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A kis lépés is
elrugaszkodás

K

orán bizakodtunk, tévesnek bizonyultak a javulást ígérő tavaszi
prognózisok. Mára szinte bizonyossá vált, hogy a 2008-ban kirobbant gazdasági világválság,
amely a szakemberek grafikonjain
"W" alakot formáz, most ért a második "V" betű leszálló
ágához. Fico kormányfőként hangoztatott jóslatain, hogy
Szlovákiát "nem érinti annyira" a válság, most utólag
akár mosolyoghatnánk is, ha nem hallanánk naponta,
hogy bérbefagyasztások, létszámcsökkentések és áremelkedések várhatók. Van cég, amely úgy reagál, hogy
szedi a sátorfáját és olcsóbb munkaerőért keletebbre vonul, mint ez az egyik dunaszerdahelyi üzemről hírlik.
De van pozitív példa is, mint a városunkban székelő Szlovák Agrárkamara kezdeményezése. Ez a régió termelőit kívánja megszervezni, mozgósítani, hogy
-- mint az a kamara által rendezett konferencián is elhangzott-- ne importáljuk azt, amit itthon meg tudunk
termelni. Hogy kapós a hazai termelők áruja, bizonyította az agrárkamara épülete előtti alkalmi piac is,
ahol a kamarába tömörült mezőgazdászok kínálták
gyümölcseiket, zöldségüket, húskészítményeiket,
péksüteményeiket, mézüket. A kezdeményezés nagyon
pozitív fogadtatásra talált, az emberek -- termelők, vásárlók -- várják a folytatást.
Siránkozni a válság miatt nem vezet sehová. A jó ötlet, a jó szervezés viszont a legnehezebb időkben is eredményt hozhat. Nem biztos, hogy csak a nagy lépések
segíthetnek, sokszor biztonságosabb és célravezetőbb
a kis lépések taktikája. Épp ezért nemcsak a pénzügyi
és a gazdasági szférában nélkülözhetetlen az elemzők
által olyannyira sürgetett szemléletváltás, hanem a
magánéletben is. Az a bizonyos társadalmi tőke, ami nem
más, mint a kölcsönös felelősség, szolidaritás és öszszefogás, épp a kisemberek gondjain könnyíthet.

-VK-

Átadták a
Bécsi utat
A teherautók
jelentős része
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Spomínali
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Időszerű témák Aktuality

Jubilánsokat köszöntöttek
Október hagyományosan az idősek iránti tisztelet hónapja,de a kapcsolódó rendezvények
általában novemberre is átnyúlnak. Így volt ez az idén is, amikor múlt csütörtökön délután
a városi nyugdíjasklub jubilánsait köszöntötték egy klubdélután keretében. Közülük huszonkilencen ünnepelték a napokban kerek életjubileumukat. A. Szabó László alpolgármester gratulált nekik virág és kis ajándék kíséretében. Az ünnepeltek között volt négy hölgy is,
akik tagjai lettek a nyolcvanévesek klubjának: Johancsik Erzsébet, Baán Teréz, Szőcs Erzsébet és Horváth Mária. A többi klubtag vidáman koccintott az ünnepeltek egészségére, majd
élőzenére estig tartó táncmulatság következett.

Blahoželali jubilantom
Október je tradične mesiacom úcty k starším, avšak akcie usporiadané pri tejto príležitosti sa
konajú aj v novembri. Aj minulý štvrtok v mestskom klube dôchodcov usporiadali klubové posedenie, na ktorom zablahoželali jubilantom. Viceprimátor László A. Szabó gratuloval aj 29-im
jubilantom klubu dôchodcov, ktorí v týchto dňoch oslávili okrúhle životné jubileum. Členmi klubu osemdesiatročných sa stali štyri dámy: Alžbeta Johancsiková, Terézia Baánová, Alžbeta Szőcsová a Mária Horváthová. Ostaní členovia klubu si pripili na zdravie oslávencov a po gratuláciach nasledovala tanečná zábava na živú hudbu.

Výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ

Základná škola, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda
s nástupom od 1.1.2012.
Podmienky účasti:
Kvalifikačné predpoklady
Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania
pre príslušný druh a typ školy podľa
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky na uchádzača
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
• uznanie I. atestácie v zmysle ods.7 §
61 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,
• občianska a morálna bezúhonnosť,
• riadiace, komunikačné a organizačné
schopnosti,
• znalosť práce s PC,
• flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť,
• vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu,
• zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov
- žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- výpis z registra trestov (nie starší ako
3 mesiace),
- profesijný životopis s uvedením osobnostných predpokladov, špeciálnych
druhov štúdia, publikačnej činnosti,
autorstva učebníc , atď. a s podrobným uvedením doterajšej praxe,
- návrh koncepcie rozvoja školy,
- súhlas s použitím osobných údajov pre
potreby výberového konania v zmysle
§ 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov.
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní
s požadovanými dokladmi uchádzač
doručí poštou na adresu: Mesto Dunajská
Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929
01 Dunajská Streda, alebo osobne do podateľne Mestského úradu Dunajská Streda v termíne do 12. decembra 2011 vrátane s označením "Výberové konanie
Základná škola Smetanov háj Dunajská
Streda – NEOTVÁRAŤ“.
V Dunajskej Strede 11.11.2011
JUDr. Zoltán Hájos,
primátor mesta

Diákpolgármester másodszor
Második alkalommal választott diákpolgármestert a dunaszerdahelyi városi diákparlament. Ülését a városi oktatási és ifjúsági bizottság elnöke, Horváth Kinga és alelnöke, Bugár
György nyitották meg. A város alap- és középiskoláiból érkezett
küldötteket az önkormányzat nevében Dr. Hájos Zoltán polgármester köszöntötte. A város diákpolgármesterének posztjára
kilenc jelölt pályázott: Szabó Csilla, Zimerman Nikola, Otil Petra, Szabó Annamária, Csiba Ákos, Forró Gergely, Lépes András, Marschal Krisztina és Ollé Ildikó. Valamennyien ismertették választási programjukat, majd a titkos szavazáson a legtöbb
voksot a magyar sportgimnázium tanulója, Lépes András kapta. Igy november 16 - ikán a Nemzetközi Diáknapon ő foglalja
el Dunaszerdahely diákpolgármesterének székét, majd ünnepélyesen megnyitja a felújított műjégpályát. Minderről lapunk következő számában bővebben is beszámolunk.
–fk-

Zvolenie študentského
primátora
Mládežnícky parlament už po druhýkrát zvolil študentského
primátora. Rokovanie fóra otvorili predsedkyňa komisie MsZ pre
školstvo a mládež Kinga Horváth a podpredseda komisie Juraj Bugár. Delegátov-žiakov z mestských škôl v mene mestskej
samosprávy privítal primátor JUDr. Zoltán Hájos. Primátor prízvukoval, že vedenie mesta si vysoko váži záujem mladých o dianie a rozvoj mesta. O post študentského primátora Dunajskej Stredy sa uchádzalo deväť kandidátov: Csilla Szabó, Nikola Zimermanová, Petra Otil, Annamária Szabó, Ákos Csiba,
Gergely Forró, András Lépes, Kristína Marschalová a Ildikó Ollé. Každý z kandidátov stručne predstavil svoj volebný program a zámery rozvoja mesta, so zreteľom na potreby mladých.
Z druhého kola vyšiel víťazne študent maďarského športového gymnázia v Dunajskej Strede András Lépes. Dňa 16. novembra, pri
príležitosti Medzinárodného dňa študentstva bude inaugurácia žiackeho primátora, ktorý následne zaháji novú korčuliarsku sezónu.
O spoločnom programe primátora a študentského primátora informujeme v nasledujúcom čísle DH.

Városi önkormányzat
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Tizenkettedszer – de az idén
nem
utoljára
Egyezségre jutott a
képviselő-testületen belüli
két frakció
Az idén tizenkettedszer ülésezett november
nyolcadikán a városi képviselő-testület. Ez
éves szinten rekordnak számít – tavaly mindössze hat ülés volt – viszont most alig két
órát tartott az ülés. November 15 – ikére
azonban folytatásban egyeztek meg a képviselők. Erről a tanácskozásról előző napi lapzártánk miatt csak következő számunkban
tájékoztatunk. Az utolsó idei ülésre a tervek
szerint december 13-ikán kerül sor, ekkor várható a szavazás a jövő évi költségvetésről.
Visszatérve a nyolcadiki üléshez, illetve az előzményeihez: mint korábban megírtuk, közben
egyeztetésekre került sor a 13 képviselővel bíró
Most – Híd – függetlenek és a 12 – főnyi MKP
frakció között annak érdekében, hogy zökkenőmentesebb legyen a városi önkormányzat akadozó munkája. Elsősorban a Városi Tanács és a szakbizottságok működőképessége érdekében volt
szükség határozott lépésekre, hiszen ezeknek a tanácsadó, illetve döntéshozó szerveknek a munkája teljesen lebénult. A Most – Híd frakció nem is-

Ambrovics Ferenc ismertette a közös javaslatot.

Hájos Zoltán polgármester 3 vétója érvényben marad.

merte el e szervek korábbi összetételét és emiatt nem
is vett részt az üléseken, ugyanis elutasították Dr.
Hájos Zoltán polgármesteri vétóját, amellyel keresztülhúzta a testületben a Híd frakció által kezdeményezett személyi változásokat. A város működésének megbénulásával fenyegető helyzetnek
vetett véget a két frakció megállapodása. Az
egyezséget az említett ülés bevezetőjében Ambrovics Ferenc Híd - frakcióvezető ismertette,
amely kiterjedt a Városi Tanács és néhány szakbizottság összetételére is. Ezzel gyakorlatilag elérte a célját az e témában emelt polgármesteri vétó,
hiszen a polgármester elvárásainak megfelelően a
két frakció közös nevezőre tudott jutni, még személyi kérdésekben is. Az ülésen megtartott szavazáson ugyanis a képviselők megerősítették a Tanács és a szakbizottságok javasolt összetételét.
A megállapodás értelmében a Városi Tanács tagjaivá választották a Híd és a függetlenek képviseletében
Ambrovics Ferencet, Benkóczki Vendelt, Dakó Sándort és Ravasz Mariant, míg az MKP részéről A. Szabó László, Keszegh Pál és Kanovits György lesz tagja a Városi Tanácsnak. Igy tehát az eddigi 8-ról 7re csökkent a Tanács tagjainak létszáma.
A szakbizottságok összetételében szintén a pártközi
megállapodás szellemében az alábbi személycserék történtek:
- a pénzügyi és vagyonjogi szakbizottságban helycserére került sor – Bindics Zsolt /Híd/ lett a bizottság elnöke, míg Keszegh Pál /MKP/ eddigi
elnök alelnök lett,
- az építészeti, közlekedési és strukturálisalapmerítési szakbizottság élén is személycsere következett be: az eddigi elnök Ravasz Marian
/Híd/ ezentúl alelnökként dolgozik és a bi-

zottság munkáját elnökként Garay László
/MKP/ irányítja,
- az összeférhetetelenségi és mandátumvizsgáló bizottság elnökévé Benkóczki Vendelt /Híd/ választották, az eddigi elnök Hodosy Szabolcs
/MKP/ a bizottság alelnöke lett. Ezekkel a cserékkel a Hídnak több bizottsági elnöke lesz.
A többi bizottság összetételében az élen nincs
változás, de a Híd frakcióját támogató korábbi
MKP-s Bugár Zoltán helyett a bizottságokba új
tagokat delegált az MKP: a pénzügyi és vagyonjogi szakbizottságba A. Szabó Lászlót, a
környezetvédelmi és idegenforgalmi szakbizottságba Karaffa Attilát.
A képviselők döntöttek egy munkacsoport létrehozásáról, amely átdolgozza a testület jelenleg érvényes tárgyalási rendjére vonatkozó szabályzatot
és a 2012-ben esedékes első ülésre az új verziót a
testület elé terjeszti. A munkacsoport a következő
összetételben dolgozik: a Híd részéről Benkóczki Vendel és Ravasz Marian, az MKP képviseletében A. Szabó László és Hodosy Szabolcs.

Maradnak a polgármester jogkörei
A képviselők döntöttek arról is, hogy érvényben marad a polgármester korábbi három vétója.
A vétó megtöréséhez 3/5-ős többségre, tehát legalább 15 szavazatra lett volna szüksége a Híd frakciónak, ehhez a rendelkezésére álló 13 szavazat nem
volt elegendő. Az egyik el nem fogadott javaslatuk Dr. Hájos Zoltán polgármesteri jogköreit csonkította volna a 100 százalékos városi tulajdonú gazdasági társaságokban. Az ülés programjából kimaradt pontok megtárgyalása miatt a képviselő-testület lapzártánk után újra ülésezett.
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Mestská samospráva

Dvanásty
krát –
a v tomto
roku ešte
dva razy
Poslanecká skupina Strany maďarskej koalície.

Spoločný návrh oboch frakcií
na personálne obsadenie
postov v Mestskej rade a v
komisiách
Mestské zastupiteľstvo 8. novembra zasadalo v tomto roku už po dvanásty krát,
ale rokovanie trvalo iba necelé dve hodiny. Čo do počtu zasadnutí je to ročný rekord – v roku 2010 zasadalo zastupiteľstvo len šesťkrát.
Poslanci odsúhlasili ďalšie zasadnutie, ktoré
sa konalo už 15. novembra, teda po našej uzávierke, preto o ňom budeme informovať v ďalšom čísle DH. Podľa schváleného harmonogramu posledné plenárne rokovanie v tomto roku
bude 13. decembra a hlavnou témou má byť rozpočet mesta na rok 2012.
Vráťme sa však k zasadnutiu konaného 8. novembra a k udalostiam, ktoré mu prechádzali. Ako
sme už avizovali, medzičasom rokovala frakcia
Most a nezávislých poslancov (majú spolu 13 poslancov) s poslaneckým klubom Strany maďarskej
koalície (majú 12 poslancov v mestskom zastupiteľstve). Od rokovaní si sľubovali dosiahnutie
dohody o sfunkčnení viaznúcej práce mestskej samosprávy. Rozhodné kroky boli žiadúce hlavne v
záujme aktivizácie činnosti Mestskej rady a odborných komisií, veď práca týchto orgánov bola v
poslednej dobe paralyzovaná. Frakcia Most neuznala doterajšie zloženie týchto orgánov, preto sa
ich poslanci nezúčastnili na ich rokovaniach. Neakceptovali totiž veto primátora JUDr. Zoltána
Hájosa, ktorý vetoval personálne zmeny iniciované
frakciou Most. Túto patovú situáciu, ktorá už ohrozovala samotný chod mesta, vyriešila dohoda
oboch frakcii. O spoločnom návrhu, ktorý sa
týkal personálneho obsadenia postov v Mestskej
rade a odborných komisiách, informoval v úvode

Poslanecká skupina Mostu a nezávislých poslancov.

zasadnutia Ferenc Ambrovics, vedúci frakcie
Most. Zrod tejto dohody znamená, že veto primátora prakticky dosiahol svoj cieľ: aby sa frakcie dohodli v týchto otázkach. Poslanci následne
zahlasovali za predkladané personálne návrhy.
V zmysle dohody členmi Mestskej rady za Most
sa stali F. Ambrovics, Vendelín Benkóczki, Alexander Dakó a Marián Ravasz. Za SMK sú to
László A. Szabó ako viceprimátor, Pál Keszegh
a Juraj Kanovits. Rada teda bude 7- členná namiesto doterajších 8-ich členov.
V odborných komisiách nastali tieto zmeny: V
komisii finančnej a majetkoprávnej došlo k výmene funkcií – novým predsedom sa stal Zsolt Bindics (Most), doterajší predseda Pál Keszegh
(SMK) je podpredsedom.
V odbornej komisii pre výstavbu, dopravu a čerpanie štrukturálnych fondov: doterajší predseda

Marián Ravasz (Most) bude podpredsedom komisie, ktorú povedie László Garay (SMK).
Predsedom komisie mandátnej a pre nezlučiteľnosť sa stal Vendelín Benkóczki (Most), doterajší predseda Szabolcs Hodosy (SMK) bude
podpredsedom.
V ostatných komisiách sa predsedovia nemenili. SMK namiesto Zoltána Bugára, ktorý od septembra ako nezávislý patrí k frakcii Mostu, do finančnej a majetkoprávnej komisie delegoval
Lászlóa A. Szabóa, Attilu Karaffu do komisie
ochrany životného prostredia a cestovného ruchu.
Poslanci sa dohodli aj na zriadení pracovnej skupiny, ktorá prepracuje rokovací poriadok mestského
zastupiteľstva, a na prvom zasadnutí v roku 2012
predloží nový návrh rokovacieho poriadku. Členmi pracovnej skupiny sú: za Most V. Benkóczki
a M. Ravasz, za SMK L. A. Szabó a Sz. Hodosy.

Mozaik, hirdetés / Mozaika, inzercia

A füvet nem tarkították olajfoltok
Az idei XXXI. Csallóközi Vásáron az étkezést
biztosító standok részére a Városi Hivatal megszervezte az elhasznált főzőolaj begyűjtését. A felhívás nyomán minden ilyen szolgáltatást nyújtó
árus bekapcsolódott a szeparált olajbegyűjtésbe. A
Városi Hivatal környezetvédelemért felelős osztályának körlevele egyúttal minden érdekelt vállalkozót környezetkímélő magatartásra szólított fel
és megengedhetetlennek nevezte a hulladékolaj és
zsiradékok kiöntését a fűre vagy a lefolyókba. Az
elhasznált étolaj begyűjtése eredményes volt, hiszen összesen 1 300 liter főzőolaj és zsiradék gyűlt
össze a kék műanyaghordókban. Ezt egy erre szakosodott cég feldolgozza.
A Városi Hivatal illetékes osztálya a közeljövőben
felméri annak a lehetőségét, hogy évközben a háztartásokból is folyamatosan be tudják gyűjteni az elhasznált főzőolajat. Lapunk egy éve közölt egy erre
vonatkozó felhívást,, azonban akkor nagyon csekély
volt az érdeklődés, csak egy-két lépcsőházból jelezték vissza azt, hogy érdekelné őket egy ilyen környezetbarát használtolaj - begyűjtő programban való
részvétel. Szabó Dezső szakosztályvezető megerősítette: tovább keresik a megoldást, lapunkban
beszámolunk a fejleményekről.
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A Hűségkártyát
kockáztatják
az adótartozók

Dlžníci riskujú
Vernostnú
kartu

Lapunk 10. oldalán foglalkozunk az adótartozók nyilvánosságra hozott listájával, amelyen
összesen 581 cég és magánszemély szerepel. Az
adatok a 2010-es év végi állapotot tükrözik, eszerint tavaly cégek tucatjai és a lakosok egy jelentős
része félmillió eurót meghaladó összeggel maradtak adósai a városnak. Az eddigi 2011-es adatok azt mutatják, hogy tovább lazult az adózási fegyelem és a idei év végére várhatóan tovább
növekednek az adótartozások.
Az idei adók befizetésének határideje
ugyan szeptember vége volt, azonban november végéig lehetőség van arra, hogy a tartozók kiegyenlítsék az adóhátralékokat, amire a kikézbesített fizetési felszólítások is figyelmeztetnek. Aki e határidőig kiegyenlíti
a tartozást, az 2012-re jogosult lesz a különböző kedvezményeket biztosító Hűségkártyára, ellenkező esetben viszont a kártya
nem jár az illetőnek.

Na strane 10. informujeme o zverejnení
zoznamu dlžníkov na daniach, na ktorom sa
v súčasnosti nachádza 581 firiem a súkromných osôb.
Na základe sumárnych údajov z konca roku
2010, niekoľko firiem a značná časť obyvateľov dlhujú mestu spolu 0,5 mil. Eur. Údaje za roku 2011 naznačujú ďalšie zhoršenie
platobnej disciplíny, nedoplatky na miestnych
daniach sa ku koncu roka pravdepodobne
zvýšia.
Hoci termín na zaplatenie tohtoročných
daní bol koniec septembra, do konca novembra je možnosť úhrady daňového nedoplatku, na čo upozorňuje aj výzva doručená
dlžníkom. Kto do stanoveného termínu uhradí
svoje pozdĺžnosti, získa nárok na Vernostnú
kartu v roku 2012, ktorá oprávňuje na rôzne
výhody a zľavy. V opačnom prípade dlžník
stráca nárok na Vernostnú kartu.

BONBÓNový SILVESTER 2011
Doprajte si na záver roka BONBÓNik. Oslávte s
priateľmi odchádzajúci rok 2011 pravou silvestrovskou zábavou a gurmánskou hostinou!
Silvestrovskú náladu zabezpečia
• rytmické orientálne tanečenice zo skupiny Zohra
• vokálno - inštrumentálna skupina „OSCAR COMPANY“ vám zahrá
všetky obľúbené „srdcovky“, DJ
• Novoročná tombola

Gurmánske silvestrovské hody

Trávu nešpatili olejové fľaky
Na tohoročnom XXXI. Žitnoostrovskom jarmoku mestský úrad zorganizoval pre predajcov jedál zber použitého jedlého oleja.
Po výzve sa všetci predajcovia zapojili do akcie separovaného zberu
použitého stolového oleja. Leták príslušného odboru ochrany životného
prostredia Mestského úradu vyzýval predajcov na ekologické zaobchádzanie
s týmto odpadom a poukazoval na prísny zákaz jeho vyliatia na trávnik alebo do odtokových rúr. Akcia bola úspešná, nakoľko sa v špeciálnych kontajneroch vyzbieralo počas trvania jarmoku 1300 litrov použitého stolového
oleja. Odpad spracuje špecializovaná firma.
Mestský úrad má v úmysle zmapovať v blízkej budúcnosti možnosť
separovaného zberu použitého stolového oleja aj z domácností. V DH
sme pred rokom uverejnili výzvu pre bytové spoločenstvá, ale odozva bytoviek resp. vchodov bola nepatrná. Vedúci odboru, Ing. Dezider Szabó pre DH potvrdil, že riešenie sa naďalej hľadá, o ďalších krokoch budeme priebežne informovať.

• privítací silvestrovský koktail
• bohatá ponuka najobľúbenejších miestnych jedál
• Silvestrovská misa hojnosti
• šumivé víno /pohár/
• 2. večera
• žitnoostrovský novoročný bufet
• jelení guláš, podávaný v kotli
• silvestrovské jaternice, klobásy
• pečené prasiatko
• Novoročná torta

BONBÓNový SILVESTER 2011
už od 30 EUR / osoba
30 EUR / Silvester pri bazéne,
48 EUR / Silvester v reštaurácii
75 EUR / Silvester s ubytovaním a novoročným obedom
-vyhradený priestor pre fajčiarov
Rezervácie: +421 31 5575222, +421 911282 856
bonbon@bonbon.sk, www.bonbon.sk
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Interpellációk / Interpelácie

Képviselői interpellációk
A november 8-iki képviselő-testületi ülésen elhangzott fontosabb interpellációkból
Kanovits György felhozta, hogy a múzeum sarkánál a kanyarhoz túl közel van a zebra, távolabb
kellene kijelölni, hogy az autósok ne veszélyeztessék a gyalogosokat. Benkóczki Vendel megkérdezte, felelősségre vonták-e azt a hivatali dolgozót, aki a környezetvédelmi hatóság engedélye
nélkül májusban fakivágást engedélyezett a Svoboda tábornok utcában. Bognár Éva kifogásolta
a köztemető nyitva tartási idejét, amely túl korán
zár. Hodosy Szabolcs javasolta, hogy az illetékes
osztály készítsen városi térképmellékletet az ún.
szolgalmi joggal terhelt telkek megjelölésével. Hor-

váth Kinga ismételten tolmácsolta az Észak II. városrész lakosainak igényét bankautomata kihelyezésére. Jarábik Gabriella nehezményezte,
hogy a mindenszentek előtti napokban a városi piac
közelében tilos volt a virágárusítás, szerinte helyeket kellene kijelölni az ún. alkalmi árusításra.
Karaffa Attila főleg az idős emberek igényét képviselve kérte további autóbuszjárat beiktatását a Fő
utcán és a kórházhoz. Dakó Sándor érdeklődött,
hogy a Metrans milyen arányban hajlandó társfinanszírozni a lakossági petíció kapcsán elvégzendő
hatósági rezgés- és zajszintmérés költségeit. Ga-

Bognár Éva azt kérte, hogy a temető legalább 5 óráig legyen nyitva. Éva
Bognár žiadala, aby cintorín bol otvorený aspoň do 17-tej hodiny.

Jarábik Gabriella sürgette, hogy ünnepeken jelöljenek ki elárusító helyeket az alkalmi árusoknak. / G Jarábik iniciovala vyznačenie príležitostných predajných miest. pred sviatkami.

Poslanecké interpelácie
Z interpelácií poslancov, ktoré odzneli na rokovaní MsZ
dňa 8. novembra
Juraj Kanovits upozornil, že prechod pre
chodcov na rohu múzea je nebezpečne blízko k
zákrute. V záujme zvýšenia bezpečnosti chodcov je potrebné ho vyznačiť o niekoľko metrov
ďalej. Vendelín Benkóczki sa opýtal, či vyvodili zodpovednosť voči úradníkovi, ktorý bez povolenia OÚ ŽP v máji povolil výrub stromov na
ulici Gen. Svobodu. Eva Bognár kritizovala otváraciu dobu cintorína, ten by sa mal predlžiť as-

ray László interpellálta a polgármestert, hogy a város mikor takaríttatja el a Sport utca–Kisudvarnok
közti földút mentén felgyülemlett szemetet. Benkóczki Vendel köszönettel nyugtázta, hogy ismét
működik a köztéri óra a Bartók sétányon, bár a nyári időszámítást mutatja. Érsek Rudolf lakossági
kérést tolmácsolva kért buszjáratot és buszmegállót
az új egészségügyi központokhoz, valamint gyalogjárdát a Nagyabonyi úti magán rendelőintézethez. Jarábik Gabriella kérte, hogy a városi hivatal a karácsonyi ünnepkörhöz készítsen kulturális műsortervet.
-FK-

poň do 17-tej hod. Szabolcs Hodosy navrhol, aby
príslušný odbor MsÚ pripravil dodatok k mestskej mape s vyznačením pozemkov s vecným bremenom. Kinga Horváth opätovne tlmočila požiadavku obyvateľov mestskej časti Sever II. o
umiestnenie bankomatu na sídlisku. Gabriella
Jarábik kritzovala, že pred dušičkami bol v blízkosti trhoviska zakázaný predaj kvetín. Mesto
by malo vyznačiť miesta pre príležitostný pre-

daj. Attila Karaffa v mene seniorov žiadal zaradenie ďalšieho spoja MHD na Hlavnej ulici a
k nemocnici. Alexandera Dakóa zaujímalo
to, v akom pomere je Metrans ochotný spolufinancovať úradné meranie vibrácie a hluku na základe petície obyvateľov. László Garay interpeloval primátora, kedy mesto dá odviesť odpad,
ktorý je nahromadený pri poľnej ceste Športová
ulica-Malodvornícka cesta. Vendelín Benkóczki konštatoval, že verejné hodiny na Korze B. Bartóka boli opravené, bohužial ešte ukazujú letný čas. Rudolf Érsek žiadal zastávku a
spoj MHD k novým zdravotníckym strediskám,
ďalej chodník k súkromnej poliklinike na Veľkoblahovskej ceste. Gabriella Jarábik navrhla, aby MsÚ pripravil plán kultúrneho programu k vianočným sviatkom.

Új út / Nová cesta
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Átadták a
Bécsi utat
A teherautók jelentős része
ezentúl kikerülheti a belvárost
Múlt hét csütörtökén átadták a forgalomnak
az egykori cukorgyár mellett vezető új közutat, amelynek a nevét az útjelző tábla három nyelven hirdeti: Bécsi út, Viedenská
cesta és Wiener strasse.
Az új közút megnyitásával várhatóan jelentősen csökken a belvárosi teherjármű - forgalom,
mivel a Karcsai úti ipari zónába tartó kamionok
és teherautók ezentúl itt letérhetnek, így az útvonaluk le is rövidül. A Bécsi úton november közepétől megállója van a városi busznak is,
amely reggel munkakezdéskor és a délutáni
műszak végén tesz ide kitérőt.
A csaknem egy kilométer hosszúságú út két jelentős cég, a Wertheim és a Schindler telephelye
mellett halad el. Igy mindkét cég érdekelt volt az
új közút mielőbbi megépítésében. Mint Ivan
Rod, a Wertheim ügyvezetője lapunknak elmondta, örültek Dunaszerdahely polgármestere
kezdeményezésének, hogy fogjanak össze az út
megépülése érdekében. „Ahol megvan az akarat,
ott megvan a gyümölcse, jelen esetben az út” –
nyilatkozta Ivan Rod. Az út mentén közvilágítás
van és a kerékpárosoknak külön sávot választottak le. „Az út túlsó végén a természet ölén érezhetjük magukat, ott még fácánok is vannak” - tette hozzá a vezérigazgató.
A magáncélra használt korábbi bekötőutat a
nagyrészt lebontott cukorgyár utolsó tulajdonosától, az Eastern Sugartól vásárolták meg és mintegy
700 ezer eurós ráfordítással sikerült a helyén az új
utat megépíteni. Az útépítési munkálatok kivitelezője a dunaszerdahelyi EkomPlus cég volt.

Otvorili Viedenskú cestu
Nákladné autá už môžu obísť centrum mesta
pri bývalom cukrovare
Minulý štvrtok bola slávnostne odovzdaná
nová cestná komunikácia, ktorá vedie
popri bývalom cukrovare. Nová dopravná tabuľa je trojjazyčná a sú na nej uvedené nadpisy: Viedenská cesta, Bécsi út,
Wiener strasse.
Otvorením novej cesty sa zrejme značne zníži nákladná doprava prechádzajúca centrom

mesta, veď kamióny a nákladné autá, ktoré smerujú do priemyselnej zóny na Kračanskej ceste,
tu môžu odbočiť, skrátia tým aj svoju trasu. Od
polovice novembra má zastávku na Viedenskej
ceste aj mestský autobus, ktorý ráno a poobede
priváža a odváža zamestnancov.
Pozemná komunikácia vedie popri závodoch
Wertheim a Schindler. Obom spoločnostiam záležalo na tom, aby cesta bola realizovaná čím

skôr. Ako Ivan Rod, konateľ spoločnosti
Wertheim pre DH povedal, privítali iniciatívu primátora Dunajskej Stredy JUDr. Zoltána Hájosa , ktorý inicioval spoločný postup v
záujme vybudovania novej cesty. „Kde je
vôľa, tam je aj cesta, v našom prípade výslednicou je zrod tejto cesty“ – povedal Ivan
Rod. Takmer kilometer dlhá cesta je osvetlená, pre cyklistov je vyhradený samostatný jazdný pruh. „Na konci novej cesty je kus krásnej
prírody, kde sú aj bažanty“ – dodal.
Cesta bola predtým súkromná poľná cesta, odkúpili ju od posledného vlastníka cukrovaru, od
Eastern Sugar. Do obnovu cesty investovali takmer 700 tisíc eur. Realizátorom investície bola dunajskostredská spoločnosť EkomPlus.
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Képriport

Ünnepel a Vámbéry Ármin gimnázium
Hatvanéves a magyar gimnáziumi oktatás Dunaszerdahelyen A hat évtized alatt 5 400 diák
érettségizett a gimnáziumban
Kívül-bévül gyönyörűen felújítva készül
születésnapi ünnepségére a Vámbéry Ármin gimnázium.
A dunaszerdahelyi magyar gimnázium hatvan
éve, 1951-ben kezdte meg a működését, jelenlegi
helyére 1958-ban költözött. Az 53 éves épületre már
nagyon ráfért a tatarozás, a meglazult tégla, hulló
vakolat nemcsak csúnya volt, hanem veszélyes is.
A megszépült külső frontot nézegetve befejezettnek
tűnik a felújítás, Zirig Ferenc igazgató szerint viszont koránt sincs minden készen: "Itt sohasem
mondható el, hogy befejeztük. Egy ilyen nagy épületben, ahol csak ablakból van vagy 130, folyton van
valami javítani való, jelenleg a tornateremben
cserélik ki a radiátorokat. Ez egy folyamat, amelynek most, hogy rendbe lett téve a homlokzati rész,
végre látható eredménye van. Mert az, hogy a tetőt leszigetelték, ami 5-6 millió koronás tétel volt,
nem látszik. Az új kanalizáció sem látszik, pedig az
is nagy munka volt. Az épület két szárnyán a tető még
nincs leszigetelve, az elektromos vezetékek is teljesen elöregedtek" -- sorolja Zirig Ferenc.
A felújítás 2005-ben kezdődött. Először a
padlózatot, a tantermeket, a folyosókat és az
ebédlőt hozták rendbe, új szaktantermeket alakítottak ki, a klasszikus táblákat kerámiatáblákra
cserélték -- mindezt önerőből. A tető, a homlokzat, a kanalizáció, az ablakok, de a mosdók,
WC-k is a megye segítségével újultak fel.
"Nem vagyok az uniós támogatások híve – vall-

ja be az igazgató –, mert egyrészt nehéz lehívni, másrészt fizetni kell a projektek kidolgozásáért, miközben nem biztos, hogy megkapjuk a
pénzt. A megye itt van, számíthatunk rá. Két évvel előre igyekszünk jelezni, mire van szükségünk,
minden évben pályázunk. Ha jól összeszámolom,
a rendes költségvetésen kívül már kaptunk
Nagyszombat megyétől vagy 3O millió koronát."
És hogy milyen maga az iskola? "Az oktatási
minisztérium a 2008-ban elért eredmények alap-

ján elkészítette az ország oktatási intézményeinek rangsorát. Gimnáziumunk az előkelő 10-12.
helyen végzett, megelőzve ezzel Szlovákia minden magyar tannyelvű iskoláját, beleértve az
alapiskolákat, művészeti iskolákat és az összes
középiskolát. Az egyik kritérium a tanulmányi versenyekben való eredményes részévétel, a másik
a továbbtanulás volt. A diákjaink 93-94 százaléka továbbtanul, ebből 5O százalékuk a pozsonyi Komenský Egyetemet, a közgazdaságtudományi vagy a műszaki egyetemet látogatja.
Évente 3- 5 gyerekünk bejut az orvosira. Erre
büszke vagyok, mert bár ma már sok helyen nincs
felvételi vizsga, oda felvételizni kell. Ami a tanulmányi versenyeket illeti, tavaly hat első helyezésünk volt a megyei és két harmadik helyünk
az országos versenyeken."
Ilyen iskolában mi mással kezdődhetne a hatvanéves jubileumi ünnepségsorozat, mint tanulmányi versennyel. November 15- ikén, kedden kezdődik a Vámbéry nyelvi verseny. Szlovákia összes magyar gimnáziumából jönnek a
diákok, hogy összemérjék a nyelvtudásukat. És
mivel itt is azt vallják, hogy ép testben ép lélek, szerdán sportversenyek következnek. Pénteken lesz az ünnepi megemlékezés, szombaton
pedig a nagy Erzsébet napi bál, az iskola minden emeletén, három zenekarral. Az igazgató
szerint nagyon sok vendéget várnak: "Összeszámoltuk, az iskolánkban vagy 5400 diák
végzett a hat évtized alatt. A Csallóközben szinte mindenkinek akad olyan rokona vagy ismerőse, aki nálunk tanult vagy tanított, családok
nemzedékei adják egymásnak a stafétabotot.
Van pedagógusunk, aki jelenlegi diákja nagyapját is tanította. És ez nagyon jó érzés."

Fotoreportáž
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Gymnázium
Ármina
Vámbéryho
má jubileum
Gymnázium Ármina Vámbéryho v Dunajskej Strede sa chystá na oslavy 60. výročia
svojho založenia v zrekonštruovanej budove. Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským otvorilo svoje brány prvýkrát v roku 1951.
53 - ročná budova školy bola už veľmi zrelá na
obnovu. Padajúca omietka bola nielen škaredá, ale
aj nebezpečná. Zvonka by sa zdalo, že rekonštrukcia sídla školy je už dokončená. Riaditeľ, Ferenc Zirig, ktorý nás sprevádzal, však pripomína,
že pri tak veľkej budove, ktorá má 130 okien, je
vždy čo opravovať. Práve v týchto dňoch vymieňajú radiátory v telocvični. Tieto opravy sú viditeľné. Izolácia strechy za 5-6 mil. korún, ako aj nová
kanalizácia však nie je viditeľná. Podľa riaditeľa treba ešte izolovať strechu na vedľajších budovách,
a vymeniť opotrebované elektrické vedenie.
Komplexná rekonštrukcia bola zahájená v
roku 2005. Najprv opravili podlahu, učebne,
chodby, jedáleň, vytvorili novú odbornú učebňu,
klasické tabule vymenili za keramické – to všetko z vlastných síl. Strecha, priečelie, kanalizácia
Na obnovu priečelia budovy poskytla zdroje Trnavská župa.

Riaditeľ gymnázia Ferenc Zirig.

okná a sociálne zariadenia boli obnovené s pomocou Trnavského samosprávneho kraja. „Nie
som zástanca EU-projektov – priznáva riaditeľ.
Ako vysvetľuje – ťažko sa získavajú, navyše treba zaplatiť vypracovanie projektov, pričom vôbec
nie je isté, že škola žiadané peniaze získa. Na pomoc župy sme sa doteraz mohli vždy spoľahnúť.
Dva roky dopredu sa snažíme avizovať, čo potrebujeme, o peniaze sa uchádzame každý rok. Ak spočítam, okrem normálneho rozpočtu sme od župy
dostali takmer 30 miliónov korún.“
A aká je kvality výučby ? Ministerstvo školstva
vypracovalo v roku 2008 na základe študijných výsledkov rebríček najúspešnejších vzdelávacích
ustanovizní. „Naše gymnázium sa umiestnilo na
poprednom 10-12. mieste, čim predbehlo všetky
školy s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku, vrátane základných škôl, umeleckých škôl
a všetkých stredných škôl. Kritériom bola úspešná účasť na študijných súťažiach ako aj pokračovanie štúdia na vysokých školách. Podľa štatistík
93-94 percent našich žiakov študuje na vysokých

školách, z toho 50-percent na Univerzite Komenského, na ekonomickej alebo technickej univerzite. Som veľmi pyšný na to, že ročne 3-5 našich študentov úspešne zloží prijímačky na lekárskej fakulte.
Čo sa týka študijných súťaží, vlani sme získali šesť
prvých miest v župných a dve tretie miesta v celoštátnych súťažiach.“
Čím iným by sa mohla začať séria osláv, ako
vedomostnou súťažou študentov. 15. novembra sa
začína Vámbéryho jazyková súťaž, v ktorej sa zúčastnia žiaci z maďarských gymnázií na Slovensku.
V stredu sa začínajú športové súťaže v duchu zásady v zdravom tele zdravý duch, v piatok bude
slávnostná akadémia a v sobotu Alžbetinský bál
na každom poschodí školy, s troma kapelami. Ako
riaditeľ prezradil, očakávajú veľa hostí. „Našu školu absolvovalo za šesť desaťročí 5400 žiakov. Na
Žitnom ostrove azda niet rodiny, ktorej príbuzný
alebo známy neštudoval alebo nevyučoval u nás.
V našom gymnáziu si podávajú štafetu generácie
rodín, máme pedagóga, ktorý učil aj dedka svojho súčasného žiaka. Je to dobrý pocit.“
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Csipezés, adók / Čipovanie, dane

Félmillió eurós a
kiesés
A város weboldalán a www.dunstreda.sk címen
megtekinthető, 2010-es évre vonatkozó adatokból
kiderül, hogy minden 50. lakos tartozik a városnak.
A romló adóbefizetési fegyelem miatt kieső pénzek érezhetően hiányoznak a városi költségvetésből. Az adósok listájának nyilvánossá tételét követően a város vezetése jogi útra tereli a tartozások behajtását. Valójában jóval többen tartoznak
a városnak, de a törvény értelmében azokat az adósokat hozhatják nyilvánosságra, akik természetes
személyek estében 166 eurót meghaladó összeggel
tartoznak, cégek esetében ez a határ 1 660 euró.
Összesen 553 lakosnak van hátraléka, együttvéve
273 362 eurós összegben. Van olyan lakos, akinek
3 098 eurós a szemétdíj-tartozása, az ingatlanadó tekintetében a csúcsot a 4 307 eurós adósság tartja.
Felfigyeltető, hogy 86 olyan adós van, akiket kijelentettek a korábbi állandó lakhelyükről és jelenleg
Dunaszerdahely városa van lakhelyként beírva a személyi okmányaikba, konkrét lakcím megjelölése nélkül. Huszonnyolc cég és intézmény is tartozik a városnak összesen 289 468 euróval. A cégek ingatlanadó-tartozása 2010-ben együttesen 122 582 euró,
szemétdíj tekintetében pedig összesítve a tavalyi évre
139 411 eurót nem fizettek be a város kasszájába.
Az elszállásolási adót nem fizető cégeknél a városnak
27 475 eurós kintlevősége van.

Chýba
pol milióna eúr
Na webovej stránke mesta www.dunstreda.sk
je k nahliadnutiu zoznam neplatičov mestských
daní za rok 2010, z ktorého vyplýva, že každý
50. obyvateľ mesta dlhuje mestu na daniach. Táto
obrovská suma samozrejme citeľne chýba z mestskej pokladne a svedčí o zhoršujúcej platobnej
disciplíne. Zverejnenie zoznamu neplatičov v
roku 2010 je jedným donucovacím prostriedkom,
okrem toho mesto pristúpi aj k vymáhaniu týchto nedoplatkov právnou cestou. V skutočnosti
je viac dlžníkov, ale podľa zákona sa zverejnia
tí dlžníci, ktorých nedoplatky u fyzických osôb
prekročili sumu 166 eúr, u firiem 1 660 eúr.
Z obyvateľov mesta je za rok 2010 na zozname fyzických osôb – neplatičov až 553 občanov,
spolu dlhujú 273 362 eurami. Na zozname je napríklad občan. ktorý dlhuje mestu za odvoz odpadu
3 098 eurami. „Rekordérnym„ dlžnikom medzi neplatičmi dane z nehnuteľnosti je občan s dlžobou
vo výške 4 307 eúr. Je pozoruhodné, že existuje
86 takých dlžníkov, ktorí majú zapísanú ako trvalú adresu len mesto Dunajská Streda, bez konkrétnej adresy. Mestu dlhuje aj 28 podnikov a inštitúcií spplu s 289 468 eurami. Celková zadľženosť firiem za rok 2010 na dani za nehnuteľnosť
je 122 582 eúr, celkové ich nedoplatky na poplatku
za odvoz smeti činia 139 411 eúr. Na dani za ubytovanie je celkový nedoplatok 27 475 eúr.

Ingyenes csipezés utcák szerint
A kutyák kötelező mikrocsippel történő megjelölésének harmonogramja
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. december 1-től december 31-ig
ezek az utcák következnek: Zöldfasor, Csallóközi u., Nyírfa u., Csillag u., Kereszt u. Pódafai út, Neratovice tér, Rákóczi u., Béke u.,
Bősi út, Mély u., Építő u., Fürdő u., Diófa u.,
Nárcisz u., Kistejedi u., Ipari u., Kertalja u.,
Bihari u., Fatelep u., Újtelep, Karcsai út, Vajanský ulica, Petőfi u., Arany János u., Üdülő sor, Nemesszegi u., Halpiac tér, Malom u.,
Galántai út, Pókatelek sor, Gyepü sor, Lengyár
u., Csermely u., Csaplár Benedek u., József Attila u., Kassák Lajos u., Aradi vértanúk útja,
Zsigmond király u., Móricz Zsigmond u., Újfalu, Barátság tér és Ollétejed.

A csipezés feltételei, szükséges iratok.
Csak azok a kutyák kaphatnak ingyen csipet,
amelyekért gazdájuk 2011-re befizette az ebadót. Az állatorvosi rendelőben a kutya tulajdonosa köteles bemutatni saját személyi igazolványát, a kutya oltási bizonyítványát és azonosító érmét. Az eb gazdájának ki kell töltenie egy
kérdőívet, amelyen feltünteti saját és kutyája adatait. A kutya tulajdonosa igazolást kap a chip 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 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.

Bezplatné čipovanie podľa ulíc
Povinné označenie psov mikročipmi potrvá do konca decembra
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.
Od 1.12. do 31.12.2011 budú začipované psy
z týchto ulíc: Zelená ulica, Žitnoostrovská ulica, Brezová ulica, Hviezdna ulica, Krížna ulica,
Povodská cesta, Neratovické námestie, Rákócziho ulica, Mierová ulica, Gabčíkovská cesta, Hlboká ulica, Budovateľská ulica, Kúpeľná ulica,
Orechová ulica, Narcisová ulica, Malotejedská
ulica, Priemyselná ulica, Podzáhradná ulica, Bihariho ulica, Drevárska ulica, Nová osada, Kračanská cesta, Vajanského ulica, Ulica Sándora Petőfiho, Ulica Jánosa Aranya, Rekreačný rad, Nemešsegská ulica, Rybný trh, Mlynská ulica, Galantská cesta, Rad Pókatelek, Na pažiti, Ľanárska ulica, Csermelyova ulica, Ulica Benedeka Csaplára, Ulica Attilu Józsefa, Ulica Lajosa Kassáka, Cesta aradských mučeníkov, Ulica kráľa
Žigmunda, Ulica Zsigmonda Móricza, Nová Ves,
Námestie priateľstva a Mliečany.

Veterinárnu ambulanciu (Športová u. 76)
možno navštíviť za účelom čipovania od 1.
októbra a to v dňoch pondelok, streda a piatok v čase od 9 - 12, a od 14 - 17.30 hod. V
utorok sa ordinuje od 14 - 19 hod, vo štvrtok
od 14 - 17.30 hod. Telefónne číslo ambulancie
je nasledovné: 031/ 551-70-47.

Podmienky čipovania, potrebné doklady.
Veterinárnu ambulanciu 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. Majiteľ psa vo veterinárnej ambulancii sa musí preukázať občianskym preukazom a očkovacím preukazom psa a treba doniesť aj evidenčnú známku
psa. V čakárni vyplní dotazník s údajmi psa a majiteľa. Majiteľ obdrží potvrdenie o tom, že pes je začipovaný. Ďalej bude zadarmo vystavený aj cestovný pas pre psa, tzv. pet pas. Mestská samospráva
hradí čipovanie a výdaj cestovných dokladov pre
psov z príjmov z daní za psa. Ak pes už predtým
bol začipovaný, majiteľ psa najneskôr do 31. decembra 2011 musí túto skutočnosť ohlásiť na mestskom úrade a zároveň aj uviesť číslo kódu čipu.

Fotópályázat, kiállítás / Fotosúťaž, výstava

Több a videó,
de sok a jó fotó is
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Közös bemutatkozás
Külhoniak és itthoniak a Vermes villában

A fotópályázat ünnepélyes díjkiosztója december másodikán lesz
November vége és december eleje hagyományosan a városi fotópályázat jegyében zajlik a Kortárs Magyar Galériában. Milyennek
ígérkezik az idei, sorrendben immár a hetedik rendezvény, amelyet közösen szervez a
galériával a városi önkormányzat és a DSZTV?
„Haladékot adtunk azoknak, akik jelezték,
hogy részt vesznek a fotópályázaton, de még nem
készültek el a munkájukkal, azért a pályázat a napokban zárt. A beérkezett pályamunkák között vannak nagyon színvonalas fotók is. Bár az eddiginél több a videó, most is a fényképek vannak döntő többségben. A zsűri e napokban ül össze, munkájába további két szakembert szeretnénk bevonni. Amit viszont már pontosan tudunk: az ünnepélyes díjkiosztás és a legsikeresebb pályamunkák
kiállításának megnyitója 2011. december 2-ikán,
17.00 órakor lesz a Luzsicza teremben." - nyilatkozta lapunknak Iván Péter, a versenyt lebonyolító
Kortárs Magyar Galéria megbízott vezetője.

Viac videí a
kvalitné
fotozábery
Odovzdávanie cien mestskej
fotosúťaže a otvorenie výstavy
bude 2. decembra
Koniec novembra a začiatok decembra už
tradične patrí fotografom a fotograﬁám v Galérii súčasných maďarských umelcov. Zaujímalo nás,, aká je „úroda“ tohtoročného, v
poradí už 7. ročníka mestskej fotosúťaže.
„Autori, ktorí nám avizovali, že ešte nie sú hotoví so súťažnými prácami, ale sa súťaže určite zúčastnia,
mali možnosť odovzdať fotografie aj po termíne. Môžem potvrdiť, že medzi doručenými súťažnými fotozábermi sú aj veľmi kvalitné práce. Hoci sme obdržali viac videí, v prevahe sú fotografie. Hodnotiaca
porota zasadne v týchto dňoch. Do jej práce by sme
chceli zapojiť ešte dvoch ľudí. Termín vernisáže z najlepších prác a odovzdávania cien najlepším fotografom je už definitívny: bude 2. decembra o 17. hodine v Sieni Luzsicza vo Vermesovej vile.“ – povedal pre DH Péter Iván, poverený vedúci Galérie súčasých maďarských umelcov, ktorá je spoluorganizátorom súťaže s mestskou samosprávou a DSTV..

Két nemzetközi kiállítás látogatható november negyedikétől a Kortárs Magyar Galériában. A
földszinti termekben a KOMP (Kortárs Művészeti Panoráma) seregszemléje, az emeleten pedig
a Fehér-Kék-Piros című tárlat látható. A KOMP magyarországi és felvidéki alkotók műveit vonultatja fel. Augustovič Peter, Borbély Károly, Dolán György, Halmi-Horváth István, Juhász
Tibor, Karczagi Endre, Lebó Ferenc, Lipcsey György, Mayer Éva és Varga György munkái
már több helyen bemutatkoztak, idei utolsó állomásuk a Vermes villa.
Az emeleti Luzsicza terem kiállításának elnevezése, a Fehér-Kék-Piros, azon államok zászlainak színeire utal, ahol a kiállító művészek élnek. Alexander Trifonov Oroszországot, Etko Tutta és Klemen Brun Szlovéniát, Eugen Varzić Horvátországot, František Tomík Csehországot,
Almási Róbert és Miloš Prekop pedig Szlovákiát képviselik. Mindkét kiállítás november 25-ig
tekinthető meg, a belépés ingyenes.

Dve výstavy pod jednou strechou
Spoločná prezentácia domácich a zahraničných výtvarníkov
vo Vermesovej vile
Od 4. novembra sú dve vernisáže v Galérii
súčasných maďarských umelcov. V prízemnej
časti galérie sa prezentovala skupina autorov
KOMP (Umelecká panoráma súčasných umelcov), na poschodí bola otvorená výstava s názvom Biela-Modrá-Červená.
KOMPa prezentuje diela autorov z Maďarska a Slovenska. Sú medzi nimi Peter Augustovič, Károly Borbély, György Dolán, István Halmi-Horváth, Tibor Juhász, Endre Karczagi,
Ferenc Lebó, György Lipcsey, Éva Mayer a
György Varga. Práce autorov zoskupenia KOMPa už boli vystavené v rôznych mestách, dunajskostredská je posledná zastávka v tomto roku.
Názov výstavy, ktorá sa nachádza na poschodí
GSMU vznikol z farieb zástav krajín, z ktorých
autori pochádzajú. Alexander Trifonov zastupuje Rusko, Etko Tutta a Klemen Brun Slovinsko, Eugen Varzić Chorvátsko, František Tomík Česko, Róbert Almási a Miloš Prekop
Slovensko. Obe výstavy sú otvorené do 25. novembra, vstup je voľný.
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Évforduló, kétnyelvűség / Výročie, dvojjazyčnosť

A szurkolók a
rendőrattakra emlékeztek

Spomínali
na brutálny
policajný atak

November 1-jén a dunaszerdahelyi
stadionban a három évvel ezelőtti brutális rendőrattakra emlékeztek. A DACszurkolók mécseseket gyújtottak abban
az állószektorban, ahol a DAC Slovan
elleni rangadójának 18. percében a
kommandósok minden logikus ok nélkül, kiszámított kegyetlenséggel ütniverni kezdték a védtelen, elmenekülni
nem tudó nézőket. A minősíthetetlen beavatkozásnak számos súlyos sérültje
volt, egy fiatalember, Lengyel Krisztián maradandó egészségkárosodást
szenvedett. A történtek óta három év telt
el, és úgy látszik, a DAC szurkolóin kívül már senki sem emlékszik az államhatalom véres erőfitogtatására. Hiteles hivatalos indoklás azóta sem született és a rendőrattak indokoltságának
bizonyítékai nincsenek sehol. Bocsánatkérésről, kárpótlásról nem is szólva.

Prvého novembra sa na dunajskostredskom futbalovom štadióne konala
spomienka na brutálny policajný útok na
fanúšikov. Skupina fanúšikov zapaľovali
sviečky v sektore, v ktorom v 18. minúte
futbalového zápasu proti Slovanu kukláči
sa pustili bez doteraz nezdôvodnených
pohnútok do bezbranných ľudí a bili ich
hlava-nehlava. V dôsledku brutálneho
zákroku mnohí utrpeli vážne zranenia,
jeden mladík, Kristián Lengyel utrpel
zranenia s trvalými následkami na zdraví. Od policajnej akcie uplynuli tri roky.
Zdá sa, že okrem fanúšikov DAC-u sa
už nikto nepamätá tento policanjý atak
voči fanúšikom na štadińe FK DAC Dunajská Streda. Doteraz chýba oficiálne
zdôvodnenie zásahu a hodnoverné dôkazy a opodstatnenosti policajného ataku nie sú nikde. O ospravedlnení, či odškodnení ani nehovoriac.

Kétnyelvűség a gyakorlatban

Dvojjazyčnosť v praxi

A lapunkban korábban közölt felhívásunk értelmében továbbra
is várjuk azon cégek és szervezetek jelentkezését, amelyek munkájukban és mindennapos kommunikációjukban következetesen alkalmazzák a kétnyelvűséget. A magyar és a szlovák nyelv együttéléséhez lapunk azzal kíván hozzájárulni, hogy ingyenes bemutatkozási
lehetőséget biztosítunk a kétnyelvűséget felvállalóknak.

Začiatkom októbra v našich novinách sme zverejnili výzvu, v zmysle ktorej sa môžu aj naďalej prihlásiť firmy alebo organizácie, ktoré vo
svojej každodennej práci a komunikácii dôsledne uplatňujú zásady dvojjazyčnosti. K rozšíreniu paralelného používania slovenského a maďarského jazyka chceme prispieť tým, že ponúkame priestor na bezplatnú prezentáciu subjektom, ktoré zodpovedajú týmto kritériám.

Biostar az
egészségmegőrzésért

Biostar za zachovanie
zdravia

Elsőként a Kék Duna Áruház első emeletén található BioStar szakboltot mutatjuk be. Szeptemberben nyitottak és biotermékek, gyógyteák, méregtelenítő és
immunerősítő szerek, bioitalok mellett sok más, az
egészséges életvitelt segítő termékek nagy választékát kínálják, de a diétára szoruló betegek is
találnak a polcokon megfelelő árut. A kínált termékek segítenek megőrizni, vagy visszanyerni
egészségünket, többek között Béres-csepp is
vásárolható a Biostarban. Az üzletvezető szerint
a bolt személyzete készségesen kiszolgálja a vásárlókat olyan nyelven, amilyenen hozzájuk fordulnak. Szórólapjaik is kétnyelvűek, a Facebookon
is elérhetők az információk.
Havonta új kedvezményes kínálattal várják a vásárlókat. Karácsonyi ajándékcsomagok és vásárlási utalványok is kaphatók.
Nyitva tartás:
hétfő – péntek 9.00 – 17.30, szombat: 9.00 – 12.00.
Elérhetőségek: facebook biostar, biostar@gmail.com, tel:
0917/169-512, webáruház: www.bioworld.sk.

V našom seriály ako prvého predstavíme predajňu Biostar, ktorá sa nachádza na 1. poschodí Obchodného domu
Modrý Dunaj. Svoj širokospektrálny sortiment tu ponúkajú od septembra, predovšetkým bioprodukty,
čaje s liečebným účinkom, aj na schudnutie, výživové doplnky, aj na zosilnenie imunitného systému, očistné kúry, bioštavy. Všetko, čo slúži na
podporu a zachovaniu zdravia, dostať tu napríklad aj Béresove kvapky. Nájdu tu ďalej veľký výber šepciálnych produktov aj tí, čo sú odkázaní na
rôzne diéty. Podľa vedúcej predajne personál
ochotne obslúži klientov v obidvoch jazykoch
podľa želania. Aj letáky sú dvojjazyčné, podobne aj na
facebooku sú zverejnenú informácie.
Každý mesiac prekvapia klientov novými akciami a zľavami. Ponúkajú vianočné balíky a darčekové poukážky.
Otváracia doba:
pondelok – piatok 9.00 - 17.30, sobota: 9. 00 – 12.00
Kontakty: facebook biostar, biostar@gmail.com, tel:
0917/169-512, webpredajňa: www.bioworld.sk.

Harmonikafesztivál / Akordeónový festival
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Emlékezetes harmonikafesztivál
Más volt, mint a többi -- állítja az október 27.és 3O. között Dunaszerdahelyen lezajlott,
sorrendben már a huszonegyedik nemzetközi harmonikafesztiválról Rácz Tibor, a
rendezvény alapítója és fő szervezője.
A régi, összeszokott csapat helyett új emberekkel,
megváltozott körülményekkel kellett szembesülnie, és volt egy pillanat, amikor úgy tűnt, semmi sem lesz meg időre, már-már az is kérdésessé vált, lesz-e egyáltalán fesztivál. "Azt hiszem,
épp az idő szorítása sarkallt fokozott teljesítményre
mindenkit. Remek munkatársakra találtam a
Vermes villa fiatal, rendkívül segítőkész vezetőjében, a városháza és a kultúrház dolgozóiban,
a művészeti iskola pedagógusaiban, akik valamennyien a maximumot adták ki magukból.
Fantasztikus volt a közönség, amely mindig megtöltötte a termet, noha ugyanakkor zajlott a városban az Are You Free? nemzetközi improvizációs zenei fesztivál is. Minden résztvevő pozitív
benyomásokkal, boldogan ment haza."
A rendezvény részét képező versenyen három
kategóriában 18 fiatal mérte össze a tudását. A fő
díjat a Magyarországon élő, ukrán származású
Mykhaylo Demeniv vette át Lovas Lajostól, a
Nemzeti Erőforrás Minisztériuma miniszteri biztosától. Mint Rácz Tibor elmondta, nagyon erős
mezőnyben folyt a verseny, a hattagú zsűri lengyel,
Dunaszerdahely önkormányzata 1 000 euróval támogatta a harmonikaversenyt, segített továbbá a résztvevők fogadásának és elszállásolásának megszervezésében, valamint a rendezvény propagálásban is.

Rácz Tibor, a fesztivál művészeti igazgatója a Coupe Jeunesse nemzetközi harmonika- verseny legifjabb résztvevőjének, a magyar Szokolai Gergelynek gratulál.

cseh, szerb, magyar, orosz és szlovák tagja gyakran késhegyre menő vitákat folytatott, mert nagyon nehéz volt a sok jó, sőt kitűnő teljesítmény
közül kiválasztani a legjobbat.
"Nagyon szeretnék szlovákiai magyar intézményeket bevonni a rendezvény előkészítésébe és
lebonyolításába, hisz a dunaszerdahelyi nemzetközi harmonikafesztivál rangos esemény. Ma már
nem a zenei élet perifériáján tengődő, lenézett hangszer a harmonika, egyre népesebb, igényesebb a

közönsége, egyre komolyabb irodalma van. A dunaszerdahelyi fesztivál is hozzájárul ahhoz, hogy
megtanulják a világban Szlovákia nevét. Nyugodtan
mondhatunk világot, hisz Dunaszerdahelyen megfordult már ausztráliai, új-zélandi, amerikai harmonikaművész is. A jövő évben is egy világhírű művészt várunk ide, a 85 éves Frank Maroccót. Bátrak a tervek, mert ismét bebizonyosodott, hogy életképes a fesztivál, és jobb helyen nem is lehetne, mint
Dunaszerdahelyen" – mondta Rácz Tibor.

Mladí akordeonisti s mladistvým elánom
Bol iný, ako predchádzajúce ročníky – tvrdí
o dunajskostredskom festivale akordeonistov Tibor Rácz, hlavný organizátor súťaže. Medzinárodný festival akordeonistov
sa konal v dňoch 27. až 30. októbra už dvadsiatyprvý krát.
Namiesto zohratého tímu ho čakali noví ľudia a nové podmienky. Chvíľami bolo otázne aj usporiadanie festivalu. „Pravdepodobne aj časová tieseň nás podnietila k maximálnym výkonom. Stretol som výborných,
mladých a oduševnených partnerov vo Vermesovej vile, na radnici ako aj v umeleckej
škole, všade nám boli veľmi nápomocní. Aj
obecenstvo bolo fantastické, sály boli plné aj
napriek tomu, že v tom čase sa v meste konal
aj hudobný festival Are You Free? Účastníci
súťaže mladých akordeonistov odchádzali
šťastní a pozitívnymi dojmami.“

Osemnásť mladých harmonikárov súťažilo v
troch kategóriách. Absolútnym víťazom sa stal
ukrajinský akordeonista žijúci v Maďarsku,
Mykhaylo Demeniv. Súťažiaci podali veľmi
kvalitné výkony, šesťčlenná medzinárodná porota
z Poľska, Čiech, Srbska, Maďarska Ruska a
Slovenska viedla často ostré diskusie, lebo z výborných akordeonistov sa veľmi ťažko vyberali
tí najlepší. „Medzinárodný festival akordeonistov je už uznávané hudobné podujatie. Akordeón
je čoraz populárnejší a obecenstvo je každým rokom náročnejšie. Dunajskostredský festival ponúka príležitosť na prezentáciu Slovenska vo svete, veď na súťaži sa zúčastnili už akordeonisti z
Austrálie, Nového Zélandu či Ameriky. Na budúci
rok očakávame svetoznámeho 85ročného Franka Maroccóa. Teraz sa opäť potvrdilo, že festival je životaschopný, a na lepšom mieste, ako v
Dunajskej Strede by sme ho ani nemohli usporiadať - povedal Tibor Rácz.

Mestská samospráva podporila usporiadanie festivalu 1 000 eurami, okrem toho pomáhala pri usporiadaní recepcie a riešení ubytovania, ako i propagácii festivalu.

Petar Maric', dvojnásobný víťaz svetovej súťaže akordeonistov prišiel k nám zo Srbska.
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

Ahol a minőség olcsó
Látogasson el a megújult Second hand üzletünkbe a Bacsák utcában! Minőségi használt ruhát
kínálunk Angliából. Nálunk csak kiváló minőségű, a legszigorúbb kritériumok szerint válogatott ruhákat talál. A választék mindig szezonális. Minden nap érdekes árkedvezményekkel lepjük meg Önöket. Legnépszerűbb akciónk a Happy day, amikor az árkedvezményt mindenki magának sorsolja ki. Kellemes környezet és figyelmes személyzet gondoskodik arról, hogy nálunk
jól érezze magát, és verhetetlen áron vásároljon minőségi ruhákat. Megtalálja nálunk a többek
között a következő márkákat: Ralph Lauren, Hugo Boss, Marks Spencer, Next, Esprit, Adidas,
Nike. Mottónk: Nálunk a minőség olcsó!

Kde aj kvalita je lacná
Srdečne Vás pozývame do našej novootvorenej predajne Second hand na Bacsákovej ulici! Zamerali sme sa na predaj kvalitného Second hand oblečenia z Anglicka. Ponúkame výlučne výberové oblečenie triedené podľa najprísnejších kritérií. Ponuka oblečenia je vždy podľa
ročného obdobia. Každý deň Vás prekvapíme zaujímavými zľavami. Najobľúbenejšia je naša
akcia Happy day, keď si zľavu vylosujete Vy sám. Príjemné prostredie a ochotný personál zaručuje, že sa u nás budete cítiť príjemne a nakúpite kvalitné oblečenie za bezkonkurenčné ceny.
Nájdete u nás napríklad značky Ralph Lauren, Hugo Boss, Marks Spencer, Next, Esprit, Adidas, Nike a mnohé ďalšie. Naše motto je: Lacno a štýlovo!
Otváracia doba : pondelok-piatok: 9:00 –17:30
Bacsákova 247/1, Dunajská Streda
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November 2-iki versenyünk megfejtői

Výhercovia čitateľskej súťaže z 2. novembra

A legutóbbi számunkban közölt kérdésre adott helyes válasz beküldői közül kisorsolt szerencsés nyertesek a következők: Zátori Rozália,
Barátság tér 2172/ 31, Csibrei Tímea, Petofi Sándor u. 42 és Neilinger Krisztína, Rózsa u, 13. Mind a három nyertes 50 – 50 euró értékben választhat a Zepter termékei közül a Zepter cég dunaszerdahelyi kirendeltségén! Bővebb információk Rácz Jarmilától a 0907/ 193-455
számon. A Zepter – iroda a Fő utcán az Unikredit Bank épületében
az 1. emeleten található, bejárat az udvar felől. Szükséges a személyazonossági igazolvány bemutatása. Nyilt napon november 23- ikán
11.00-tól 18.00-ig Ön is találkozhat a legújabb Zepter termékkínálattal
a Körzeti Hivatal Erzsébet téri épületében, ahol kóstoló is lesz.

V poslednom vydaní DH sme položili našim čitateľom jednu otázku,
obratom sme obdržali mnoho odpovedí, niektorí čitatelia však zabudli
napísať svoju adresu. Traja vyžrebovaní výhercovia sú: Rozália Zátori, nám. Priateľstva 2172/ 31, Tímea Csibrei, Sándora Petofiho 42. a
Krisztína Neilinger, Ružová 13.
Výhercovia získajú volný nákup výrobkov značky Zepter po 50 – 50
eur. O podrobnostiach sa informujte u Jarmily Ráczovej na tel. čísle 0907/
193-455, 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. Treba sa preukázať občianskym preukazom.

Új kérdésünk:
Melyik a legnépszerűbb akció a Retour Second hand üzletben?
Nyeremény: 20-20 eurós vásárlási utalvány minden nyertesnek.
Válaszaikat legkésőbb november 26-ig -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.

Nová otázka:
Ktorá je najoblúbenejšia akcia v predajni Second hand Retour? Výhercovia získajú nákupnú poukážku v hodnote 20 eur.
Z čitateľov, ktorí napíšu správnu odpoveď, vylosujeme troch, tí získajú nákupnú poukážku v hodnote 20 eúr.
Odpovede zašlite najneskôr do 26. novembra 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
Tóth Emma Izabella
Poláková Sofia
Rigó Emma
Gaálová Liana
Ábrahámová Vivien Lara
Kulcsár Réka Emese
Horváth Zalán

Elhalálozások – Zomreli
Takácsová Marta (1955)
Hodosiová Margita ( 1928)
Klempová Magdalena ( 1932)
Csomorová Mária ( 1933)
Vásky Ladislav (1936)
Váriová Gizela (1932)
Méryová Katarína (1955)
Lovas Štefan (1944)

Házasságkötés – Sobáše
Zoltán Pongrácz - Ing. Klaudia Ritterová

Csallóközi Múzeum
A múzeum kiállítótermében látható december 3 – ig a BOLDOGASSZONY címü
vándorkiállítás.

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. weboldal: www.dstv.sk

Relácie DSTV:
Správy * Magazín - Nové Správy a Magazín každý
štvrtok o 18.00. Nepretržité opakovanie, výnimkou technickej prestávky. www.dstv.sk
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A VMK novemberi programja – Novembrový program MsKS
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
nov.20.–10.00.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas Šachového klubu
nov.21.–19.00: A Poloska Színház – Nagymegyer bemutatója: Neil Simon: Furcsa pár (vígjáték / Vystúpenie Divadla Poloska – Veľký Meder: Neil Simon: Podivný pár (veselohra))
nov.24.–19.00.: Presser Gábor önálló estje / Koncert speváka G. Pressera
nov.25.–17.00: a Ladislav Dúbrava Gimnázium diákjainak szalagavatója / Stužková žiakov Gymnázia Ladislava Dúbravu
nov.26. és 27. - 9.00.: VIII. Bíborpiros szép rózsa - az országos népzenei vetélkedő döntője /
VIII. Krásna purpurová ruža – súťaž ľudových piesní (Osvetového inštitútu Csemadoku)
nov.28.– 9.30: III. Csillagocskád Fesztivál / Hviezdička pre teba - 3. ročník slovensko – maďarsko – rómskeho divadelného festivalu detských domovov

Žitnoostrovské múzeum
Vo výstavnej sieni múzea je otvorená
výstava Blahoslavená panna Mária, ktorá
potrvá do 3. decembra.

Vermes villa-Kortárs Magyar
galéria
Két nemzetközi kiállítás tekinthető meg
november 25-ig a Kortárs Magyar Galériában a belépés ingyenes. A földszinti termekben a KOMP (Kortárs Művészeti Panoráma)
bemutatója, az emeleten pedig a Fehér-KékPiros című tárlat látható.

Vermesova vila - Galéria SMU
V Galérii súčasných maďarských umelcov
vo Vermesovej vile sú dve výstavy s medzinárodnou účasťou, ktoré sú otvorené do do 25.
novembra, vstup je voľný. V prízemnej časti
galérie je výstava KOMP (Umelecká panoráma súčasných umelcov), na poschodí výstava s názvom Biela-Modrá-Červená.

Jubileumi koncert
A Szent György Kórus megalakulásának 10. évfordulóján ünnepi hangversenyt ad 2011. november 20-ikán
14.30 -kor a dunaszerdahelyi Szent
György templomban.

Verejné osvetlenie:
ohlásenie porúch
0905/ 624-561 / celý deň/, 590-3920 /v
úradných hodinách/.

Közvilágítás: hibabejelentés
0905/ 624-561 egész nap/, 590-3920 /munkaidőben/.

16

Mozaik,/ Mozaika

Sikeres farmer-nap a korzón
A Dunaszerdahelyen székelő Szlovák Agrárkamara épülete előtt, a Bartók Béla sétányon egy
szakmai konferencia kísérőrendezvényeként farmer-napot szervezett. Ennek keretében november
nyolcadikán a kamarába társult környékbeli termelők árusíthatták a háztájiban megtermelt portékáikat. Az első ízben megrendezett rögtönzött vásárt nagy érdeklődés kísérte. Sokan megfordultak
a sátrak környékén, hiszen kaphatók voltak a háztájiban megtermelt zöldségek, gyümölcsök,
de friss házi tojás, méz, szalonna, különféle füstölt húsok, és egyéb ínyencségekből is nagyon
sok elkelt. Sőt, aki megéhezett, az helyben meg is kóstolhatta ezeket a remek házias finomságokat, beleértve az illatos töpörtyűs pogácsát. A vásárlók üdvözölték a kezdeményezést és reményüket fejezték ki, hogy az farmernapnak még lesz folytatása.

Dobrý nápad: farmársky trh
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Miről döntött az újabb rendkívüli ülés?
O čom rozhodlo mimoriadne zasadnutie?

Na Korze B. Bartóka, pred dunajskostredským sídlom Slovenskej agrárnej komory sa konal 8. novembra farmársky trh. Organizovali ho ako sprievodný program odbornej konferencie o možnostiach a perspektívach poľnohospodárstva regiónu. Farmári z okolia, združení v komore predávali vlastné produkty. Ponúkali ovocie, zeleninu, čerstvé vajíčka, med, slaninu, údeniny, oškvarkové pagáče a iné dobroty. Prvýkrát usporiadaný farmársky trh mal veľký úspech,
o zákazníkov nebola núdze, tovar sa postupne vypredal. Dunajskostrečania privítali iniciatívu
komory, ktorá, dúfajme, bude mať pokračovanie.

A 2012-es költségvetés előkészítése
Príprava rozpočtu na rok 2012

Új szezon az új jégpályán
Nová sezóna na obnovenom umelom klzisku

Segítség a hajléktalanoknak
Pomoc bezdomovcom
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