtoročný festival finančne podporovali Trnavský samosprávny kraj,
Úrad vlády SR, Mestská samospráva
Dunajskej Stredy a Nadácia Gábora
Bethlena.

lése szerint több mint háromszázan jöttek el a
rendezvényre, amely, akárcsak az előzőek, teljesen ingyenes volt.
Az idei fesztivált a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat, a kormányhivatal, a városi önkormányzat és a Bethlen Gábor Alapítvány támogatta.
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

Végre az Önök városában
is megkóstolhatják fatüzelésű kemencében készült kiváló pizzánkat, valamint konyhánk remek tésztaféleségeit
és ízletes ételeit!

Konečne aj vo vašom
meste môžete ochutnať
skvelú pizzu pripravovanú v peci na drevo, lahodné cestoviny a chutné jedlá našej kuchyne!

NYITÁS MÁR
2011. 10. 21-ÉN

OTVÁRAME UŽ
21.10.2011

Fogadja el meghívásunkat egy remek pizzériás vendéglőbe a dunaszerdahelyi
MAX bevásárlóközpontban,
az 1. emeleten és ünnepelje
meg velünk együtt a MAX
születésnapját!

Prijmite naše pozvanie
do skvelej pizzérie s reštauráciou v Obchodnom
dome MAX Dunajská
Streda, na 1.poschodí a
oslávte s nami narodeniny
obchodného domu!
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Nejde

Október 5-i versenyünk megfejtői

Výhercovia čitateľskej súťaže z 5. októbra

A legutóbbi számunkban közölt kérdésekre adott helyes válaszok
beküldői közül kisorsolt szerencsés nyertesek a következők: Sebestyén
Melinda, Halpiac 334-12, Jankó Janka, Barátság tér 2164/7 és Nagy
Szilvia, Szent György utca 1391/25. Mind a hárman 20 - 20 euró értékű, tetszés szerint választható gyümölcslevet nyertek a nemrég
megnyílt zöldség- és gyümölcskereskedésben. Az üzlet az UMA bolt
mellett, a Nagyabonyi út 5233 sz. alatt található. Nyitva tartás: hétfőpéntek 7:30-16:30 szombat.: 7:00-12:00, tel. 0905 739 140. Szükséges
a személyazonossági igazolvány bemutatása.

V poslednom vydaní DH sme položili našim čitateľom dve otázky,
obratom sme obdržali takmer samé správne odpovede. Traja vyžrebovaní výhercovia sú: Melinda Sebestyén, Rybný trh 334-12, Janka Jankó, nám Priateľstva, 2164/7 és Nagy Szilvia, u. Sv. Juraja,
1391/25. Výhercovia si môžu vybrať z bohatej ponuky zo 100% - ných
ovocných štiav v novootvorenom zelovoci v hodnote po 20 eúr. Zelovoc sa nachádza na adrese Veľkoblahovská 5233, (vedľa predajne
UMA), Otváracia doba: Po.-Pi.:7:30-16:30 So.: 7:00-12:00,tel. 0905
739 140. Treba sa preukázať občianskym preukazom.

Új kérdésünk:

Nové otázky:

Dunaszerdahelyen hol és milyen néven nyílik a napokban egy új pizzéria? A helyes választ beküldők között három nyertest sorsolunk ki,
akik 20-20 euró értékben fogyaszthatnak a szóban forgó pizzériában.
Válaszaikat legkésőbb október 27-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 novootvorená pizzéria v Dunajskej Strede? Z čitateľov, ktorí napíšu správnu odpoveď, vylosujeme troch výhercov, ktorí
získajú konzumáciu podľa vlastného výberu v predmetnej pizzérii v hodnote po 20,-eúr.
Odpovede zašlite najneskôr do 27. 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
Nagyová Margaréta
Šebeň Žarko Zoran
Soós Enikő
Bokrosová Liana
Kiss Cloe
Tejedi Jakub
Véghová Viktória
Alföldy Nóra Dorottya

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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Elhalálozások – Zomreli

A VMK októberi programja – Októbrový program MsKS

Tóthová Anna /1925/
Klempa Štefan /1954/

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.21.– 8.00 ó.: Katedra Napok a Katedra Alapítvány rendezésében / Dni Katedry
okt.21.: AZ 1956-OS FORRADALOM 55. ÉVFORDULÓJÁNAK VÁROSI ÜNNEPSÉGE Dunaszerdahely Város Önkormányzata, a Magyar Koalíció Pártja és az Emberi Méltóság Tanácsa nemzetközi civil szervezet és a VMK közös szervezésében, 16.00 ó: Koszorúzás aVárosháza melletti emlékműnél, köszöntőt mond Dr. Hájos Zoltán polgármester, ünnepi beszédet
mond Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, közreműködik a Kicsi Hang,
18.00 ó.: Koncert Az Emberi Méltóságért a VMK színháztermében / Revolúcia 1956 – mestská spomienková slávnosť na 55. výročie.
okt.22.–16.00 ó.: A Jókai Színház – Komárom bemutatója: Csukás István – Bergendy István:
Süsü, a sárkány (zenés mesejáték) / Vystúpenie Divadla Jókaiho – Komárno: Drak Süsü (hudobná rozprávková hra)
okt.22., 23., 30.–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas Šachového klubu
okt.27.– 9.00 ó.: A Forrás Színház – Győr: Jelentés az Akadémiának / Vystúpenie Divadla Forrás – Győr (MR): Správa pre Akadémiu

Házasságkötés – Sobáše
Pelech Štefan - Mgr. Stella Píverová
Harsányi František - Zuzana Némethová
Mgr. Gazdík Peter - Katarína Fučíková
Környi Zoltán - Eva László
Horváth Zoltán - Katalin Váradi
Aydin Adem - Katarína Horváthová
Dömény Patrik - Albína Neumahrová
Ferencei Peter - Ingrid Fehérová

Kiállítás
A "HAGYOMÁNYOS GAZDÁLKODÁS A CSALLÓKÖZBEN" c. kiállítás ünnepélyes megnyitója 2011. október 21-én
11.00 órakor kerül sor a MAX Szórakoztató- és Bevásárlóközpont 1. emeletén.
A kiállítás december 31-ig tekinthetö
meg.

Výstava

Novemberi előzetes - Z novembrového programu
nov. 5.–19.00 ó.: A Csak Van zenekar - lemezbemutató koncert, 22.00 ó.: Lemezkeresztelő utóbuli az NFG-1 Filmklubban, vendég: Sándor György / Nové CD skupiny Csak Van
nov. 8., 10.–10.00 és 11.30.: Alan Alexander Milne: Micimackó (zenés mesejáték) / A. A. Milne: Medvedík Pú
nov.12.–16.00 ó.: VIII. KÁRPÁT-MEDENCEI FOLKLÓRFESZTIVÁL – MÁRTON-NAPI VIGALOM / VIII. FOLKLÓRNY FESTIVAL KARPATSKEJ KOTLINY – VESELICA NA MARTINA

"TRADIČNÉ HOSPODÁRENIE NA
ŽITNOM OSTROVE" otvorenie výstavy 21.
októbra o 11.00. na 1. poschodí Zábavného
obchodného centra MAX. Výstava potrvá do
31. decembra.

Vermes villa KMG
DRÉHER JÁNOS festőművész önálló
tárlata és SIPOS MARICA szobrászművész
Vérkép című installációja megtekinthető október 28-ig (hétfő-péntek 9:00 – 17:00)

Vermesova vila - Galéria SMU
Výstava akad. maliara JÁNOSA DRÉHERA a umelkyne MARICA SIPOS s názvom Krvný obraz potrvá do 28. októbra
(pondelok-piatok 9:00 – 17:00).

Verejné osvetlenie:
ohlásenie porúch

Közvilágítás:
hibabejelentés

0905/ 624-561 / celý deň/, 590-3920 /v
úradných hodinách/.

0905/ 624-561 egész nap/, 590-3920 /munkaidőben/.
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Keletkutatók fóruma kilencedszer

Fórum o Vámbéryho
dedičstve

Dunaszerdahelyen 9. alkalommal rendezték
meg a Vámbéry - konferenciát, a keletkutatók
nemzetközi fórumát.

V našom meste usporiadali už po deviatykrát
konferenciu Vámbéryho, fórum bádateľov
Východu.

A 2010-es konferencia tudományos előadásait tartalmazó kiadvány bemutatása után az esemény a városháza dísztermében folytatódott, ahol Dr. Hájos
Zoltán polgármester üdvözölte a résztvevőket. A
tiszteletbeli vendégek között volt Yüksel Yücekal,
Törökország szlovákiai nagykövetségének tanácsosa is, továbbá Balogh Csaba, a Magyar Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott szlovákiai
nagykövete, aki szerint a dunaszerdahelyi konferencia
jelentős esemény, amely méltó módon mutatja be a
magyar turkológia eredményeit. „Régi igazság,
hogy a múlt nélküli nemzetnek jövője sincs. Ismernünk kell, honnét jöttünk, hova tartunk, melyek a hagyományaink. A türk nemzetekben meglévő gyökereink és nomád hagyományaink kutatásával, felmutatásával Vámbéry tartós értéket teremtett”–
mondta a magyar nagykövet.
A kétnapos konferencián 21 előadás hangzott
el. A tudományos fórum mára kinőtte városunk
határait és az egész magyar nyelvterület eseményének számít.

Po predstavení publikácie, ktorá obsahuje prednášky konferencie v roku 2010, podujatie pokračovalo vo veľkej zasadačke radnice. Učastníkov fóra
privítal primátor JUDr. Zoltán Hájos, okrem iného aj radcu veľvyslanectva Turecka na Slovensku
Yüksel Yücekala, ďalej mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Maďarska na Slovensku.
Podľa Csabu Balogha je to významé podujatie, ktoré dôstojne prezentuje tradície maďarskej turkológie. „Je pravdou, že národ bez minulosti nemá budúcnosť. Musíme vedieť, odkiaľ sme prišli, aké tradície máme. Vámbéry výskumom a preukázaním kultúrnych hodnôt našich koreňov v národoch Turkov
a nomádskych tradícií vytvoril trvalé dielo” – povedal diplomat. Počas dvoch dní na konferencii odznelo 21 prednášok. Fórum bádateľov Východu už
prerástlo hranice mesta a stalo sa podujatím celého maďarského jazykového územia. Na konferencii Cenu Vámbéryho za rok 2010 dostala bratislavská
turkologička Xenia Celnarová za výskum modernej tureckej literatúry.
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A képviselő-testület soron kívüli ülése
O zasadnutí MsZ mimo poradia

Makovecz Imrére emlékezünk
Spomienka na I. Makovecza

BIHARI–nap nyolcadszor
Városunkban ebben az évben is megemlékeztek
Bihari Jánosról, a kiváló cigányprímásról. Banyák
István prímás, a Roma Muzsikusok Társulásának alapítója élesztette fel Dunaszerdahelyen 8 évvel ezelőtt
a korábban Nagyabonyban megszakadt hagyományt, ahonnan Bihari karrierje elindult. Az idei ünnepség is Bihari szobránál kezdődött, Dunaszerdahely városa nevében Dr. Hájos Zoltán polgármester mondott köszöntőt és koszorúzott. A gálaműsor
a művelődési központban zajlott, ahol a Bihari zenekar Bihari legszebb nótáit húzta, a csallóközi nótaénekesek és budapesti előadóművészek pedig
közkedvelt magyar nótákkal szórakoztatták a kö-

zönséget. Bihari napokon fellépett ifj. Kállai Kiss
Ernő hegedűvirtuóz is, aki az alábbiakat nyilatkozta:
„Megengedhetetlen, hogy a cigányzene, a magyar
nóta kihaljon. Ne feledjük - ez a magyarság zenéje.
Ha nem gyakoroljuk, nem népszerűsítjük a fiatalok
körében, kimúlik“.

A kórház körüli parkolókról
O parkovisku pri nemocnici

Bihariho dni
2. októbra v Dunajskej Strede pri soche Jánosa Bihariho bola spomienková slavnosť, ktorú organizoval aj tento rok Spolok rómskych muzikantov. Učastníci pietneho aktu spomínali na vynikajúceho huslového virtuóza rómskeho pôvodu. Bihariho deň inicioval pred ôsmymi rokmi primáš Štefan Banyák pred 8 rokmi. Aj tohtoročné oslavy sa
začali kladením vencov pri pomníku Bihariho, nás-

ledne pokračovali galaprogramom v Mestskom
kultúrnom stredisku. Pri soche Bihariho prehovoril
primátor Zoltán Hájos, následne predstavitelia inštitúcií a organizácií uložili vence k pomníku. Na Bihariho dni vystúpil ako hosť Ernő Kállai Kiss ml.,
svetoznámy umelec, nositeľ ceny maďarskej televízie a maďarského rozhlasu, víťaz 14. medzinárodnej
huslovej súťaže Karla Fresha.
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