Márton napi vigalom
November 12. 16 órától a Városi
Művelődési Központban: Folklórműsor,
kézműves – foglalkozások, táncház,
libalakoma és borkóstoló

Veselica na Martina
12. novembra od 16.00: Folklórny
program, remeselnícke aktivity, tanec,
husacie hody, ochutnávka vína
Megjelenik kéthetente
2011. november 2., 19. évfolyam, 21. szám
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Vychádza dvojtýždenne

21. číslo, 19. ročník, 2. novembra 2011

DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

Vigyázat,
kamerák!

T

itokzatos gyilkosság tartja hónapok
óta izgalomban az olaszokat. Egy
családjával kiránduló fiatalaszszonyt, aki a közeli büfébe indult,
fényes nappal 35 késszúrással
megöltek egy népszerű kirándulóhely félreeső zugában, miközben a férje a kislányukkal várt rá a hintáknál. A férj a rendőrségnek csak
akkor lett gyanús, amikor kitudódott, hogy szeretője van. Ez azonban nem főbenjáró bűn, más terhelő
körülmény viszont nem merült fel ellene. Egészen addig, amíg ki nem derült, hogy az a válltáska, amelyet
a rendőrség lefoglalt, nem azonos azzal, amely a tragédia napján a feleségénél volt. Hasonlóak voltak
ugyan, mindkettő 250 eurós Alviero Martini modell,
mégsem tökéletesen egyformák. A különbséget egy
videófelvételnek köszönhetően sikerült bizonyítani.
Ezt annak az üzletháznak a biztonsági kamerája rögzítette, ahová 5 órával a tragédia előtt tért be a család. Miért vett egy ugyanolyan táskát a férj, miért nem
az eredetit adta oda a nyomozóknak? És miért volt rajta más ruha a felvételen, mint a gyilkosság délutánján? A férfi azóta is vizsgálati fogságban van.
Remélhetően Dunaszerdahelyen nem fog kelleni ilyen
tragédiánál "tanúskodnia" a nemrég telepített térfigyelő biztonsági kamerarendszernek, amely az eddiginél sokkal hatékonyabban láthatja el feladatát. Olyan távvezérléssel mozgatható kamerákat is tartalmaz, amelyek
"ellátnak" a következő kameráig, így azt már nem lesz
érdemes ellopni vagy megrongálni. Ahol eddig alkalmazták a rendszert, mindenütt nagyon jól bevált, kimutathatóan több bűnelkövetőt sikerült elfogni. De bűnmegelőzési szempontból is fontos a kamerák jelenléte,
hisz a bűnözők kétszer is meggondolják, érdemes-e kockáztatni, ha tudják, hogy minden lépésüket figyelik.
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Vélemény

Názor

„Sajnálatos színjáték volt”
A polgármester szerint megállapodásra van szükség, hogy a város
ügyeinek intézése folyamatos lehessen
„Sajnálatosnak tartom, hogy a képviselő-testület október 27-i soron kívüli ülése színjátékba torkollott” –nyilatkozta lapunknak Dr. Hájos Zoltán
polgármester, akit annak kapcsán szólítottunk meg,
hogy a Híd képviselőcsoportja őt tette felelőssé az
ülés kudarcáért. A dunaszerdahelyiek a polgármester
szerint joggal várják el minden képviselőtől, hogy
felelősségteljesen és a város érdekében dolgozzon,
ami nem mondható el a legutóbbi ülésről.
A polgármester a történtek előzményeként elmondta, hogy a Híd frakció tagjai október 14-én beiktatott beadványukban soron kívüli ülés összehívását
kérték. A Városi Hivatal feladata a szakbizottságok
összehívása volt, hogy az ülésre elkészülhessenek
az anyagok. A következő héten, október 21-én a kulturális és a sportszakbizottság ülésezett változatlan
összetételben. „Huszonnegyedikén pedig a pénzügyi
szakbizottságnak kellett volna összeülnie még a régi
felállásban, miután a képviselő-testület szeptember
27-i ülésén elfogadott, személycserékre vonatkozó
határozatát nem írtam alá, mert az nem tükrözte a
két frakció politikai megállapodását. Az erőviszonyok
megváltozása folytán meg kellett volna állapodni a
két frakciónak nemcsak a szakbizottságok, hanem
a tanács összetételében is. A szakbizottságok tekintetében voltak egyeztetések, viszont a tanácsról
nem. A szeptember 27- i ülésen szembesültünk a Híd

frakció javaslatával. Ennek nyomán nem tehettem
mást, mint megvétóztam és újratárgyalásra visszaadtam a képviselő-testületnek, hogy már nem 13
szavazattal, hanem 15 szavazat mellett állapodjanak meg a szakbizottságok, illetve a tanács összetételéről.”- mondta a polgármester.
Mivel a polgármester vétójával leállította e határozatok végrehajtását, következésképpen mindaddig a régi felállásban működnek a bizottságok és
a tanács is, amíg nem születik egy új határozat, ill.
megállapodás. „A Híd frakció tagjainak távolmaradása miatt a pénzügyi és vagyonkezelési szakbizottság október 24 - én nem ülésezett, mert nem
volt határozatképes. A tanácsülésen sem voltak jelen, amelyet október 27-re 13.OO órára hívtam öszsze, mert, ez volt az egyetlen számításba jöhető időpont” – mondta Hájos Zoltán.
A polgármester a továbbiakban rámutatott arra,
hogy a Híd képviselőcsoportjának kérésére ülésezett a múlt héten soron kívül a testület, ám az általuk kért pontok letárgyalásához semmilyen írásbeli anyagot nem csatoltak, márpedig a tárgyalási rend ezt előírja. A hivatal által elkészített anyagot a képviselők megkapták, de a Híd beterjesztései
emiatt hiányoztak belőle. Így a Híd frakció által kért
pontokat sem a szakbizottságban, sem a tanácsban
nem lehetett letárgyalni, igaz, az utóbbi nem is volt

határozatképes. Ezért történt meg a múlt heti rendkívüli ülésen az, hogy a tárgyalási rend értelmében
le kellett venni a programról ezeket a pontokat.
A dunaszerdahelyi emberek számára eléggé kaotikusnak tűnő helyzetből milyen kiutat lát a polgármester?- kérdeztük Hájos Zoltántól. „Remélem,
mindkét frakció belátta, hogy erőpozícióból, a másikat kijátszva nem lehet tárgyalni, csakis a megegyezés
a célravezető. Remélem, hogy a soron következő november 8-i képviselő-testületi ülésen mindkét frakció
képviselői arra fognak törekedni, hogy megállapodjanak. Bízok abban, hogy nem magamutogatás és
vádaskodás lesz, hanem a város érdekében történő érdemi munkára helyeződik a hangsúly”- fogalmazta
meg elvárásait a polgármester.
Bizakodásra adhat okot, hogy értesüléseink
szerint lapzártánk időpontjában várhatóan tárgyalásokra kerül sor a Híd és az MKP frakciója között
az együttműködésről, ennek kimeneteléről a DH következő számában beszámolunk.

„Bolo to poľutovaniahodné divadlo“
Podľa primátora je potrebná dohoda, aby sa záležitosti mesta riešili priebežne
„Považujem za poľutovaniahodné, že sa mimoriadne plenárne zasadnutie 27. októbra premenilo
na divadelnú scénu“ - povedal pre DH primátor
JUDr. Zoltán Hájos, ktorého sme oslovili preto, lebo
frakcia Most viní práve jeho z neúspechu zasadnutia, o ktorom píšeme na strane 3. Podľa primátora
obyvatelia mesta právom očakávajú, že poslanci vykonávajú svoj mandát zodpovedne a v záujme
mesta, čo sa nedá povedať o poslednom zasadnutí.
Primátor ďalej hovoril o tom, prečo bolo zvolané minulotýždňové mimoriadne rokovanie: poslanci frakcie Most v žiadosti prevzatej 14. októbra iniciovali zvolanie zasadnutia mimo schváleného
plánu rokovaní. Úlohou mestského úradu bolo zvolanie odborných komisií, aby sa pripravili materiály na plenárne zasadnutie. 21. októbra rokovala Komisia pre kultúru a šport, ako aj Komisia pre
školstvo a mládež v nezmenenom zložení. „24.
októbra mala rokovať Komisia finančná a majetkovoprávna ešte v pôvodnom zložení, nakoľko uznesenie o personálnych zmenách z plenárneho zasadnutia konaného 27. septembra som nepodpísal.
Tie totiž neodzrkadľovali politické dohody oboch
frakcií. Frakcie sa v dôsledku zmeny pomeru síl

mali dohodnúť nielen o personálnych zmenách v
odborných komisiách, ale aj o zmene zloženia
Mestskej rady. O komisiách bola dohoda, o Mestskej rade nie. Na zasadnutí 27. septembra bol prezentovaný návrh frakcie Most. Nemohol som konať inak, ako vetovať uznesenie a vrátiť ho na opätovné rokovanie zastupiteľstvu, aby nie 13 ale 15
hlasov rozhodovalo o zložení odborných komisií
a rady“ – povedal primátor.
Primátor svojim vetom zastavil výkon uznesení, teda Mestská rada a odborné komisie pracujú v
pôvodnom zložení až do doby, pokiaľ nevznikne nové
uznesenie, resp. nedôjde k dohode. „Poslanci frakcie Most sa 24. októbra nezúčastnili rokovania Komisie pre financie a majetkoprávnej, ktorá nebola
uznášaniaschopná. Ani na zasadnutí Mestskej rady
sa nezúčastnili, ktorú som zvolal na 27. októbra na
13. hodinu, čo bol jediný možný termín rokovania.“
Primátor poukázal aj na to, že zastupiteľstvo zasadalo na žiadosť poslancov Most-u, ale k bodom,
ktoré navrhli, nedodali žiadne písomné podklady,
síce rokovací poriadok to vyžaduje. Poslanci obdržali materiály pripravené mestským úradom 48
hodín pred začiatkom mimoriadneho zasadnutia,

ale bez podkladových materiálov frakcie Most k
tým bodom, ktoré boli zaradené na program na ich
prianie. Tieto body preto nebolo možné prerokovať ani v komisii, ani v Mestskej rade, tieto orgány neboli ani uznášaniaschopné. Preto sme museli
minulý týždeň z programu mimoriadneho zasadnutia v súlade s rokovacím poriadkom stiahnuť tieto body, ako aj body, v ktorých občania čakajú právom rozhodnutia.
Aké východisko vidí primátor z tejto chaotickej situácie? - opýtali sme sa Z. Hájosa. „Verím,
že obe frakcie si uvedomili, že nemožno rokovať z
pozície sily, jedine dohodou sa možno dopracovať
k cieľu. Verím, že na nasledujúcom zasadnutí, ktoré sa bude konať 8. novembra, sa členovia oboch
frakcií budú snažiť nájsť spoločnú reč. Verím, že nebudeme svedkami vzájomného osočovania, či sebazviditeľnenia sa, ale skutočnej práce v záujme občanov.“ – povedal primátor.
Dôvod na optimizmus vzbudzuje fakt, že v čase
uzávierky DH by sa podľa našich informácií
malo konať rokovanie o spolupráci medzi frakciami
Most a SMK. O jeho výsledkoch budeme informovať na stránkach DH.

Városi önkormányzat / Mestská samospráva

Dolgavégezetlenül Rozišli sa
bez rokovania
távoztak
Alig háromnegyed órát tartott október 27én a városi képviselő-testület Híd –frakció
kezdeményezésére összehívott soron kívüli ülése, közben a Híd kérésére még
15-perces szünetet is beiktattak.

Iba trištvrte hodiny trvalo 27. októbra
mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré iniciovala frakcia Most,
medzitým bola aj 15-minútová prestávka
na žiadosť poslancov Most-u.

A Híd frakcióvezetője, Ambrovics Ferenc a napirend módosítását javasolta azoknak a pontoknak
az előrehozásával, amelyek besorolását ők kérték.
A. Szabó László, az MKP képviselői klubjának vezetője ellenben úgy vélte, ezeket a pontokat 19 más
ponttal együtt a tárgyalási rend értelmében le kell
venni a napirendről, mivel a Híd nem csatolt egyikhez sem alapanyagot, ráadásul a Városi Tanács sem
tárgyalta meg őket, mert a tanácsülésről a Híd távolmaradt. Végül éles viták után az ülést szavazással
berekesztették. A városi képviselő-testület legközelebbi soros ülésére november 8 - án kerül sor.
Az alábbiakban közöljük a történtekkel kapcsolatban
az MKP és a Híd frakció állásfoglalását is.

Vedúci frakcie za Most F. Ambrovics navrhol
zmenu programu a žiadal, aby najprv boli zaradené
body, kvôli ktorým iniciovali zvolanie schôdze.
László A. Szabó, vedúci frakcie SMK, citoval príslušnú pasáž rokovacieho poriadku, podľa ktorej treba stiahnuť z programu body, ku ktorým nebol priložený zdôvodňujúci materiál, a k týmto bodom
nebola. Navyše ani Mestská rada nemohla k nim
a ďalším 19 bodom zaujať stanovisko, nakoľko jej
členovia za Most neprišli na rokovanie. Po ostrých
slovných prestrelkách rokovanie bolo hlasovaním
ukončené. Poslanci najbližšie zasadnú 8. novembra. Obidve frakcie po neúspešnom rokovaní zaujali stanovisko, ktoré prinášame nižšie.

Stanovisko poslaneckého klubu SMK
„Na 27. októbra 2011 zvolal primátor Dunajskej Stredy z iniciatívy frakcie Most-Híd plenárne
zasadnutie mimo poradia riadne schváleného
programu zasadnutí. Na programe bolo 29 bodov,
ktorých riešenie by bolo nezávisle od ich váhy dôležité pre obyvateľov mesta. Členovia frakcie,
ktorí zasadnutie iniciovali, sa však dožadovali toho,
aby zastupiteľstvo rokovalo predovšetkým o tých 3
bodoch, ktoré oni sami navrhli. Nakoľko o týchto
bodoch v zmysle rokovacieho poriadku nebolo možné viesť diskusiu spolu s niektorými ostatnými materiálmi, poslanci frakcie Most-Híd označili zasadnutie za bezpredmetné.
Sme toho názoru, že takýto postoj a ich návrh
na odročenie schôdze potvrdzuje, že pre frakciu
Most-Híd práca odvedená v prospech občanov je
menej dôležitá, členovia ich frakcie nemali záujem
odviesť meritórnu prácu a ignorovaním rokovacieho poriadku sa snažili zinscenovať politickú či-

nohru. Poslanci mestského zastupiteľstva za frakciu SMK považujú za nedôstojné, aby sa o možných témach rokovania dozvedali z médií alebo
internetových portálov, nakoľko iniciátori zasadnutia zámerne nepodali písomný materiál, a
ani sa nezúčastňujú práce v Mestskej rade.
Považujeme za dôležitejšie dodržiavanie zákonov a faktov, ako politické ambície či už jednotlivcov alebo skupiny a v tomto duchu budeme postupovať aj v budúcnosti. S cieľom transparentného informovania súhlasíme s tým, že každý reálny alebo domnelý nedostatok treba vyšetriť, každú chybu treba odstrániť a na každú
otázku treba nájsť riešenie. Zároveň sme presvedčení o tom, že je nadišiel čas, aby poslanci
mestského zastupiteľstva formulovali perspektívne ciele a odviedli konštruktívnu prácu v prospech
Dunajskostredčanov. Veríme, že v blízkej budúcnosti sa to stane realitou.“
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Az MKP képviselői
klubjának
nyilatkozata
„2011. október 27-re Dunaszerdahely polgármestere a jóváhagyott munkaterven kívüli
képviselő-testületi ülést hívott össze a Most-Híd
frakció képviselőinek indítványára. Az ülés programján 29 pont szerepelt, amelyeknek a megoldása
súlyuktól függetlenül fontos lett volna a város lakóinak érdekében. Az ülést kezdeményező frakció
tagjai azonban azzal a javaslattal éltek, hogy elsősorban az általuk felvetett 3 pontról tárgyaljon
a testület. Mivel azokról az ügyrend értelemében
más egyéb anyagokkal együtt nem lehetett vitát kezdeményezni, a Most-Híd tagjai okafogyottnak
nyilvánították az ülést.
Úgy véljük, hogy ez a vélemény, mind pedig a
tanácskozás berekesztésére tett javaslatuk azt
igazolja, hogy a Most-Híd frakció számára ma kevésbé volt fontos a polgárok javára végzett fáradozás, a frakció tagjai nem kívántak érdemi munkát végezni, hanem csupán a képviselő-testület
ügyrendjének semmibe vételével próbáltak politikai színjátékot kezdeményezni.
A képviselő-testület MKP-s képviselői csoportja méltatlannak tartja, hogy a sajtóból vagy
internetes portálokról kelljen információt szerezni
a tanácskozás lehetséges témáiról, mert az ülést
kezdeményező fél szándékosan nem nyújt be
írásos anyagot, valamint nem vesz részt a városi tanács munkájában.
Mi a törvények és a tények tiszteletben tartását fontosabbnak véljük egyéni vagy csoportos politikai érdekeinknél, így a jövőben is ennek fényében szeretnénk eljárni.
A transzparens tájékoztatás céljából egyetértünk azzal, hogy a városban minden valós vagy
akár vélt hiányosságot meg kell vizsgálni, minden hibát ki kell küszöbölni, minden kérdésre megoldást kell találni. Meggyőződésünk, hogy a város választott képviselőinek ideje lenne már előremutató célokat is megfogalmazniuk, illetve
építő jellegű érdemi munkát végezniük a dunaszerdahelyi lakosok érdekében. Bízunk abban,
hogy erre már a közeljövőben sor kerül.”

A Híd és a függetlenek
frakciójának álláspontja

Stanovisko frakcie Most-Híd
a nezávislých poslancov

„A 2011. szeptember 27-én történt 11. képviselő - testületi ülésen a
képviselők határozatai alapján személyes változások történtek a szakbizottságokban (pénzügyi és vagyonjogi, ill. környezetvédelmi és idegenforgalmi) és a Városi Tanács összetételében. Ezeket a határozatokat a polgármester megvétózta, miáltal a szakbizottságok és a Városi Tanács működésképtelenek. Ennek következtében az október 27-i képviselő - testületi
ülés a törvény értelmében nem volt jogosult megtárgyalni az előterjesztett anyagot. Ez a polgármester által előidézett törvénytelen állapot mindaddig fennáll, amíg a polgármester nem tartja tiszteletben a testület határozatait. Annak érdekében, hogy érdemi munkát tudjunk végezni, a Híd
frakció tárgyalást kezdeményezett az MKP frakciójával.“

„Na 11. zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 27. septembra
2011, poslanci prijali uznesenia, týkajúce sa členstva poslancov v odborných
komisiách (finančnej a majetko-právnej komisie a komisie pre životné prostredie a cestovný ruch) a v Mestskej rade. Tieto uznesenia primátor mesta vetoval, čím sa komisie a Mestská rada stali neschopnými uznášať sa. V zmysle
týchto skutočností mestské zastupiteľstvo nebolo oprávnené rokovať vo veciach týkajúcich sa programu schôdze. Tento primátorom mesta navodený
stav bude pretrvávať dovtedy, pokým primátor nebude akceptovať mestským
zastupiteľstvom právoplatne prijaté uznesenia. Frakcia Most-Híd a nezávislých
poslancov začala rokovania s frakciou SMK-MKP, ktorých cieľom bude nájsť
východisko z tejto situácie v prospech úspešnej a plodnej práce.“
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Kamerový systém, názor

Kamerový systém v nonstop prevádzke
V sídle mestskej polície
sledujú monitorované
verejné priestranstvá na
obrazovkách počas 24 hodín
Od 5. októbra je v prevádzke nový kamerový
bezpečnostný systém. Ten je napojený na
novozriadený pult na Mestskej polícii, ktorý umožňuje nepretržite kontrolovať sledované mestské časti, predovšetkým centrum Dunajskej Stredy.
Aj doteraz bolo v meste namontovaných niekoľko kamier, ale tie umožnili iba následné
prezretie záberov o násilnej činnosti. Odteraz je
však pri pulte neustály monitoring aktuálneho diania na verejných priestranstvách, a teda aj okamžitý zásah v prípade spáchania trestnej činnosti. Pri pulte sa celý deň a celú noc striedajú ôsmi
pracovníci so zníženou pracovnou schopnosťou.
Pomocou počítača dokážu zmeniť polohu kamier,
ktoré sú umiestnené tak, aby mohli snímať aj dianie pri susedných aparátoch, teda aj prípadnú snahu poškodiť alebo ukradnúť kameru, ako sa to v
minulosti už stalo.
V parku voľného času a na Vámbéryho námestí
je namontovaných spolu 5 kamier, pri mestskom cintoríne a pri Mestskom kultúrnom stredisku 3 kamery.
Onedlho pribudnú ďalšie kamery. Na Hlavnej pri radnici bude jedna kamera, ktorá sníma aj kruhový objazd, ďalej pri budove Europa Center, táto „dovidí“
až k predajni LIDL a smerom na stanicu. Kamera
bude aj na Kukučínovej ulici, monitorovaný bude aj
priestor pri stanici a parku, ako aj na nám. Sv. Štefana, na Štefánikovej ulici, pri Vermesovej vile a maloblahovskom cintoríne. Pri termálnom kúpalisku nainštalujú statickú a mobilnú kameru, pod dohľadom
kamier bude aj nemocnica a okolie škôl.
Výsledky prvých dvoch týždňov sú priaznivé
– uviedol to pre DH náčelník mestskej polície Tibor Csiba. Podarilo sa včas odhaliť niekoľko trest-

,

N a z o rp o s l a n c a
V predchádzajúcom vydaní Zoltán Hájos informoval čitateľov o tom, že doručovanie Vernostných kariet môže meškať aj mesiac, po tom,
čo mestské zastupiteľstvo odmietlo bez prípravy
rokovať o jeho návrhu. Podľa neho sa poslanci
chcú „hrať na výbory“ v takej otázke, ktorá nevyžaduje „vyslovene odborné znalosti“.

ných činov a zadržať ich páchateľov. Zadržali napríklad aj osobu, ktorá na Vámbéryho námestí vykradla auto, ale včas zakročili policajti aj pri jednej bitke. Kamerový systém pomohol odchyt túlavého psa, ale okamžite sa dá zakročiť aj v prípade
nesprávneho parkovania. Mestská polícia prijíma
postrehy a oznámenia občanov denne do 24. hodiny na č. 159, po polnoci na č. 158. Kontakt na
náčelníka Mestskej polície: 0917/ 124 – 287, mail:
tibor.csiba @dunstreda.eu.

Skutočnosť je však taká, že spoločná frakcia
Mostu a nezávislých poslancov sa dozvedela o existencii tohto návrhu len štyri dni pred zasadnutím.
Druhý bod programu mimoriadneho zasadnutia,
ktorý mal administratívny charakter, a bol priamym
pokračovaním rozhodnutí zo zasadnutia týždeň
predtým, bol zastupiteľstvom schválený. Zoltán Hájos od konca júna, teda od schválenia programu
jesenného rokovania vedel, kedy treba pripraviť
podanie, aby sa návrh v riadnom prípravnom konaní dostal pred zastupiteľský zbor. To zameškal,
a podal návrh unáhlene, bez konzultácie, riskujúc
stratu pre dotknutých občanov.

Dá sa teda ľahko aj bez „odborných vedomostí“ skonštatovať, kto je zodpovedný za oneskorené vydanie Vernostných kariet. Ťažko pochopiť, ako sa Zoltánovi Hájosovi neporadilo za
tri (!) mesiace pripraviť pomocou 66 zamestnancov návrh, ktorý nevyžaduje odbornú znalosť.
Ale je možné, že sa v tom čase namiesto svojej
práce venoval len hre na primátora.

MARIÁN RAVASZ,
mestský poslanec,
zástupca vedúceho frakcie Most

Kamerarendszer, vélemény

Éjjel - nappal működik
a kamerarendszer
A városi rendőrségen egy modern pultnál képernyőn
ﬁgyelik a monitorozott közterületeket
Október 5-től működik Dunaszerdahelyen
az új térﬁgyelő biztonsági kamerarendszer.
Főleg a belvárost pásztázzák a nap 24 órájában, hogy elősegítsék a lakosok közbiztonsági helyzetének javulását.
Eddig is fel volt szerelve néhány kamera, de
csak utólagosan volt lehetőség arra, hogy visszanézzék a felvett eseményeket, ha valahol erőszakos cselekmény történt. Mostantól viszont a városi rendőrségen kialakított pultnál folyamatosan
figyelik az aktuális történéseket a monitorozott vá-

rosrészeken és azonnal reagálnak az észlelt esetleges bűncselekményekre. A pultnál 8 csökkent
munkaképességű alkalmazott folyamatosan váltja egymást és éjjel – nappal szemmel tartják a monitorozott területeket. A pultnál ülve tudják mozgatni a terepen lévő kamerákat, amelyek úgy
vannak beállítva, hogy a szomszédos kamera a másik kamerát is befogja, tehát látni azt is, ha valaki netán meg akarná rongálni vagy le akarná szerelni valamelyiket, ahogy eddig ez több esetben
megtörtént. Öt kamera van felszerelve a szabadidőparkban és a Vámbéry téren, további 3 a városi temetőnél, ugyanennyi a Városi Művelődési Köz-
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Képviseloi
vélemény

pontnál. További kamerák elhelyezésével is számolnak: a Városháza mellett a Fő utcán elhelyezett kamera befogja majd a körforgalmat is, az Európa Centernél is kamera monitorozza a helyzetet
a jövőben, ez „ellát” a LIDL és az állomás irányába.
De be lesz kamerázva a Kukučin utca egy része,
a buszállomás és a park, továbbá a Szent István tér
, a Štefánik utca egy része, a Kortárs Magyar Galéria, a sikabonyi temető, a termálfürdőnél egy statikus és egy mozgó kamera működik majd, a kórháznál is helyeznek el kamerát, de az iskolák környéke sem marad ki.

Csiba Tibor városi rendőrkapitány szerint az
első két hét tapasztalatai egyértelműen kedvezőek. Több bűncselekményt sikerült idejében leleplezni és a tetteseket lefülelni. Kézre került például a Vámbéry téren történt autófeltörés elkövetője, de egy verekedéshez is időben ki tudtak vonulni
a rendőrök. Kóbor kutya befogását is lehetővé tette a kamerarendszer, de a szabálytalan parkolás is
azonnal beazonosítható. Naponta 24 óráig a 159
–es számon várják a lakossági bejelentéseket, éjfél után pedig a 158-as számot hívhatják a lako sok.
A városi rendőrkapitány elérhetősége: 0917/ 124
– 287, mailcíme: tibor.csiba @dunstreda.eu.

Az elmúlt számban Hájos Zoltán arról tájékoztatta az olvasókat, hogy a Hűségkártyák
kézbesítése egy hónapot is csúszhat, miután a
képviselő-testület megtagadta ezzel kapcsolatos javaslatának előkészítés nélküli megvitatását. Szerinte a képviselők „bizottságosdit”
akarnak játszani egy olyan ügyben, mely
nem igényel „kimondottan szaktudást”.
A valóság ehhez képest az, hogy a Híd és
a függetlenek közös frakciója csak az ülés előtt
négy nappal szerzett tudomást arról, hogy
egyáltalán létezik ilyen javaslat. A soron kívüli ülés másik, adminisztratív jellegű pontját, ami az egy héttel korábbi döntésének egyenes következménye volt, a képviselő-testület
megszavazta. Hájos Zoltán már június végétől, az őszi ülésrend elfogadása óta tudta, mikorra kell előkészítenie beadványát, hogy az
a döntéshozatal rendes előkészítési folyamata után kerülhessen a képviselő-testület elé. Ezt
elmulasztotta, és kapkodva, mindenféle egyeztetés nélkül nyújtotta be a javaslatot, az érintett polgárok veszteségét kockáztatva.
Ezek után az, hogy ki a felelős a Hűségkártyák késéséért, az „szaktudás” nélkül is
könnyen eldönthető. Nehéz elképzelni, Hájos
Zoltánnak hogyan nem sikerült előkészíteni a
rendelkezésére álló 66 alkalmazott segítségével
egy „szaktudást” nem igénylő javaslatot három hónap(!) alatt. Bár lehet, hogy ez idő alatt
a dolga elvégzése helyett inkább csak polgármesteresdit játszott.
Ravasz Marian
városi képviselő, a Híd frakcióvezetőhelyettese
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Parkoviská

Čo vlastne
má už
zelenú na
Veľkoblahovskej
ceste?
Pomerne veľký ohlas vyvolal rozhovor s primátorom, JUDr. Zoltánom Hájosom „Parkovisko dostalo zelenú“ zverejnený v 19. čísle DH. Následne dvaja poslanci mestského zastupiteľstva, Marián Ravasz a Alexander
Dakó zvolali tlačovú konferenciu.
„Pýtam sa, od koho a kedy dostala Billa zelenú? – položil otázku na tlačovke A. Dakó. Zároveň upriamil pozornosť na to, že odborná komisia pri mestskom zastupiteľstve už v auguste zaujala zamietavé stanovisko k stavebnému
zámeru Billy. „Napriek tomu primátor už 5.
októbra v DH a DSTV informuje o výstavbe Billy“ – vyhlásil poslanec.
Avšak v predmetnom rozhovore nebola reč o
tom, že výstavba Billy dostala zelenú. Primátor informoval len o tom, že pri hlavnom vchode nemocnice vybuduje nemocnica 24 nových parkovísk

A kórház saját költségén, a város tervei alapján épít meg a főbejáratnál 24 férőhelyes parkolót.

na vlastné náklady podľa projektu mesta. Zelenú dostala teda iba výstavba tohto parkoviska a bolo vydané aj stavebné povolenie, ale nie
pre Billu. Môže však byť predmetom diskusie, či
je Billa potrebná, a či spomínaných 24 parkovacích
miest pri hlavnom vchode vyrieši napätú parkovaciu
situáciu. Nižšie uverejníme názory zainteresovaných strán, pričom k tematike parkovania pri nemocnici sa ešte vrátime.
Marián Ravasz, predseda Komisie pre výstavbu, dopravu a využitie štrukturálnych fondov:
„Vyjadrenia o výstavbe parkovísk považujú výstavbu obchodného domu na zelenej ploche, patriacej nemocnici za hotovú vec, pričom v tejto
veci sa doteraz zrodilo len jedno jednomyseľne
prijaté zamietavé stanovisko na zasadnutí od-

bornej komisie pre výstavbu a dopravu pri mestskom zastupiteľstve. Toto stanovisko vzniklo po
zohľadnení dvoch výsostne odborných kritérií. Po
prvé plánovaná investícia nespĺňa pomer zastavanosti a zelenej plochy, ktorý bol schválený v
rozvojovom pláne mesta. Po druhé, nami prerokovaný návrh sa vôbec nezaoberal otázkou riešenia dopravnej situácie. Na Veľkoblahovskej ceste v špičke sa už aj dnes tvoria dopravné zápchy
a výstavba nového objektu by len ďalej zhoršovala dopravnú situáciu. Je veľmi nepríjemné ocitnúť sa v dopravných zápchach, ale chaotická situácia, ktorá by obmedzovala aj pohyb sanitiek,
by dokonca ohrozovala aj ľudské životy. Darmo
sa sľubuje nová operačka, ak sa tam v dôsledku
zlého rozhodnutia pacienti nedostanú.“

Nemocnica vybuduje parkoviská –
toto má zelenú a nie výstavba Billy

Moderná operačka z príjmov
za predanú nehnuteľnosť

Oslovili sme aj Józsefa Kvardu, predsedu predstavenstva Nemocnica s
poliklinikou Dunajská Streda a.s. a podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja: „Jedná sa o dve parkoviská. Na prvé, 24-miestne už bolo vydané
stavebné povolenie. Toto parkovisko vybuduje pri hlavnom vchode akciovka, ktorá sa stará o chod nemocnice z vlastných zdrojov na základe projektov mesta. Druhé parkovisko by sa podľa plánov malo zriadiť pri plánovanej Bille, s kapacitou 70 miest. Nemocnica dlhodobo uvažuje o výstavbe viacposchodového parkovacieho domu v lokalite súčasného veľkého parkoviska.
Súčasná neúnosná situácia vyžaduje podľa nás takéto komplexné riešenie.“

Prečo spoločnosť prevádzkujúca nemocnicu, ktorej majoritným (99percentným) akcionárom je Trnavský samosprávny kraj, sa rozhodla predať čast
nehnuteľnosti patriacej nemocnici? – otázku sme položili J. Kvardovi, predsedovi predstavenstva a.s.
„Nemocnicu dokážeme prevádzkovať len z príjmov, ktoré nám zdravotná poisťovňa zaplatí. Poisťovne nám ročne nezaplatia za uznané
lekárske a zdravotnícke úkony vo výške 25-30 miliónov Sk (8-10 mil.
Eur). Preto je rozvoj nemocnice v súčasnom období realizovateľný len
z príjmov z predaja nepotrebných pozemkov. Jedna spoločnosť z poverenia Billy kúpila za dobrú cenu (za viac, ako 80 eur na m2) pozemok v areáli nemocnice. Z týchto zdrojov chceme zriadiť modernú
ortopedickú operačku. Nová operačka je nevyhnutnosťou. Je totiž obrovský dopyt po rôznych implantátoch, pacienti musia na tieto úkony čakať neúnosne dlho. Nová operačka mohla byť hotová už do konca roka, ale verejné obstarávanie bolo v prvom kole napadnuté, preto sme museli vypísať nové kolo. Ak bude úspešné, tak sa okamžite pustíme do zriadenia sľúbenej operačky.“

E. Szelle: Pre Billu sme stanovili podmienky
Ing. Erika Szelle, vedúca odboru stavebného na Mestskom úrade: „V
mene Billy sa obrátila s investičným zámerom na stavebný odbor Mestského úradu jedna investičná spoločnosť. Príslušná odborná komisia podanie prerokovala a pre Billu ustanovila splnenie určitých podmienok.
Ak budú tieto naplnené, až potom môžu požiadať o vydanie stavebného
povolenia. To sa doteraz nestalo.“

Parkolók

7

Mi is kapott zöldet a Nagyabonyi
úton?
Meglehetősen nagy visszhangja volt a DH 19.
számának 5. oldalán közölt, Dr. Hájos Zoltán
polgármesterrel készült Zöldet kapott a
parkoló építése című interjúnak. Olyannyira, hogy ez ügyben sajtóértekezletet is tartott a Híd párt két városi képviselője, Ravasz
Marián és Dakó Sándor.
„Megkérdezném, hogy kitől és mikor kapott zöldet a Billa” –tette fel a kérdést Dakó Sándor a sajtóértekezleten. Közben emlékezetett arra, hogy a
városi képviselő - testület mellett működő szakbizottság ezzel kapcsolatban augusztus végén elutasította a Billa építkezési szándékát. „Ennek ellenére a polgármester már a október 5-én megjelent városi lapban és a DSZTV-ben nyilatkozott a
Billa megépítéséről” – jelentette ki az idézett
képviselő. A Hájos Zoltánnal készült beszélgetésben azonban szó sem volt arról, hogy a Billa építkezése kapott volna már zöldet, hanem arról tájékoztattunk, hogy a kórház főbejáratánál a kórház
saját költségén épít ki 24 új parkolót a város tervei alapján. Ez a parkoló nem keverendő össze azzal a parkolóval, amely ha a Billa építkezése majdan zöldet kapna, akkor mellette épülne meg. De
az vita tárgyát képezheti, hogy kell-e a Billa és hogy
a főbejáratnál megépülő 24 parkóhely mennyire oldja meg a kórház melletti parkolási gondokat. Az
alábbiakban illetékes személyek véleményeit teszünk közzé, következő számainkban ehhez a témához még visszatérünk.
Ravasz Marián városi képviselő az építészeti,
közlekedésügyi és a strukturális alapok kihasználásának szakbizottsági elnöke: “A parkolóhelyek
építéséről szóló nyilatkozatok kész tényként kezelik egy áruház építését egy az eddig a kórházhoz
tartozó zöldterületen, miközben arról még csak egy
egyhangú elutasító határozat született a városi képviselő - testület mellett működő építészeti és közlekedési szakbizottság ülésén. Ez a döntés kifejezetten két szakmai szempont figyelembevételével
született. Az első, hogy a beruházási tervezet szerint a tervezett építkezés nem teljesíti a városfejlesztési tervben megszabott beépítettség és zöldterület arányát. A második szempont pedig az volt,
hogy a megvitatásra benyújtott tervezet egyáltalán nem foglalkozott a közlekedés megoldásával.
Pedig a Nagyabonyi úton csúcsidőben már most
is dugók alakulnak ki és ezt a helyzetet tovább rontaná a még több embert vonzó beruházás. Nagyon
kellemetlen dolog közlekedési dugóban álldogálni, de a mentőautók mozgását akadályozó kaotikus helyzet viszont már emberéleteket veszélyeztethet. Hiába a ígért új műtő, ha egy rossz döntés
miatt a betegek nem jutnak el oda.”

Ülésezik az építészeti szakbizottság, amely tanácsadó szervként működik a képviselő-testület mellett.

A kórház épít ki parkolókat, ez
kapott zöldet, nem a Billa
Kvarda József, a Dunaszerdahelyi Kórház és
Rendelőintézet Rt. igazgatótanácsának az elnöke, Nagyszombat megye alelnöke a parkolókról:
„Két parkolóról van szó. Az egyik az a 24 férőhelyes parkoló, amire már kiadták az építkezési engedélyt. Ezt a kórház építi ki a főbejáratnál
a saját költségére a városi önkormányzat tervei
alapján. A másik parkoló elképzelések szerint
a tervezett Billa mellett létesülne 70 parkolóhellyel, de ez még nem kapott zöldet. A kórház
hosszú távon abban is gondolkodik, hogy a mostani nagy parkoló helyén esetleg egy többszintes parkolóház épüljön. Ez a komplex megoldás
lesz az, amely a jövőben a parkolási gondokat
megszünteti.”

Szelle Erika:
A Billának feltételeket szabtunk
Szelle Erika, a Városi Hivatal építészeti
szakosztályának vezetője: „A Billa nevében
egy beruházó társaság fordult a Városi Hivatal

építészeti szakosztályához és adta be a beruházási szándékot. A beadványt megtárgyalta az illetékes szakbizottság, amely követelményként
szabta meg a Billának bizonyos feltételek teljesítését. Ha ezek teljesülnek, akkor az építészeti
szakosztályhoz elbírálásra benyújthatják a területbeépítési dokumentációt. Ez eddig nem történt meg. ”

Modern ortopédiai műtő
a telekeladásból
Miért adta el a kórházi telek egy részét a kórházat működtető megyei részvénytársaság,
amelyben Nagyszombat megye 99 százalékban
tulajdonos? - kérdeztük az Rt. élén álló Kvarda Józsefet. „Mi abból tudjuk működtetni a
kórházat, amit az egészségbiztosító fizet. A biztosító évente kb. 25 – 30 millió szlovák koronának megfelelő eurót nem fizet ki a kórháznak
elismert orvosi és egészségügyi beavatkozásokért. Ezért jelenleg a kórház fejlesztése kizárólag a szükségtelen telkek eladásából befolyt bevételekből oldható meg. A Billa megbízásából
egy társaság jó pénzért megvásárolt egy ingatlant - négyzetméterenként több,
mint 80 euróért. Ebből a bevételből mi egy korszerű ortopédiai műtőt akarunk felszerelni. Létfontosságú a műtő létrehozása. Óriási az
igény az implantátumok cseréjére,
a pácienseknek erre jelenleg elviselhetetlenül sokat kell várniuk. Az
új műtő már az év végére elkészülhetett volna, de a lezajlott közbeszerzést az első körben megtámadták, ezért most újat kellett kiírni. Ha
ez sikeres lesz, akkor azonnal nekilátunk a műtő kialakításának.”
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Templomot álmodott Dunaszerdahelynek
Temetése napján gyertyát gyújtottunk Makovecz Imre emlékére
Gyertyagyújtással emlékeztünk a városházánál temetése napján a 2O11. szeptember
27-én elhunyt Makovecz Imrére, városunk
díszpolgárára. A nemzetközi hírű építész jellegzetes stílusának lenyomatát Dunaszerdahely központja őrzi.
Örök lázadó volt, magasabb rendű igazságok
kutatója. 1959 és 1977 között, miközben állami tervezővállalatoknál dolgozott, munkatársaival a vidéket járta, hogy az elsorvadásra ítélt falvakat kulturális egyesületek szervezésével és faluházak
építésével megőrizze az életnek. Amikor a panelházaknál jóval költségkímélőbb lakóházak építése miatt összeütközésbe került a kommunista hatalommal, önkéntes száműzetésbe vonult, és 197781 között a Pilisi Parkerdő Gazdaság főépítészeként dolgozott. 46 évesen sikerült megvalósítania
álmát, létrehozni önálló építészirodáját, a Makonát. Száznál több különböző funkciójú, jellegzetes stílusjegyeket hordozó épületet, köztük számos
templomot, művelődési házat tervezett, elsősorban
vidéki városokban.

A templom, amelyet az Északi lakótelepre tervezett.

Edwin Heathcote neves brit építőmérnök
és építészeti szakíró a londoni Financial Times internetes kiadásában megjelent nekrológjában így írt róla: "A XX. század egyik legfigyelemreméltóbb és legmélyebben politikus
építőművésze volt. Számos sikeres kortársával ellentétben nem akart globális szupersztárrá válni; túlságosan kötődött a magyar tájhoz és nyelvhez. Építészeti, jelképi stílusa egyszerre tette őt nemzetközi ihlető
erővé és utánozhatatlan jelenséggé. Költői
volt, karizmatikus, végtelenül nagyvonalú,
ugyanakkor hajthatatlan; egyedi módon magyar és igaz, nagy ember ”.

Dunaszerdahelyen a városházát Makovecz Imre tervei szerint építették át.

Nagyvonalúságára jellemző, hogy önköltségi
áron készítette el a szocializmus alatt eljellegtelenített, elcsúfított dunaszerdahelyi városközpontot emberléptékűvé és egyedivé változtató terveit. Pázmány Péter volt polgármester így emlékszik vissza rá: "Nem volt könnyű ember, ha nem
mentek olyan ütemben és úgy a dolgok, ahogy elképzelte, elkapta az indulat. Nem egyszer felemelte
ilyenkor a hangját. Ezzel együtt életem nagy
ajándékának tartom, hogy többször elbeszélgethettem vele, megismerhettem a gondolatait, nézeteit.
Szenvedélye volt a templomépítés, Dunaszerdahelynek is egy gyönyörű templomot tervezett, de
az egyházi fennhatóság nem hagyta jóvá. A tervek
megvannak, és nagyon szeretném hinni, hogy
egyszer megvalósul az, amit a nagy építész városunk számára megálmodott."

Fotoreportáž
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Vysníval
nádherný
kostol pre
naše mesto
Spomienka
na Imre Makovecza
Zažatými sviečkami sme spomínali pri radnici 8. októbra, v deň jeho pohrebu. Imre Makovecz, Čestný občan Dunajskej Stredy zosnul 27. septembra 2011 vo veku 76 rokov.
Charakteristické črty svojho architektonického štýlu zakomponoval aj do centrálnej
zóny Dunajskej Stredy.
Bol to večný rebel, ktorý pátral po vyšších princípoch pravdy. V rokoch 1959 až 1977, keď pracoval v štátnych projektantských firmách, navštevoval so svojimi spolupracovníkmi vidiek, aby organizovaním kultúrnych spolkov a výstavbou
obecných domov zachraňoval obce odsúdené na zánik pre budúcnosť. Avšak dostal sa do konfliktu s
komunistickým režimom, keď namiesto panelákov
žiadal uprednostniť výstavbu finančne šetrnejších
obytných domo , rozhodol sa pre dobrovoľný exil,
a v rokoch 1977-1981 pôsobil ako hlavný architekt
Pilišského lesoparkového hospodárstva. Mal 46 ro-

Imre Makovecz priniesol na radnicu náčrt nového kostola.

kov, keď naplnil svoj sen a založil vlastnú architektonickú kanceláriu, Makonu. Navrhol a naprojektoval viac ako sto budov, medzi nimi kostoly a
kultúrne domy, ktoré nesú charakteristické znaky
jeho štýlu oraganickej architektúry.
Bol veľmi veľkorysý človek, o čom svedčí
aj skutočnosť, že projekt obnovy centrálnej zóny
Dunajskej Stredy, ktorú v rokoch socializmu totálne zničili, vypracoval na úrovni režijných nákladov. Bývalý primátor, Péter Pázmány na
I. Makovecza spomína takto: „Nebol to ľahký
človek. Zlostilo ho, ak práce nepostupovali očakávaným tempom. V týchto prípadoch neraz povýšil hlas, aj keď rokoval so mnou. Napriek
tomu považujem za jeden z najkrajších darov
života, že som mal to štastie, že som sa s ním
viackrát rozprával, mohol som spoznať jeho my-

Slávny britský architekt , Edwin Heathcote v internetovom vydaní londýnskeho Financial Times o ňom píše: „Bol jedným z najpozoruhodnejších a najhlbšie politizujúcich
architektov XX. storočia. Na rozdiel od
mnohých svojich úspešných kolegov sa nechcel stať globálnym superstárom, bol príliš
spätý s maďarským vidiekom a jazykom. Pre
svojrázny architektonický štýl bol internacionálnou inšpirujúcou silou a nenapodobiteľným javom zároveň. Mal básnického ducha, bol charizmatický, nesmierne veľkorysý,
ale zároveň neoblomný, svojským spôsobom Maďar a skutočný veľký človek.“

šlienky, názory. Jeho vášňou bola stavba kostolov, aj pre Dunajskú Stredu naprojektoval
nádherný kostol, ale biskupský úrad ho neschválil. Plány sú hotové, a verím, že tento kostol sa raz vybuduje v tej podobe, ako to veľký
architekt pre naše mesto vysníval.“
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Kétnyelvűség / Dvojjazyčnosť

„Élt“ három napot
A járási útkezelőség 3 nap után eltávolította a kétnyelvű
közlekedési táblát
Civil aktivisták október derekán magyar-szlovák nyelvű közúti információs táblát helyeztek ki magánterületen a II/63-as országút mellett, az ollétejedi felüljáró közelében.
A bilbordnak minősíthető tábla 3 napig volt
látható, majd a dunaszerdahelyi járási útkezelő vállalat a pozsonyi főnökség utasítására eltávolította.
A Dunaszerdahelyi Hírnök nemrégiben közölt
egy képet a romániai példáról, ahol Erdélyben három nyelven is feltüntetik a helységneveket a közlekedési tájékoztató táblán! Itt Szlovákiában ez volt
az első „fecske“! „Sok-sok önkéntes bevonásával
került kihelyezésre a kétnyelvű tábla. Szlovákia szégyene, hogy ez az első kétnyelvű útjelző közlekedési tábla“ – nyilatkozta a kilétét egyelőre felfedni
nem kívánó Kétnyelvű Dél-Szlovákia Mozgalom
egyik tagja. A szlovák településnevek mellett a Pozsony, Bős, Dunaszerdahely megnevezés is szerepelt a táblán. Egyrészt azért kellett eltávolítani,
mert a jelenlegi nyelvtörvény az útjelző táblákon
nem teszi lehetővé a kétnyelvűséget.
–„A Szlovák Útkezelőség figyelmeztetett bennünket és megrendelte, hogy távolítsuk el a táblát,
amit megtettünk. Behoztuk a telephelyünkre, akkora

méretű, mint a hivatalos tábla. Mivel az eltávolítását a Szlovák Útkezelőség rendelte meg, eszerint
elhelyezésére nem volt engedély“ – mondta a
DSZTV-nek Denke Irén, a Dunaszerdahelyi Területi Útkezelőség igazgatónője.
A Kétnyelvű-Szlovákia Mozgalom továbbra is
azt szeretné elérni, hogy a régióban érvényesüljön
a kétnyelvűség. Felmérték, hogy az érintett útszakaszon naponta nagyon sok magyar nemzetiségű gépkocsivezető halad el, a közúti táblák viszont csak egynyelvűek.
„Az eltávolított táblán szereplő három község
közül kettő túlnyomórészt magyarok által lakott település. Annak ellenére, hogy Romániától kezdve,
de balkáni példákot is sorolhatnák, Szerbiában,
Szlovéniában, Olaszországban, Spanyolországban,
természetesen Belgiumban is vannak ilyen kétnyelvű
feliratok, de Szlovákiában eddig hiányoztak. Az útkezelő meglehetősen gyorsan reagált. Levélben fordulunk hozzájuk, felsorolva azokat a településeket,
ahonnan hiányzik a magyar helységnévtábla, holott a törvény értelmében ott kellene lenniük. Kíváncsiak vagyunk, vajon 24 órán belül ezt is meg
tudják-e oldani“ – tette hozzá a Kétnyelvű Szlovákia Mozgalom másik aktivistája.

-FK-

Krátky „život” dvojjazyčnej tabule
Občianski aktivisti v polovici októbra umiestnili slovensko-maďarskú informačnú tabuľu pri štátnej ceste prvej tiredy č./63, nedaľeko nadjazdu pred Mliečanmi. Tabuľa, ktorú možno považovať za bilbord, zostala iba
3 dni na svojom mieste, lebo správa ciest v
Dunajskej Strede na pokyn bratislavského
riaditeľstva ju odstránila.
Dunajskostredský hlásnik nedávno uverejnil ako
ilustračné foto trojjazyčnú dopravnú tabuľu v Rumunsku. Na Slovensku až doteraz absentovala aj
dvojjazyčná dopravná tabuľa, resp. bilbord. Prvou
lastovičkou v tomto smere bola spomenutá tabuľa pri Mliečanoch, ktorá bola umiestnená civilnými aktivistami na súkromnom pozemku. „Dvojjazyčná tabuľa bola umiestnená vďaka mnohým
dobrovoľníkom. Je hanbou Slovenska, že je iba prvou dvojjazyčnou informačnou dopravnou tabuľou”
–povedal aktivista z hnutia Dvojjazyčné Južné Slovensko. Pod slovenským názvom figuroval aj Pozsony, Dunaszerdahely a Bős. Tabuľu však museli odstrániť, nakoľko jazykový zákon neumožní
dvojjazyčnosť dopravných tabúľ.

Tabuľu po troch dňoch likvidovali. „Tabuľu sme
odviezli do nášho areálu a má presne tie rozmery,
ako oficiálne tabule. Nakoľko odstránenie tabule
objednala u nás Slovenská správa ciest, podľa všetkého tabuľa nemala povolenie” –uviedla pre
DSTV riaditeľka Oblastnej správy údržby ciest v
Dunajskej Strede Irena Denkeová.
Hnutie Dvojjazyčné Južné Slovensko sa bude aj
naďalej usilovať o to, aby sa v regióne uplatnila dvojjazyčnosť. Spočítali, že na predmetnom úseku prejde mnoho vodičov maďarskej národnosti, dopravné tabule sú však iba jednojazyčné. – Z troch miest,
ktoré boli vyznačené na tabuli, vo dvoch tvoria väčšinu obyvateľov Maďari. Napriek tomu, že v Rumunsku, Srbsku, Slovinsku, Taliansku, Španielsku alebo v Belgicku sú takéto dvojjazyčné nápisy bežné, u
nás doteraz chýbali. Slovenská správa ciest pomerne
rýchlo, behom 24 hodín dokázala reagovať na tabuľu.
Zaslali sme správe list, v ktorom vymenujeme obce
a mestá, kde chýbajú maďarské označenia, hoci podľa zákona by tam mali byť. Sme zvedaví, či behom
24 hodín dokážu riešiť aj toto. – dodal aktivista Hnutia Dvojjazyčné Južné Slovensko.

-FK-

A polgármester
interpellációja
Az ügyben a múlt héten megyei képviselőként Dr. Hájos Zoltán polgármester is interpellált a Nagyszombati Önkormányzati Kerület képviselő-testületi ülésén. Interpellációjában magyarázatot kért arra, hogy a dunaszerdahelyi székhelyű területi útkezelőség
miért távolította el a kétnyelvű táblát, illetve bilbordot anélkül, hogy előzőleg kikérte
volna az építmény felszámolásához jogi
szempontból szükséges okiratokat. A polgármester kifejtette: ilyen jellegű építmény,
mint a szóban forgó tábla, engedélyeztetése
vagy eltávolítása Dunaszerdahely kataszterében a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal hatáskörébe tartozik. Utalt arra is, hogy a 63.
sz. főút mentén számos engedély nélküli bilbord található, majd feltette a kérdést, hogy
vajon ezeket is 3 napon belül eltávolítja majd
az útkezelő cég?

Interpelácia
primátora
Primátor mesta Dunajská Streda JUDr.
Zoltán Hájos minulý týždeň interpeloval v
tejto záležistosti na zasadnutí poslancov
Trnavského samosprávneho kraja /TSK/.
Vo svojom príspevku žiadal vysvetlenie od
riaditeľky Oblastnej správy a údržby ciest
TSK pre Dunajskú Stredu k tomu, prečo bol
bilbord stojaci pri odbočke na cestu č. 507 odstránený bez toho, aby si vyžiadala právne relevantné dokumenty na odstránenie drobnej
stavby. Primátor upozornil, že umiestnenie
a odstránenie drobnej stavby, ako je predmetný bilbord v katastry mesta je v kompetencii Mestského úradu v Dunajskej Strede.
Poznamenal ďalej, že vedľa cesty I. triedy č.
63 sú roky umiestnené nelegálne bilbordy, následne položil otázku, či tieto tiež budú do 3
dní odstránené?

Évforduló / Výročie
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1956-os megemlékezés az 55. évfordulón
Dunaszerdahelyen koszorúzással és ünnepi műsorral emlékeztek meg az 1956-os
magyarországi forradalom és szabadságharc
55. évfordulójáról. A főszervező Emberi
Méltóság Tanácsa civil szervezet képviselőit Dr. Hájos Zoltán polgármester üdvözölte
a Diktatúra Áldozatainak Emlékművénél a
városháza mellett, majd a koszorúzás után
este ünnepi koncertre került sor a Városi Művelődési Központban.
Az emlékműnél az ünnepi beszédet Lomnici
Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke
mondta. Rámutatott arra, hogy a Kárpát-medencei
magyarság legfényesebb napjai közé tartozik az
1956. október 23-át követő néhány hét hősi küzdelme. „Akkor válunk méltóvá a szabadságharcosok áldozatához, ha a mai kihívásokra hittel és
hazaszeretettel keressük a méltó válaszokat!” – fogalmazott a dunaszerdahelyi megemlékezés szónoka, aki kitért azokra az atrocitásokra, amelyek
többek között a magyar emberek méltóságát a közelmúltban megalázták, így a 2008-as DAC-Slovan bajnoki mérkőzésen történt magyarverésre. is.
Az emberi méltóságért mottó jegyében megtartott ünnepi esten fellépett Mága Zoltán hegedűművész, Gall Isis hárfaművész, Szluka Lídia
énekművész, Dévay Nagy Kamilla és a Kicsi
Hang verséneklő együttes. A kultúrházat megtöltők
között volt többek között Balogh Csaba, Magyarország pozsonyi nagykövete is. Az est egyik
szónoka, Lázár János, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője arról beszélt, hogy számos oka
van annak, amiért 1956 olyan mélyen beírta magát a magyar nemzet tudatába, történelmébe. "A legfontosabb ok a remény volt. Az 1956-os magyarok
a reménytelenség korában választották a reményt"
- szögezte le Lázár. Hozzátette: ez döntően az akkori fiatalságnak köszönhető. „Az 1956-os fiatalok keresték az igazságot. Az igazságot az igazságtalanságtól 2011-ben is meg kell tudni külön-

böztetni" - hangsúlyozta Lázár. Ezzel kapcsolatban
kifejtette: 1956 nem fér össze a Kádár-rendszerrel, s a Kádár-rendszerről le kell rántani a leplet,
s ki kell mondani róla az igazságot. Az 1956-ra való
tartós emlékezet harmadik okaként az jelölte
meg, hogy "a magyarok körében kultusza van a
nemzeti függetlenségnek". A politikus szerint "a magyarság csak akkor tud megmaradni, ha biztosítani tudja függetlenségét".
"Van-e értelme a forradalmaknak?" - tette fel
a kérdést Berényi József, az MKP elnöke, aki történészként úgy látja: az 1956-os fiatalok, akárcsak
az 1848/1849-esek, tudatában voltak annak,
hogy túlerő ellen harcolnak, s mégis harcoltak, s

életüket áldozták, mert tudták, hogy a szabadság
eszméje, a gondolat túléli őket. Kifejtette: azok
a felvidéki fiatalok, akik ma Szlovákiában a kétnyelvűségért, a magyar nyelv szabad használatáért
harcolnak, tulajdonképpen szintén "szabadságharcot vívnak". Berényi szerint ők "napjaink hősei, szabadságharcosai". Hangsúlyozta, hogy a magyar nyelv szabad használata a közéletben és a társadalomban rendkívül fontos a szlovákiai magyarság számára, mert ez biztosíthatja csak a megmaradást. A március 10-re kiírt előre hozott
szlovákiai parlamenti választással kijelentette:
"Március 10-én újraosztják a lapokat, szeretnénk
visszakerülni a parlamentbe, de nem mindenáron".

A város nevében Hájos Zoltán polgármester és A .Szabó László alpolgármester koszorúzott.

Spomienka na 55. výročie revolúcie v roku 1956
Pri príležitosti 55. výročia maďarskej revolúcie v roku 1956 sa konalo v Dunajskej
Strede slávnostné kladenie vencov so
slávnostným programom. Hlavným iniciátorom spomienkovej akcie bola civilná
organizácie Rada pre ľudskú dôstojnosť,
ich predstavitelia boli účastníkmi spomienkovej akcie. Prítomných pri pamätníku diktatúry vedľa radnice pozdravil
primátor mesta JUDr. Zoltán Hájos.
Zoltán Lomnici, predseda Rady pre ľudskú
dôstojnosť v slávnostnom príhovore poukázal na
to, 23. október patrí medzi najjasnejšie sviatky

Maďarov v Karpatskej kotline. „Vtedy budeme
hodnými obetiam revolúcie, ak na dnešné výzvy
hľadáme odpoveď s vierou a láskou k vlasti“ - povedal rečník a poukázal na atrocity, ktorými bola
v nedávnej minulosti pokorená dôstojnosť Maďarov. Spomenul aj bitku fanúšikov DAC-u
policajtami na dunajskostredskom futbalovom zápase.
Spomienková akcia pokračovala koncertom
v mestskom kultúrnom stredisku, kde vystúpil
husľový virtuóz Zoltán Mága, harfistka Isis
Gall, speváčka Lídia Szluka a duo Kicsi
Hang. Medzi hosťami bol aj Csaba Balogh, veľvyslanec MR na Slovensku a János Lázár, ve-

dúci parlamentnej frakcie Fideszu. Lázár v príhovore skonštatoval, že Maďari v roku 1956 volili nádej a slobodu.
Predseda SMK József Berényi položil otázku, či revolúcie majú zmysel? Ako historik odpovedal, že revolucionárom od začiatku bolo zrejmé, že bojujú proti presile, a predsa sa nevzdávali, lebo vedeli, že idea revolúcie ich prežije. Poukázal na to, že Maďari na Slovensku, ktorí dnes
bojujú za slobodné používanie maďarčiny tabuľami „v určitom zmysle sú takými istými bojovníkmi za slobodu, sú hrdinami súčasnosti. Zároveň poukázal na dôležitosť používania maďarčiny vo verejnom živote.
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Csipezés, hirdetés / Čipovanie, inzercia

Kutyák kötelező csipezése utcák szerint Povinné čipovanie psov podľa ulíc
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 2011-re befizette az ebadót. Aki ezt eddig elmulasztotta, annak a csipezés előtt rendeznie kell az ebadót. A mikrocsipek beültetése utcák szerint
kidolgozott harmonogram alapján történik.
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,
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.
A csipezéshez szükséges iratok: az állatorvosi rendelőben a kutya tulajdonosa köteles bemutatni saját személyi igazolványát, a kutya oltási bizonyítványát és azonosító érmét, továbbá ki kell töltenie egy kérdőívet, amelyen feltünteti saját és kutyája adatait. A kutya tulajdonosa igazolást kap
a chip beültetéséről és ingyenes kutyaútlevelet, ún. pet passt 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 chip kódszámát a városi hivatalban.
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 17,30 óráig
tart. Telefon: 031/ 551-70-47.

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

MÁR 2011. 10. 21-TŐL
NYITVA TARTUNK.
Fogadja el meghívásunkat egy remek pizzériás vendéglőbe a dunaszerdahelyi
MAX bevásárlóközpontban,
az 1. emeleten!

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.
V období od 1.11. – 30.11.2011 budú na rade nasledovné 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, Rényská ulica, Veľkoblahovská 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.
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.
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.

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

UŽ OD 21.10.2011
SME OTVORENÍ!
Prijmite naše pozvanie
do skvelej pizzérie s reštauráciou v Obchodnom
dome MAX Dunajská
Streda, na 1.poschodí.

Új városi buszmenetrend / Nový cestovný poriadok MHD
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Čitateľská súťaž, reklama

Vegyszermentes takarítás –
egészségesen

Upratovanie bez chemikálií
a zdravo

Nagytakarításra készül Karácsony előtt? Összeírta már, hogy mennyi tisztítószert kell megvásárolnia? És azt is, hogy ez mibe kerül? De ha az egészséges életmódra és környezetre nagy hangsúlyt helyező Zepter cég TUTTOLUXO 65 takarítógépét választja, akkor ebbe csak csapvizet kell öntenie
és a keletkező 150 fokos gőz egyszerre takarít és fertőtlenít is. Szőnyeget, ülőgarnitúrát, padlót, ablakot, csempét egyaránt alaposan megtisztít és elpusztítja a kórokozókat. Ruhák tisztítására is kiválóan alkalmas.
A figyelmébe ajánljuk továbbá Önnek az energiatakarékos főzést és a
zsiradékmentes párolást lehetővé tevő, főzés közben egymásra rakható edényeinket is. Ezeknek köszönhetően Ön egészségesen táplálkozhat és megelőzheti a betegségek kialakulását. A főzési maradék károsodásmentes tárolására is kiválóan alkalmas a ZEPTER cég VACSY tárolási rendszere.
A világszerte szabadalmaztatott módszer lényege a vákumos, tehát a levegőmentes tárolás.
Termékeinkre 20 – 50 százalékos rendkívüli karácsonyi árengedményt adunk.
Részletfizetés lehetséges!
Nyilt nap keretében találkozhat Ön
is a legújabb termékkínálatunkkal
november 23-án 11.00-tól 18.00-ig a
Körzeti Hivatal (volt Járási Hivatal)
Erzsébet téri épületében, ahol kóstolót is tartunk az érdeklődőknek.
Keresse fel a Zepter cég dunaszerdahelyi kirendeltségét! Bővebb információk Rácz Jarmilától a 0907/ 193455 számon, vagy személyesen a Zepter irodában (Fő utca, az Unikredit Bank épületében az 1. emeleten, bejéárat az udvar felől)
A teljes kínálat elérhető a www.zepter.sk
weboldalon.

Chystáte sa na veľké predvianočné upratovanie? Už ste spísali zoznam potrebných čistiacich prostriedkov? Aj ste spočítali, koľko za to zaplatíte? Ak
sa však rozhodnete pre parný čistič firmy Zepter, ktorý preferuje zdravý životný štýl a ekologické riešenia, nepotrebujete veľký nákup, iba vodu z vodovodu. Umožňuje to jedinečný patentovaný čistiaci systém TUTTOLUXO
65, ktorý má štílový dizajn. Čistiaca sila pary vďaka vysokej teplote až 150
stupňov Celsia čistí, dezinfikuje a ničí mikróby. Bez použitia chemikálií odstraňuje aj tú najodolatejnejšiu špinu bez námahy a šetrí vašu peňaženku, lebo
nemusíte mínať na nezdravé čistiace prostriedky. Dokonale čistí koberce, sedacie garnitúry, podľahy, okná, kachličky a dokonca aj šaty.
Firma Zepter ďalej upriamuje Vašu pozornosť na sady nádob z ušľachtilej ocele, vďaka ktorej se potraviny nepripalují a sú zpracované bez použitia tuku. Potraviny si takto uchovajú vitamíny, minerály i ´dalšie přírodné látky. Zepter ponúka aj jedinečné riešenie, ktorým dokážete uchovávať potraviny, ovocie a zeleninu tak, aby bola zachovaná ich kvalita, chuť, výživná hodnota a dokonca aj farba. Riešením je vákuové balenie - prirodzená a zdravá metóda
uchovávania odsatím vzduchu vo svetovom meradle patentovaným vacuum systémom (VACSY).
V predvianočnom období si naše výrobky môžete
kúpiť alebo objednať so až 20 – 50 percentnou zľavou.
Možno splácať aj na splátky.
S našimi výrobkami sa môžete oboznámiť v rámci
dňa otvorených dverí, ktoré naša firma organizuje
dňa 23. novembra od 11.00 do 18.000hod. v budove
Obvodného úradu na Alžbetínskom námestí (bývalý
okresný úrad). O podrobnostiach a informujte sa u Jarmily Ráczovej na tel. čísle 0907/ 193-45, alebo osobne v
dunajskostredskej kancelárii firmy Zepter (na Hlavnej ulici v budove banky Unikredit na prvom poschodí, vchod z
dvora). Viac na webovej stránke www.zepter.sk.
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Október 19-i versenyünk megfejtői

Výhercovia čitateľskej súťaže z 19. októbra

A legutóbbi számunkban közölt kérdésre adott helyes válasz beküldői közül kisorsolt szerencsés nyertesek a következők: Kún Éva, Gesztenyesor 4173/19, Hodossy Katalin, Rózsaliget 1376/36 és Bodó Mária, Újfalu 5555/55. Mind a három nyertes 20 - 20 euró értékben fogyaszthat a Pizza Pazza pizzériában. Személyesen jelentkezzenek a MAX
üzletközpont első emeletén lévő pizzériában, telefonos elérhetőség: 0908260-667. Szükséges a személyazonossági igazolvány bemutatása.

V poslednom vydaní DH sme položili našim čitateľom jednu otázku,
obratom sme obdržali samé správne odpovede. Traja vyžrebovaní
výhercovia sú: Éva Kún, Gaštanový rad 4173/19, Katalin Hodossy, Ružový háj 1376/36 a Mária Bodó, Nová Ves 5555/55. Výhercovia získajú
konzumáciu podľa vlastného výberu v Pizza Pazza v hodnote po 20,eúr. Nech sa prihlásia v pizzérii na 1. poschodí nákupného centra MAX
, kontakt: 0908-260-667. Treba sa preukázať občianskym preukazom.

Új kérdésünk:

Nová otázka:

Mi a neve a Zepter speciális takarítógépének? A helyes választ beküldők közül kisorsolt három nyertes 50 – 50 euró értékben választhat a Zepter termékei közül. Kérjük a telefonszámot is beküldeni!
Válaszaikat legkésőbb november 10-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.

Ako sa volá špeciálny čistiaci systém firmy Zepter? Z čitateľov, ktorí napíšu správnu odpoveď, vylosujeme troch výhercov, tí získajú volný
nákup výrobkov značky Zepter po 50 – 50 eur.
Odpovede zašlite najneskôr do 10. novembra na adresu redakcie,
e-mailom /press@dunstreda.eu/, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu. Buďte láskaví uviesť aj vaše telefónne číslo. 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
Tóth Sebastián
Pódaová Elina Petra
Görcs Viktória
Orsolya Marcell
Kozmová Antónia

Elhalálozások – Zomreli
Méhes Alexander (1921)
Alabán Ladislav (1930)
Botlóová Júlia (1934)
Malíková Eva (1938)
Bíróová Valéria (1929)
Krechňák Ladislav (1959)

Házasságkötés – Sobáše
Róbert Fehér - Žaneta Jánošková
Ing. Ján Pastír - Ing. Denisa Czirákiová
Csaba Nagyvendégi - Kinga Szabóová
JUDr.Marián Zvoda - Katarína Blahová

A SZLOVÁK AGRÁRKAMARA
nemzetközi vitafóruma
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.

Medzinárodné diskusné fórum
agrárnej komory Slovenska
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 na korze Bélu Bartóka.
Informácie: 031/5521342

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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Rende zveny
A VMK novemberi programja – Novembrový program MsKS
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. 5., 6..–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas Šachového klubu
nov. 7.– 9. és 11.00 00.: A Körúti Színház – Budapest : Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
(musical) / Predstavenie Divadla Körúti – Budapest (MR): Buď dobrý až do smrti (musical)
nov. 7.–19.00 ó.: A DUMASZÍNHÁZ : Bödőcs Tibor önálló estje, vendég: Sándor György/
Vystúpenie Divadla „Dumaszínház“ (MR), vystúpia: Tibor Bödőcs a György Sándor
nov. 8., 10.–10.00 és 11.30.: Alan Alexander Milne: Micimackó (zenés mesejáték) / A. A. Milne: Medvedík Pú
nov. 9.– 9.00 ó.: INFORMÁCIÓS ÉS KÉPZÉSI BÖRZE / BURZA INFORMÁCIÍ A VZDELÁVANIA
nov.10.–10.00 és 11.30.: A Bánfalvy Ági International Stúdió – Budapest: Milne: Micimackó a főszerepben Bánfalvy Ági / International štúdioÁgi Bánfalvy – Budapešť (MR) - Milne: Medvedík Pú (hudobná hra)
nov.11.–17.00 ó.: A Magán Szakközépiskola diákjainak szalagavatója / Stužková žiakov Súkromnej
strednej odbornej školy
nov.12.–16.00 ó.: VIII. KÁRPÁT-MEDENCEI FOLKLÓRFESZTIVÁL – MÁRTON-NAPI VIGALOM / VIII. FOLKLÓRNY FESTIVAL KARPATSKEJ KOTLINY – VESELICA NA MARTINA
nov.15.–18.00 ó.: Honfoglalás trilógia, a szerzővel, Benkő Lászlóval Nagy Iván, etnológus beszélget a könyvről, a magyar történelem egyik legsikeresebb időszakáról – a Honfoglalásról. /
Stretnutie so spisovateľom László Benkő
nov.16.–11.00 a 19.00: FORRÁS SZÍNHÁZ – GYŐR : Csokonai Vitéz Mihály: Karnyóné (zenés bohózat), főszerepben: Bánsági Ildikó és Dörner György / Divadlo Forrás – Győr (MR):
Csokonai: Karnyóné (komédia)
nov.18.–14.00 ó.: Ünnepi műsor a Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Gimnázium megalakulásának 60. évfordulóján / Slávnostný program z príležitosti 60. výročia založenia Gymnázia Á.
Vámbéryho

Vermes villa KMG – Vermesova vila - Galéria SMU
Két kiállítás megnyitója 2011. november 4.,
17:00 / Slávnostné otvorenie dvoch výstav:

Az emeleten látható / Na poschodí - FehérKék-Piros / Biele – modré - červené

A földszinti termekben látható a – KOMP, a
Kortárs Művészeti Panoráma / Na prízemí výstava KOMP
Kiállító művészek / vystavujúci umelci: Augustovič Peter, Borbély Károly, Dolán György,
Halmi-Horváth István, Juhász Tibor, Karczagi
Endre, Lebó Ferenc,Lipcsey György,Mayer Éva
és Varga György

A kiállító művészek / vystavujúci umelci: Alexander Trifonov (Oroszország-Rusko), Etko Tutta (Szlovénia- Slovinsko), Klemen Brun (Szlovénia-Slovinsko), Eugen
Varzić (Horvátország – Chorvátsko), František Tomík (Csehország -ČR) Miloš Prekop (Szlovákia - SR) és Almási Robert
(Szlovákia - SR)
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Mozaik,/ Mozaika

Ombudsman
Ombudsman
Nagyszombatban is aj v Trnave
Doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. ombudsman a
Nagyszombati Önkormányzati Kerület hivatalának
épületében fogadja a panaszosokat november 9-én
és december 14-én, 8.OO és 16.OO óra között.
Az ombudsman a parlament által megválasztott
szervként működő köztisztviselő, aki tevékenységében
más állami szervektől független.
Elérhetőségek: telefon: 02/48 28 74 01, 02/43
63 49 06, fax: 02/48 28 72 03, e-mail: sekretariat@vop.gov.sk, http://www.vop.gov.sk/v-comvam-moze-pomoct

Verejný ochranca práv doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. svoju činnosť vykonáva už aj v Trnavskom samosprávnom kraji v priestoroch Úradu
Trnavského samosprávneho kraja v čase 8.00 až
16.00 hod. 9. novembra a 14. decembra.
Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky.
Telefón: 02/48 28 74 01, 02/43 63 49 06, fax:
02/48 28 72 03, e-mail: sekretariat@vop.gov.sk.
http://www.vop.gov.sk/v-com-vam-moze-pomoct

Pozor na električky!
Upozorňujeme občanov, ktorí cestujú
do Bratislavy, že od 1. novembra vstupuje do
platnosti novela zákona o cestnej premávke,
v zmysle ktorej chodci už nebudú mať na
priechode pre chodcov prednosť pred električkami, ale budú povinní umožniť električke
plynulý prejazd. Nerešpektovaním tejto povinnosti chodci riskujú dopravnú nehodu s
vážnymi následkami.

Vigyázat a villamosokra!
Figyelmeztetjük azokat, akik Pozsonyba
utaznak, hogy november 1-én érvénybe lép a
közúti közlekedési törvény módosítása, amelynek értelmében a zebrán átkelő gyalogosok ezentúl nem élveznek előnyt a villamosokkal szemben, hanem meg kell várniuk, amíg elhalad a villamos, csak utána mehetnek át a túloldalra. Aki
nem tesz eleget ennek az előírásnak, súlyos balesetet okozhat, kockáztatva saját és mások
testi épségét.
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Miről döntöttek a képviselők?
O čom rozhodli poslanci?

A Bécsi út átadásáról
O odovzdaní Viedenskej cesty

Jégpálya nyitásra készen
Štartuje „ľadová” sezóna

Csallóközi Múzeum
A Csallóközi Múzeum, a Nagyszombati Önkormányzati Kerület és a Forrás Galéria tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait a Boldogasszony című kiállítás megnyitójára, 2011.
november 15-én, kedden 17:00 órára. A kiállítást megnyitja: Dr. Herdics György, dunaszerdahelyi esperesplébános, közreműködik: a
Dunaszerdahelyi Szent György Kórus A kiállítás helyszíne: Múzeum u. 2., A kiállítás
megtekinthető 2011. december 3-ig.

Ünnepi est – VMK - november 17.,
/ Spomienkový večer v MsKS 17. novembra
17. 00 – Vystúpenie Tanečnej školy Zoltán
Erika Művészeti Tánciskola fellépése
18. 00 – Skupina Arizona együttes
19. 00 – Spomínajme na november 1989 -Beszélgessünk az 1989-es dunaszerdahelyi
eseményekről.
20,00 – Kiscsillag koncert
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Harmonikafesztivál után
Po akordeónovom festivale
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