December. 9. - 8.30 : Mi van a puttonyban? Téli gálaműsor Budapestről, Városi Sportcsarnok
9. december: - 8. 30 : Čo skrýva putňa? –
Zimný galaprogran z Budapesti, Mestská športová hala
december 8. - 13.00 ó.:
Nyugdíjasok hagyományos találkozója, VMK
8. decembra o 13.00:
Tradičné stretnutie dôchodcov , MsKS
Megjelenik kéthetente
2011. december 7., 19. évfolyam, 23. szám

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

Vychádza dvojtýždenne

23. číslo, 19. ročník, 7. decembra 2011

DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

Kell –e
fotópályázat?

A

mikor alig két hónapja arról írtunk, hogy nem érkeznek munkák
a fotópályázatra, hallani lehetett
olyan hangokat is, hogy nem
történik nagy tragédia, ha megszűnik a városi fotópályázat. Tragédia természetesen nem történik, mégis jó, hogy a
fotósok észbekaptak, és szinte versengve kezdték küldözgetni felvételeiket a Kortárs Magyar Galéria címére. Hogy miért és kinek jó ez?
Jó maguknak a fotósoknak. Az elmélyülten végzett hobbitevékenységnek köszönhetően alapos ismeretekre, készségekre, tudásra és tapasztalatra
tesznek szert az adott területen. A felmerülő hibák,
problémák megoldása nemcsak az agysejteket mobilizálja és a kreativitást fejleszti, hanem az önbizalmat
is erősíti: jó tudni, hogy képesek vagyunk megbirkózni a váratlan akadályokkal. A fotózás relaxál, segít kilépni a hétköznapok gondjaiból, amelyekre, ha
bizonyos távolságtartással szemléljük őket, könynyebben találunk megoldást. A teljes összpontosítással, elmerülten végzett alkotó munka során szinte megáll az idő, nem érzékeljük a múlását, kikapcsol kritikus, elemző énünk, harmóniába kerülünk önmagunkkal és a világgal.
A kreatív, kiegyensúlyozott ember minden közösség számára hasznos. A fotós ráadásul remek megfigyelő, sokszor olyasmit is meglát, amit a többség
észre sem vesz. Felfigyeltet környezetünkben a
szépre, amiben büszkén gyönyörködhetünk, de a
rosszra is, elősegítve a pozitív változást. Ezzel az otthonérzetünket, a lokálpatriotizmusunkat erősíti, ami
jó mind az egyén, mind a közösség számára. A felvételek megmaradnak, egyszer értékes kordokumentumok lesznek. Unokáink és azok unokái is látni fogják: voltunk, itt éltünk, törekedtünk, munkálkodtunk -- van mit folytatni.
-VK-

Városi fotópályázat 2011 / Mestská fotosúťaž 2011 - Károly Bodó : A fény felé/ Smerom k svetlu.

Hűségkártya
új elvek
szerint
4. oldal

Dokončenie
námestiaspoločný cieľ
strana 5.

Összekapcsolták a 7
kazánházat

10. oldal.
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Időszerű témák Aktuality

Két gyertya már ég
Első alkalommal készült Dunaszerdahelyen városi adventi koszorú, amelyen kél gyertyát már
meggyújtottak. A képviselő-testület kulturális bizottságának ötlete alapján a Vámbéry téren a Szent
György katolikus templom melletti szökőkút
körgyűrűjén alakított ki két szponzorcég egy nagyméretű adventi koszorút. Advent első vasárnapjának délutánján A. Szabó László alpolgármester rövid köszöntője után a három történelmi egyház képviselői áldották meg a koszorút, amelyre az első gyertyát a dunaszerdahelyi Szent
György Lovagrend tagjai hozták ki a templomból. Az eseményt a Szent György Kórus énekei
nyitották meg és zárták le. A 3. gyertya meggyújtására szerettel várnak minden érdeklődőt, az
időpont december 10., 16.30, a 4. gyertyát egy
héttel később gyújtják meg.

Ügyfélfogadás délig

Prvý adventný veniec
V Dunajskej Strede v histórii mesta prvýkrát zhotovili mestský adventný veniec. Nápad pochádza od komisie pre kultúru pri Mestskom zastupiteľstve. Veniec umiestnili pri kostole Sv. Juraja
na okraji fontány dve sponzorské firmy. Po krátkom príhovore viceprimátora László A. Szabóa veniec požehnali predstavitelia troch historických cirkví. Prvú sviečku na veniec priniesli z kostola
členovia Rádu Sv. Juraja. Slávnostné chvíle spestril krátky program zmiešaného zboru Sv. Juraja.
Na zapálenie tretej sviečky adventného venca srdečne požývajú všetkých záujemcov 10. decembra o 16. 30 hod, posledná sviečka bude zapálená 17. decembra.

A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal tájékoztatja a lakosokat, hogy a Városházán december 15-ikén műszaki okok miatt 12.00
óráig lesz ügyfélfogadás.

Prijímanie stránok do 12.00
Mestský úrad v Dunajskej Strede oznamuje
občanom, že dňa 15. decembra na radnici z
technických príčin budú vybavovať stránky do
12.00.

Felhívás a hajléktalanok megsegítésére
<None>A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal a téli
időszakra való tekintettel feltérképezte a város területén található hajléktalanok létszámát. Minden
igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy csökkentsük
a fedél nélkül élők veszélyeztetettségét, mégpedig
úgy, hogy biztosítva legyenek számukra az alapvető létszükségletek kielégítéséhez a feltételek.
Ezennel felhívjuk lakosainkat, az önkéntes szervezeteket és városunk intézményeit adományozásra
a helyzet megoldása érdekében. Elsősorban anya-

gi támogatást várunk, a hajléktalanok étkeztetése napi 35 euróba kerülne.Az étkeztetés megvalósításához a Duna szerdahelyi Városi Hivatal
biztosítja a katonai sátrat (mérete 5,8 m x 5, 8 m)
és az asztalokat az étel elfogyasztásához. Az önkéntesek, akik az étel szétosztását vállalják, a városi hivatal szociális osztályán jelentkezhetnek.
További információt a szociális osztály dolgozói nyújtanak a következő telefonszámokon::0918/607 348, 0918/607 349, 0918/607 343.

Výzva na pomoc bezdomovcom
Mestský úrad Dunajská Streda vzhľadom na blížiace sa zimné obdobie zmapoval počet bezdomovcov na území mesta Dunajská Streda. Našou
snahou je znížiť riziko ohrozenia ľudí bez prístrešia, aby mali zabezpečené nevyhnutné podmienky
na uspokojenie základných životných potrieb.
V záujme vyriešenia tejto situácie vyzývame
všetkých občanov, charitatívne organizácie a všetky
inštitúcie mesta k dobrovoľníckej a charitatívnej činnosti. K uskutočneniu akcie môžete prispieť fi-

nančnými prostriedkami, suma 35 eur/deň je cena
dennej dávky teplej stravy pre všetkých bezdomovcov. Mesto Dunajská Streda zabezpečí vojenský stánok v rozmere 5,8 m x 5,8 m, priestor na
umiestnenie stánku a drevené stoly na konzumáciu teplej stravy. Dobrovoľníci k rozdávaniu stravy
sa môžu hlásiť na oddelení sociálnych vecí.
Ďalšie informácie Vám poskytnú na oddelení
sociálnych vecí 0918/607 348, 0918/607 349,
0918/607 343.

A városi rendőrség archívumából.

Költségvetés / Rozpočet
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Több területen
vissza kell fogni
a kiadásokat
Elkészült a 2012-es városi költségvetés tervezete. Pápay Zoltánt, a Városi Hivatal pénzügyi és vagyonkezelési főosztályának vezetőjét kérdeztük a prioritásokról.
Szerinte bizonyos, hogy az elhúzódó világméretű válság következményei hatással lesznek
a város költségvetésére.
„Mindenképpen korlátozza a város pénzügyi lehetőségeit az, hogy az állami költségvetésből viszszakapott részadók nagysága 2012-ben sem éri el
a 2009-es szintet, habár ha a kormány betartja ígéretét, akkor 7 százalékkal magasabb összeget
kapnánk az államtól, mint az idén” – mondta a főosztályvezető. (2009-ben az államtól több mint 6
millió euró érkezett, jövőre nem egészen 5 millió
900 00 euróra szól az ígéret.) A válság utórezgései kedvezőtlenül hatnak a költségvetés más bevételi forrásaira is. Jövőre a szükségesnél egyértelműen jóval kevesebb pénz áll majd rendelkezésre. „Már most nyilvánvaló: a kiegyensúlyozott
városi költségvetés adóemeléssel érhető el, ha ez
nem történik meg, akkor a város által nyújtott szolgáltatások csökkentésére lesz szükség. A képviselő-testület e két lehetőség közül választhat. A város által előterjesztett költségvetési javaslat sarokszámai ezekkel az alternatív javaslatokkal
számolnak” – nyilatkozta Pápay Zoltán.
A jövő keddi képviselő - testületi ülésén fogják
várhatóan megtárgyalni az ingatlan – adó 2012-es

évre vonatkozó tarifáit is, a javaslat a jelenleginél magasabb díjtételekkel számol. Az
emelésre azért is rákényszerül a város, Az óvodák költségvetése várhatóan nem csökken. Rozpočet materských škôl sa zrejme
mert a parlament jóvánezníži.
hagyott egy törvénymódosítást, amely a negyedére csökkentette az ed- ló költségvetés - tervezetet készítettünk 2012-re, tedigi tarifák alsó és felső határa közötti sávot. Pápay kintet nélkül a közelgő márciusi parlamenti váúgy véli, emiatt valószínűleg arra kényszerül az ön- lasztásokra. Remélhetőleg a képviselő-testület
kormányzat, hogy az alsó határt feljebb tolják, ami költségvetési vitájában a józan, tárgyszerű érvek
emelést jelent, ugyanis ha fordítva járnának el, ak- kapnak majd teret, nem pedig a populizmus” –
mondta lapunknak Pápay Zoltán.
kor hiány keletkezne a költségvetésben.
A 2012-es év a dunaszerdahelyi önkormányzat
esetében a pénzügyi konszolidáció és a takarékosság
éve lesz. „Nem szeretnénk jövőre hitelfelvételhez
Prioritások
nyúlni, mert nincs szándékunkban eladósítani a jövő
nemzedéket” – hangsúlyozta Pápay Zoltán.
Két fő prioritása van a 2012-es városi költHozzáfűzte: kiemelt figyelmet szentelünk az Euségvetésnek: az óvodák és iskolák költségrópai Únió által biztosított források lehívásának,
vetésének 2011-es szinten való megtartása a
ezért feltett szándékunk, hogy a költségvetésben tarkiadások minimalizálása mellett, továbbá a
talékokat képezzünk a projektek kidolgozásához és
rendőrség költségvetésének a megerősítése az
az önrész befizetéséhez. A termálfürdő fejlesztéegyre szaporodó erőszakos cselekménynek mise 2012-ben is kiemelt cél, az önkormányzati gaatt és a közbiztonság fokozása céljából. A töbranciával megvalósuló hitel biztosítja a városi
bi területen az idei évhez képest a kiadások
termálfürdő szabadtéri medencéinek a felújítását.
visszafogására lesz szükség. A városháza
„Meggyőződésem, hogy a képviselők tudatában
működésére fordított kiadások például a tervannak felelősségüknek. Mi egy megalapozott, kivek szerint jövőre 11 százalékkal csökkennek.
egyensúlyozott és a reális lehetőségekből kiindu-

Priority rozpočtu

Zrejme budú potrebné škrty
Dôsledky hospodárskej krízy majú negatívny dopad aj na budúcoročný rozpočet Dunajskej Stredy. O návrhu rozpočtu na rok
2012 informuje čitateľov vedúci odboru ﬁnančného a správy majetku Zoltán Pápay.
„Finančné možnosti mesta limituje skutočnosť, že
objem podielových daní zo štátneho rozpočtu ani v
roku 2012 nedosiahne úroveň roku 2009. Ak vláda
dodrží svoj sľub, tak by sme mali dostať od štátu o
7 percent viac, ako tento rok“ – povedal pre DH vedúci odboru. (V roku 2009 dostala Dunajská Streda
z podielových daní viac ako 6 mil. EUR, prísľub na
rok 2012 predstavuje 5,9 mil. EUR.) Dozvuky hospodárskej krízy doliehajú aj na ostatné príjmové položky rozpočtu. Na budúci rok budeme hospodáriť
z menšieho balíka peňazí. „Už dnes je zrejmé, že vyrovnaný rozpočet môžeme dosiahnuť zvýšením daní,
ak k tomu nedôjde, budú zrejme škrty v službách, kto-

ré poskytuje mesto. Mestské zastupiteľstvo má rozhodnúť pre niektorú z týchto dvoch alternatív. Návrh
rozpočtu, ktoré predkladá mesto, počíta s obidvoma
možnosťami“ – povedal Z. Pápay.
Budúci utorok by mali poslanci rokovať aj o sadzbách dane z nehnuteľností. Návrh počíta s miernym zvýšením taríf. K zvýšeniu je nutné pristúpiť
aj preto, lebo parlamentom schválený zákon zúžil
pásmo medzi doterajšou dolnou a hornou hranicou
sadzby na štvrtinu. Z. Pápay sa domnieva, že z tohto dôvodu pravdepodobne samospráva bude musieť prikloniť ku zvýšeniu dolnej hranice, čo znamená v konečnom dôsledku zvýšenie dane, v
opačnom prípade by vznikol deficit v rozpočte.
Je teda evidentné, že rok 2012 bude rokom finančnej konsolidácie a úspor. „Nechceme teraz čerpať úver, lebo nechceme zadlžovať budúce generácie“ – zdôraznil Z. Pápay. Ďalšou prioritou bude
čerpanie zdrojov z grantov Európskej únie. Preto

Rozpočet na rok 2012 počíta s dvoma prioritami: rozpočet materských a základných
škôl sa v roku 2012 zachová na úrovni roku
2011 pri minimalizovaní výdavkov. Posilní sa
rozpočet mestskej polície za účelom zvýšenia
bezpečnosti a zníženia narastajúcej kriminality. V ostatných oblastiach sa budú musieť
výdavky znižovať. Napríklad rozpočet mestského úradu sa zníži o 11 percent.

chce mesto v rozpočte vyčleniť zdroje na vypracovanie projektov a na spolufinancovanie. Dôležitou úlohou je rozvoj termálneho kúpaliska: obnova vonkajších bazénov zabezpečuje čerpaný úver
vo výške takmer 2,8 mil. eur.
„Som presvedčený o tom, že poslanci sú si vedomí svojej zodpovednosti. My sme vypracovali
návrh vyrovnaného rozpočtu, ktorý vychádza z
reálnych možností, bez ohľadu na to, že v marci
budú predčasné parlamentné voľby. Veríme, že v
rozprave odznejú odborné argumenty a nie populistické reči“ – dodal Z.Pápay.
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Városi termálfürdő

Szakszerű
marketingre
és
cégvezetésre
van szükség
A felmerült hiányosságok
miatt a polgármester személyi
változásokról döntött a városi
termálfürdő vezetésében
Június végéig kellett volna a törvényes előírások értelmében megtartani a városi
termálfürdőt irányító Thermalpark Részvénytársaság éves közgyűlését, erre azonban csak múlt pénteken került sor. A teljes egészében városi tulajdonú Rt. közgyűlésén történtekről és a késés okairól,
illetve következményeiről Dr. Hájos Zoltán
múlt pénteken sajtóértekezleten tájékoztatta a médiákat.
Az éves adóbevallást hiteles könyvviteli zárás
nélkül adta le a június végi határidőre a részvénytársaság, előzőleg halasztást jelentett be az
adóhivatalnak, így ezt a konszolidált városi költségvetésbe sem tudták beépíteni. A polgármester
sorolta fel ezeket a hiányosságokat, majd miután
áttanulmányozta a Thermalpark könyvelését és az
igazgatótanács jegyzőkönyveit, arra a következtetésre jutott, hogy a cégvezetés felelős a mulasztásokért. Jóllehet, a könyvvizsgáló cég képviselője időben figyelmeztette a cégvezetést,
hogy az Rt. könyvelése hiányos. Hájos Zoltán ezért
javasolta a december elsejei közgyűlés napi-

rendjének kibővítését további hat ponttal, köztük
személyi kérdésekkel is. A polgármester javaslata alapján a Thermalpark Rt igazgatótanácsának
elnöke Keszegh Pál maradt, az alelnök Habán
Dana lett. Felmentette az igazgatótanácsi tagság
alól Andrássy Ferenc eddigi alelnököt, továbbá
Bugár Zoltán és Dakó Sándor tagokat, helyettük a képviselő-testület ülésén választanak új tisztségviselőket. „Épp Benkóczki képviselő jegyezte
meg a plénumon, hogy miért nem váltom le a vezetést, ha nem végzik a munkájukat. Most megtettem” - mondta a polgármester. Andrássy Ferenc
egyelőre a termálfürdő igazgatója marad, amíg a
kiírandó pályázat eredménye nyomán nem lesz kinevezve az új cégvezető. „Professzionális menedzsmentre van szükség a városi termálfürdő élén,
amely biztosítja a pozitív irányú fejlődést” – hangsúlyozta a polgármester. A társaság közgyűlésén
alapszabály – módosításra is sor került, eszerint
bővült a társaság tevékenységi köre, az igazgatótanács csak 10 ezer euróig köthet üzletet, 30 ezer
euróig a felügyelő bizottságnak is jóvá kell hagynia, efelett pedig a közgyűlésnek. A cégben megváltozott a szervezési struktúra: külön műszaki

részleg fog foglalkozni a javítással és a karbantartással, a szolgáltató részleg az ügyfélszolgálattal,
az elszállásolással és a vendéglátással, a gazdasági
részleg hatáskörébe tartozik a könyvvitel, a bérszámfejtés és a raktárgazdálkodás, a marketing és
a személyzeti osztály közvetlenül az igazgatóhoz
fog tartozni. Hájos Zoltán negatívumként említette,
hogy a termálfürdő az országos nyomtatott médiákban nem volt megfelelően megjelenítve. Az
idegenforgalmi mellékletekből teljesen hiányzott városunk fürdőjének a bemutatása, ezt a hiányosságot Bugár Zoltánnak rótta fel, akinek ez
a munkakörébe tartozott.
A polgármester javaslata alapján a Thermalpark
igazgatótanács tagjainak havi költségtérítése 200
euró, a felügyelőbizottsági tagoké pedig 100 euró.
Hájos Zoltán utasítást adott arra, hogy vizsgálják
felül, kiknek adtak ki VIP-kártyákat, mert szerinte senkivel sem szabad kivételt tenni.
A polgármester tájékoztatott a fürdőben zajló, a szabadtéri medencéket érintő átfogó felújításról, amelyet a város több mint 2,8 millió eurós hitelből finanszíroz. Lapunk következő számában a termálfürdő témájához visszatérünk.

Hűségkártya új elvek szerint
A novemberi 15-iki képviselő-testületi
ülés módosította a Hűségkártya kiadására vonatkozó elveket.
Jövőre már három évre szóló kártyát ad ki az
önkormányzat, a jogosultságot kizáró okok közül töröltek néhány szabálysértést. A kizáró
okok közül kikerült a parkolási büntetés, ha az
érintett idejében befizeti a bírságot.

A Hűségkártya odaítélését és használatát
szabályozó alapelvek módosításának egyik lényeges eleme, hogy a városi hivatal ezentúl három évre érvényes kártyát ad ki a jogosultaknak.
2012. januárjának végéig minden jogosult dunaszerdahelyi lakos és jogi személy megkapja a
Hűségkártyát. A 3 éves kártya elkészítésének és
kézbesítésének költségei kisebbek lesznek, mint
eddig. Ha a három év valamelyikében a kártya

tulajdonosa nem tesz eleget valamelyik követelménynek, arra az évre a kártya érvényét veszti, ezt egy leolvasóval állapítják meg. Jövőre azok
kaphatják meg a 12 fajta kedvezményt nyújtó Hűségkártyát, akik november 30-ikáig rendezték a
várossal szembeni tartozásaikat. Az önkormányzat azt tervezi, hogy a Hűségkártya a jövőben egyes üzletekben és szolgáltatásoknál is
kedvezménykártyaként fog szolgálni.

Városi önkormányzat / Mestská samospráva
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Közös érdek: mielőbb készüljön el a tér
Soron kívüli képviselő-testületi ülést tartott november 15-ikén Dr. Hájos Zoltán polgármester vezetésével a városi képviselőtestület. Napirendjén az egy héttel korábban lezajlott soros ülésről fennmaradt
pontok szerepeltek.
A testület elutasított néhány városi telek eladásáról szóló előterjesztést, más esetekben pedig
szolgalmi joghoz kötötte. Jóváhagyták a Fő utca–
Galántai út, illetve a Fő utca - Pódafai út körforgalmú
útkereszteződések ingyenes átadását az év végén a
Nagyszombati Megyei Önkormányzat tulajdonába,
hogy a jövőben a megye végezhesse a két közlekedési csomópont karbantartását és javítását. A képviselők a szakhatóságok véleményezése alapján elutasították a Štefánik utca és a Kertész utca egyirányúsítására beadott lakossági petíciót. Módosították a Hűségkártya kiadását szabályozó elveket.
(Bővebben a 4. oldalon.) Az európai uniós forrásokat
megpályázó Arrabona társulás projektjeiben való
részvétel céljából a testület megszavazta a szükséges önrész biztosítását. Eszerint Dunaszerdahely bekapcsolódik az idegenforgalom terén megvalósuló pályázatokba, workshopok megszervezésébe és
2012-ben pályáznak egy magyar-szlovák gasztronómiai fesztivál megrendezésére, ehhez városunk
1 875 eurós önrésszel járulna hozzá.
Az utolsó napirendi pont a kultúrház előtti tér revitalizációjáról készült bizottsági jelentés és határozati
javaslat volt, amelyet a bizottság elnökeként Ravasz

Marian /Híd/ terjesztett elő. Az
eseti bizottság állítása szerint a
polgármester a munkálatok szerződés nélkül történt elindításával jelentős anyagi kárt okozott
a városnak. Ezért javasolta, hogy
december 1- iki hatállyal a képviselő-testület a vonatkozó törvény szerinti minimális összegben, 2223 euróban szabja meg a
polgármester fizetését a választási időszak végéig. Továbbá
megbízza a polgármestert, hogy
tegyen meg mindent a felelősség
megállapítására a bizottság jelentésében foglaltak szerint, s erről tájékoztassa a testületet. A polgármester reagálásában leszögezte, hogy
a bizottság jegyzőkönyvében nem azt rögzítették,
amit ő mondott. Rámutatott arra is, hogy Szlovákiában kevés közszerepelő van, aki bevallja, hogy hibázott, a kivételek között Radičovát említette. „Én
elismertem, hogy hibáztam. Tartom magamat
annyira korrekt embernek, hogy ezt már korábban
megtettem” – mondta a polgármester. Sőt, anyagi kártérítést is felajánlott 4 havi fizetése formájában, elnézést kért a lakosoktól még júniusban és szerinte
a lakosok ezt megértették. A polgármester úgy vélte, a bizottság nem tárt fel új tényeket, csak azokat
ismételte meg, amiket ő korábban már elmondott.
A lényeg pedig az, hogy mielőbb elkészüljön a tér,
hiszen a munkálatok jól haladnak.

A vitában több képviselő hevesen támadta a polgármestert. Dakó Sándor /Híd/ szerint ez nem elég,
le kellett volna mondania. Ambrovics Ferenc /Híd/
úgy látta, nem ördögűzés folyik, a lényeg a probléma megoldása és a tér sorsa. Jarábik Gabriella /Híd/
szerint a polgárok nem fogadták el a polgármester magyarázatát és a képviselőkön kérik számon a történteket. Kanovits György /MKP/, aki tagja volt a
vizsgálódó bizottságnak, úgy vélte: a projektet vontatottan kezelő kerületi szakhatóság is felelős a késésért,
ez viszont kimaradt a bizottság jelentéséből. Végül titkos szavazással a testület elfogadta a téraffér ügyében vizsgálódó bizottság által beterjesztett határozatot. A szavazatok megoszlása: 10 igenlő érvényes szavazat a Híd és a függetlenek frakciója részéről és 9
érvénytelen szavazat az MKP képviselői részéről.

Dokončenie námestia - spoločný cieľ
Na programe mimoriadneho zasadnutia
mestského zastupiteľstva 15.novembra boli
prerokované body, ktoré sa presunuli z
predchádzajúceho rokovania.
Zastupiteľstvo zamietlo niekoľko návrhov na odpredaj mestských pozemkov, v iných prípadoch viazalo to na užívateľské právo. Bol schválený bezodplatný prevod kruhových objazdov na križovatkách Hlavnej ulice a Galantskej cesty, ďalej Hlavnej ulice a Povodskej cesty do majetku Trnavského samosprávneho kraja, ktorý bude zabezpečovať
opravu týchto dopravných tepien. Poslanci na základe odborného posudku zamietli petíciu občanov
na zjednosmernenie Štefánikovej a Záhradníckej ulice. Schválili zmenu zásad vydávania Vernostnej karty s účinnosťou od 15. novembra 2011. (Podrobne na str. 6.) Poslanci schválili aj účasť mesta v projektoch Európskeho zoskupenia územnej spolupráce
Arrabona s ručením obmedzeným v troch programoch: cezhraničné aktivity na propagáciu cestovného ruchu (spolufinancovanie sumou 3 125 eur),
na usporiadanie workshopu (sumou 1 503 eur) a z
grantov EU má byť financovaný aj maďarsko-slo-

venský gastronomický festival v roku 2012 (spoluúčasť mesta 1 875 eur).
Posledným bodom programu bolo prerokovanie
záverov osobitnej komisie MsZ na preskúmanie zodpovednosti vo veci revitalizácie námestia pred
Mestským kultúrnym strediskom. Návrh uznesenia
predniesol predseda komisie Marián Ravasz. Podľa komisie primátor JUDr. Zoltán Hájos spôsobil
mestu značnú finančnú škodu tým, že predčasne povolil zahájenie revitalizačných prác. Komisia preto navrhla zníženie platu primátora 1. decembrom
na zákonom stanovené minimum, na 2223 eur až
do konca volebného obdobia. Ďalej poverila primátora na preskúmanie zodpovednosti vo veci revitalizácie námestia a aby bezodkladne informoval
poslancov o tom, ako boli naplnené závery komisie. Primátor vo svojej reakcii skonštatoval, že v zápisnici komisie sú nezrovnalosti, a citujú ho ináč,
ako sa on pred komisiou vyjadril. Poukázal na to,
že na Slovensku je málo politikov, ktorí uznajú zodpovednosť za svoje chyby, ako výnimku spomenul
I. Radičovú. “Ja som uznal, že spravil som chybu,
aj som sa ospravedlnil občanom mesta. Považujem
sa za korektného človeka, preto už dávnejšie som to

urobil“ – uviedol primátor a nazdával sa, že občania jeho ospravedlnenie akceptovali. Sám Z. Hájos
už v júni navrhol, že sa zriekne 4-mesačného platu ako úhrady za škody, ale poslanci to odmietli. Podľa primátora komisia nezistila žiadne nové fakty, opakovala len to, čo už primátor predtým sám povedal.
Teraz je podľa neho podstatné, aby boli práce na námestí čím skôr ukončené.
V rozprave bol primátor ostro kritizovaný viacerými poslancami. Podľa Alexandera Dakóa
(Most) primátor by mal odstúpiť. Ferenc Ambrovics (Most) zdôraznil, že teraz sa nekoná hon na čarodejnice, ale rieši sa kauza námestia. Podľa Gabriely
Jarábik (Most) občania neprijali primátorovo stanovisko a žiadajú vysvetlenie od poslancov. Juraj
Kanovits (SMK) poukázal na to, že za vzniknutú situáciu je zodpovedná aj krajská inštitúcia, ktorá sa
vo veci rozhodovala s veľkým časovým oneskorením, o tom však v zápisnici komisie niet zmienky.
Nakoniec návrh uznesenia bol v tajnom hlasovaní tesne prijatý v pomere 10 : 9. Hlasovanie
frakcií: poslanci klubu Most – nezávislí hlasovali za uznesenie, teda 10 kladných hlasov, kým za
poslanecký klub SMK bolo 9 neplatných hlasov.
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Termálne kúpalisko

Je potrebný profesionálny marketing a
manažment
Primátor rozhodol
o personálnych zmenách vo
vedení termálneho kúpaliska
Podľa platnej legislatívy spoločnosť Thermalpark a.s., ktorá riadi mestské termálne
kúpalisko, mala zvolať výročné valné zhromaždenie do konca júna. Valná hromada sa
konala až so značným oneskorením minulý piatok. O dôvodoch a následkoch meškania informoval novinárov primátor JUDr.
Zoltán Hájos hneď po skončení valného
zhromaždenia.
Akciová spoločnosť odovzdala ročné daňové
priznanie bez audítorskej správy do konca júna,
pričom viackrát požiadala daňový úrad o odklad.
Preto hospodárske výsledky Thermalparku nemohli zapracovať ani do konsolidovanej ročnej
uzávierky mesta.Primátor poukázal na tieto nedostatky, a ako dodal, po preštudovaní účtovnej
uzávierky a zápisníc Thermalparku dospel k záveru, že je to zodpovednosť celého vedenia spoločnosti, ktoré nekonalo napriek upozorneniu
zástupcu audítorskej spoločnosti, ten totiž avizoval
vedeniu spoločnosti nedostatky v účtovníctve a.s.
Z týchto dôvodov primátor navrhol rozšírenie programu valného zhromaždenia o ďalšie body, ktoré sa týkali aj personálnych zmien. Predsedom
predstavenstva Thermalpark a.s. ostáva Pál Keszegh, za podpredsedníčku navrhol primátor
Danu Habánovú. Súčasne Z. Hájos odvolal aj odvolanie podpredsedu Ferenca Andrássyho a
členov Zoltána Bugára a Alexandera Dakóa. O
nových členoch rozhodne mestské zastupiteľstvo. F. Andrássy zatiaľ zostáva na čele termálneho
kúpaliska do doby, kým neprebehne výberové ko-

nanie a nevymenujú nového riaditeľa. „Termálne
kúpalisko potrebuje profesionálny manažment, ktorý zabezpečí rozvoj kúpaliska“ – zdôraznil primátor. „Práve poslanec Benkóczki sa ma spýtal
na poslednom zasadnutí, prečo som neodvolal vedenie, ak sú nedostatky v jeho práci. Teraz som
konal“ – povedal primátor.
Valné zhromaždenie rozhodlo aj o zmene stanov
spoločnosti. Predstavenstvo môže v budúcnosti
uzavrieť zmluvy do výšky 10 tis eur, do 30 tis. eur
musí mať súhlas aj dozornej rady, o vyšších sumách
musí rozhodovať valné zhromaždenie. Zmenila sa
aj organizačná štruktúra spoločnosti: samostatný útvar
bude mať na starosti opravy a údržbu, do kompetencie
útvaru služieb patrí komunikácia s klientom, ubytovacie a pohostinské služby, hospodársky útvar bude
mať pod palcom účtovníctvo, mzdy a skladové hospodárstvo. Marketing bude priamo podriadený riaditeľovi spoločnosti. Zoltán Hájos ďalej kritizoval nedostatočnú reklamnú kampaň termálneho kúpaliska, Thermalpark nebol prezentovaný v celoštátnych
médiách, ani v tematických prílohách o kúpeľoch,
za čo bol zodpovedný Zoltán Bugár.

Na návrh primátora členom predstavenstva
mesačne prislúcha 200 eur, členovia dozornej
rady dostanú 100 eur. Zoltán Hájos ďalej nariadil
skontrolovať zoznam tých, ktorým bola vydaná VIP
karta, lebo podľa neho je neprípustné robiť výnimky.
Primátor informoval médiá o prebiehajúcej
rekonštrukcii , ktorá sa týka vonkajších bazénov kúpaliska. Tieto práce financuje mesto z úveru vo výške takmer 2,8 mil. eur. V ďalšom vydaní DH sa vrátime k téme termálneho kúpaliska.

Vernostná karta podľa nových zásad
Poslanci na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva odsúhlasili zmenu zásad vydávania Vernostnej karty.
Dôjde k podstatnej zmene podmienok získania Vernostnej karty: boli
vypustené niektoré priestupky. Po novom teda na Vernostnú kartu má nárok aj ten Dunajskostredčan, ktorému bola udelená pokuta za nedovolené parkovanie , ale ak peňažnú pokutu zaplatí v stanovenej lehote, bude
mať nárok na kartu.
V novom roku budú vydávané karty s platnosťou na tri roky. Do
konca januára roku 2012 každý oprávnený občan Dunajskej Stredy
obdrží Vernostnú kartu. Výdavky na vyhotovenie a doručenie 3-roč-

nej karty budú menšie, než doteraz.
V prípade, že
majiteľ v niektorom
roku nespĺňa podmienky, karta na
príslušný rok stráca
platnosť. Vernostnú kartu s 12 výhodami sú oprávnení dostať tí občania, ktorí nedoplatky na daniach, či poplatkoch voči mestu vyrovnali do 31. novembra. Podľa plánov samosprávy majiteľ karty by mohol
získať zľavy aj v niektorých obchodoch v meste.

Hajléktalanok / Bezdomovci
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Sorsukra
hagyva?

Dunaszerdahelyen is nő a hajléktalanok
száma, de ez össztársadalmi jelenség.
Sajnálatos módon egyre gyakrabban fordul elő az is, hogy a legközelebbi hozzátartozók sem hajlandók segíteni elesett
családtagjukon. A városi rendőrség és a
polgármester is az utóbbi időben mind
gyakrabban szembesül ilyen felháborító,
de ugyanakkor megrázó esetekkel. Dr. Hájos Zoltán polgármester ezzel kapcsolatos
véleményét osztja meg az olvasókkal.

amikor például az italozás befolyásolja egy család döntését, hogy mennyire hajlandó támogatni
alkoholista hozzátartozóját. De itt sem az a megoldás, hogy ezt az embert kitesszük az utcára” –
hangsúlyozta a polgármester. Fontos lenne azonban, hogy egy közösség ne kizárólag az önkormányzattól várja minden felmerülő probléma
megoldását, hanem maga is tegyen a megoldás érdekében. „Ha nincs olyan családi háttér, amelyre a bajba jutott támaszkodhatna, akkor természetesen, az önkormányzatra hárul a segítségnyújtás. Hangsúlyozom azonban, hogy elsősorban
az illető család kötelessége a rokon megsegítése.
A család a társadalom alapja. Ha ott sincs öszszetartás, mit várjunk a nagyobb közösségtől?” –
tette fel a kérdést a polgármester. Majd arra a nemrég történt esetre tért ki, amikor felnőtt gyermekek édesapja lett hajléktalanná, illetve szülők a saját gyermekeiket tették ki az utcára. „Kérdem én,
milyen példát mutat a gyermekeinek az a szülő,
aki a saját apjával így bánik? Nem gondolja, hogy
pár év múlva ő maga is ilyen sorsra juthat? Össztársadalmi szempontból is nagyon veszélyes megoldás sorsára hagyni, kitaszítani a kényelmetlen
családtagot”- véli Hájos Zoltán. Mint mondta, természetesen, ilyen esetekben az önkormányzat is
keresi a megoldást, de ez elsősorban az érintett család kötelessége. Amíg a gyermekek nem érik el a
nagykorúságot, a szülők kötelessége gondoskodni róluk, a nagykorúvá vált gyermekeknek pedig
kötelességük ezt viszonozni.

„Őszintén szólva nem gondoltam volna, hogy
városunkban is ilyen méreteket ölt a hajléktalanság. Abból indultam ki, hogy a dunaszerdahelyi egy összetartó közösség, ahol a gazdasági problémák ellenére működik a szolidaritás. Ezzel
szemben az tapasztalható, hogy nehéz helyzetekben a rászorultak még családon belül sem számíthatnak segítségre. Az utóbbi időben több esetben kerültek az utcára olyan emberek, akiket a közvetlen hozzátartozóik - szülők, felnőtt gyermekek
-- valamiféle kényelmi szempontból a sorsukra
hagytak, kitettek az utcára. Holott nemcsak erkölcsi
kérdés az, hogy a szülő a gyermekét, gyermek a szüleit köteles segíteni, hanem törvény is szabályozza az eltartási kötelezettséget. Tudjuk, hogy válság van, az emberek nehezebben élnek, összehúzzák
a nadrágszíjat, de azért annyira mégsem kellene,
hogy legközvetlenebb családtagjainktól is megvonjuk a segítséget. Persze, vannak olyan helyzetek,
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Rast počtu bezdomovcov je celospoločenský problém. Výnimkou v tomto smere nie
je ani Dunajská Streda. Žiaľ, čoraz častejšie
sa stáva aj u nás, že blízki príbuzní nechcú
podať pomocnú ruku rodinnému príslušníkovi. O tejto problematike sme sa rozprávali
s primátorom JUDr. Zoltánom Hájosom.
„Úprimne povedané, nepredpokladal som, že táto
problematika aj v našom meste bude aktuálna a natoľko akútna. Bol som presvedčený o tom, že Dunajskostredčania sú súdržní a nevymizla z nich solidarita ani napriek prehlbujúcej sa hospodárskej krí-
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A hajléktalanok embertelen körülmények között élnek, pedig legtöbbjüknek van hozzátartozója, akik
azonban elzárkóznak a segítségnyújtástól. Dunaszerdahelyen a városi rendőrség feltérképezte kilétüket
és kiderült, hogy a hajléktalanok fele nem dunaszerdahelyi illetőségű. Általában 10-12 hajléktalan bukkan fel Dunaszerdahely különbőző pontjain, főleg az
Észak és a Kelet lakótelepen, a vasúti átjárónál lévő
bódéban és hidak alatt húzzák meg magukat. Nemrég a városi hivatal szociális osztályának közreműködésével sikerült egy 82 éves idős emberen segiteni,
aki kórházi kezelésben részesült, majd átmenetileg
az egyik nyugdíjas panzióban helyezték el.
Bezdomovci živoria v neľudských podmienkach, hoci
vačšina z nich má blízkych príbuzných, tí však nie sú
ochotní pomôcť im. V Dunajskej Strede mestská polícia
zmapovala situáciu a zistilo sa, že je ich asi 10 – 12. Vídavame ich na sídlisku Sever a Východ, ďalej pod nadjazdami a v búde pri železničnej trati. Polovica bezdomovcov má posledné bydlisko v okolitých obciach. Nedávno sociálne oddelenie mestského úradu pomohlo
nájsť prechodné riešenie pre 82 ročného dôchodcu,
ktorého ošetrili v nemocnici, následne ho umiestnili v
mestskom domove dôchodcov.

Napospas osudu?
ze. Teraz sme však svedkami toho, že odkázané osoby sa nemôžu spoliehať ani na pomoc vlastnej rodiny.
V poslednom čase sa stanú bezdomovcami ľudia, ktorých sa z nejakých príčin ich rodinní príslušníci –
rodičia alebo dospelé deti – sa snažia zbaviť a sú vydané napospas osudu. A to napriek tomu, že nielenže
z etickej stránky by bol žiadúci istý súcit, ale aj zákon zakotvuje vyživovaciu povinnosť rodiča voči svojmu dieťaťu, resp. dospelého dieťaťa voči svojim rodičom. Vieme, že je kríza, každému sa žije ťažšie, musí
sa šetriť, ale bez ohľadu na to je neprípustné odoprieť
pomoc, ak ide o príbuzného. Samozrejme sú prípady,
keď príčinou je napr. alkoholizmus, ktorý rozvracia
rodinu. Ale ani v tomto prípade nie je riešením, ak
alkoholika vyhodíme na ulicu“ – zdôraznil primátor. Podľa neho v týchto prípadoch nie je možné očakávať pomoc iba od samosprávy. „Ak nie je rodinné zázemie, ktoré by mohlo poskytnúť pomoc, tak musí
poskytnúť pomoc samospráva. Zdôrazňujem však, že

je to predovšetkým povinnosťou rodiny. Rodina je základom spoločnosti. Ak na tejto úrovni nie je súdržnosť, čo môžeme očakávať od širšieho spoločenstva? – formuloval primátor, ktorý si spomenul
na dva čerstvé prípady. V poslednom čase sa otec dospelých detí stal bezdomovcom, resp. rodičia vyhodili
z domu svoje ratolesti. „Pýtam sa, aký príklad dostávajú do vienka od svojich rodičov potomkovia, keď
vidia, že ich rodičia vyhadzujú svojich otcov na ulicu? Zrejme ani si neuvedomujú, že o niekoľko rokov
aj ich môže postihnúť podobný osud! Aj z celospoločenského hľadiska je takýto necitlivý postoj veľmi nebezpečný“ – dodal primátor.
Ako Zoltán Hájos povedal, v takýchto prípadoch aj samospráva hľadá riešenie, ale je to predovšetkým povinnosťou rodiny. Pokiaľ deti nedovŕšia vek dospelosti, je povinnosťou rodičov starať sa o nich, dospelé deti sú zase povinné opätovať túto starostlivosť.
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Képriport

Korizás jobb minőségű jégen
Változatlan árú belépőjegyekkel a városi
jégpályán
Ingyenes volt a korcsolyázás múlt szombaton a felújított városi műjégpályán, sőt, forró teával is kedveskedtek a korizóknak. Ez az apró
ﬁgyelmesség várta az ünnepélyes pályaavatón tartott jégdiszkó résztvevőit. A korszerű hűtési technikával ellátott „jégstadiont” a város
nemrég megválasztott diákpolgármestere, Lépes András, a magyar
sportgimnázium diákja avatta fel.
A felújítási munkák júniusban kezdődtek, először az alapzatot betonozták le két rétegben, a kettő közé fektették le a mintegy 25 kilométernyi hoszszúságú csővezetékrendszert, amelyben a jeget fagyasztó ammónia cirkulál. A felső réteg felületét tükörsimára csiszolták, ezzel garantált a minőségi jégfelület. Aranyossy Csaba igazgató szerint a spórolás jelentős lesz, mintegy 30 százalékos, amiatt is, hogy az alsó betonréteget szigetelőréteggel
látták el, így a hűtés csak közvetlenül a jégrétegre terjed ki, ezáltal a jég minősége is sokkal jobb. Az eddiginél sokkal takarékosabb ammóniatartályt
szereltek fel. A régiben mintegy hét és fél tonna ammóniát kellett tárolni a
jégfelület hűtéséhez, az új technológiának köszönhetően ezentúl 1 tonna is
elegendő lesz. A pályát körülvevő palánk is vadonatúj.

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

A műjégpálya a szezon végéig folyamatosan üzemel és várja a korcsolyázás és a jégkorongozás kedvelőit, az utóbbbiak még Pozsonyból is lejárnak
Dunaszerdahelyre. S ami nem kevésbé fontos: a belépőjegyek változatlan
árúak és a Hűségkártya által nyújtott kedvezményeket is igénybe vehetik a
jogosult dunaszerdahelyiek, lényegében féláron korcsolyázhatnak.

Belépőjegyek árai a városi műjégpályán
Korcsoportok
a belépőjegy ára / óra
Hat éves korig kísérővel
ingyenes
Gyermekjegy 18 éves korig
2 euró/ 2 óra
Gyermekjegy 18 éves korig Hűségkártyával 1 euró / 2 óra
Felnőttek
3 euró / 2 óra
Felnőttek Hűségkártyával
1,5 euró / 2 óra
Alapisk. és középisk. diákoknak munkanapokon, délelőtt pedagógus kíséretében
0,5 euró / 2 óra
Jégpálya bérleti díja jégkorongozásra
100 euró / 1 óra
Időszakos bérletek árai Hűségkártya nélkül Hűségkártyával
HETI BÉRLET
Felnőttek
20 euró
10 euró
Gyermekek 18 éves korig
10 euró
5 euró
HAVI BÉRLET
Felnőttek
60 euró
30 euró
Gyermekek 18 éves korig
30 euró
15 euró
BÉRLET AZ EGÉSZ IDÉNYRE
Felnőttek
100 euró
50 euró
Gyermekek 18 éves korig
50 euró
25 euró

A diákpolgármester a jégen.

Fotoreportáž

Kvalitnejší
ľad pre
korčuliarov
Ceny vstupeniek zostávajú
nemenné, s Vernostnou
kartou sú polovičné
Zadarmo sa korčuľovalo minulú sobotu na
zrekonštruovanej mestskej umelej ľadovej
ploche. Na slávnostnom odovzdaní návštevníkom rozdávali horúci čaj. Zimný areál
vybavený najmodernejšou chladiacou technikou slávnostne otvoril András Lépes, žiak
športového gymnázia, ktorého mládežnícky parlament nedávno zvolil za študentského primátora mesta.

mestských športových zariadení Csabu Aranyossyho počítajú približne s 30 percentou úsporou.
Kým v starých zásobníkoch uskladňovali 7,5 ton
amoniaku na chladenie ľadovej plochy, teraz
postačí vďaka novej technológii aj 1 tona amoniaku. Nové sú aj mantinely okolo športového
areálu. Ľadová plocha bude v prevádzke až do
konca zimnej sezóny. Milovníci hokeja prichádzajú z okolia, ba aj z Bratislavy. Ceny vstupeniek zostávajú nemenné a držitelia Vernostnej karty aj tento rok majú nárok na zľavu na vstupnom,
čo znamená polovičnú cenu vstupenky.
Rekonštrukcia umelej ľadovej plochy bola financovaná v plnej miere z rozpočtu Dunajskej
Stredy na rok 2011 vo výške 400 000 eúr. Víťazom verejného obstarávania sa stala púchovská firma Frost, ktorá okrem iného realizovala aj výstavbu zimného štadiónu vo Vítkoviaciach a v Košiciach.

Rekonštrukcia sa začala v júni. Najprv naniesli
spodnú betónovú vrstvu, nasledovala montáž
sústavy chladiacich rúr, ktorých celková dĺžka dosahuje až 25 km. V nich cirkuluje chladiaci amoniak. Potom naniesli ďalšiu vrstvu betónu, tú však
museli obrúsiť, aby bola úplne hladká, čo je garanciou kvalitného ľadového povrchu. Bol namontovaný aj nový zásobník amoniaku, ktorý prinesie značné úspory. Podľa riaditeľa Správy

VSTUPNÉ NA UMELÉ KLZISKO
Vekové kategórie
Deti do 6 rokov + doprovod
Deti do 18 rokov
Deti do 18 rokov s Vernost. kartou
Dospelí
Dospelí s Vernost. kartou
Zákl. a stred. školy popoludní
v sprievode pedag. v prac. dňoch
Prenájom ľad na hokej

Výška vstupného / hodina
zadarmo
2 eurá/ 2 hod.
1 euro / 2 hod.
3 eurá / 2 hod.
1,5 eura / 2 hod.
1,5 eura / 2 hod.
100 eúr / 2 hod.

PERMANENTKY bez Vernostnej karty s Vernostnou kartou
Týždenná
Dospelí
20 eúr
10 eúr
Deti do 18 rokov
10 eúr
5 eúr
Mesačná
Dospelí
60 eúr
30 eúr
Deti do 18 rokov
30 eúr
15 eúr
Na celú sezónu
Dospelí
100 eúr
50 eúr
Deti do 18 rokov
50 eúr
25 eúr
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Távhővezeték-csere, hirdetés / Výmena tepelných rozvodov, inzercia

Összekapcsolták a 7 kazánházat
Dunaszerdahelyen befejeződött a Southerm központi hőszolgáltató - rendszere felújításának első szakasza.
A rekonstrukció során közel 4 km új csővezeték került a földbe. „Az utóbbi 20 évben ez volt
a legnagyobb szabású felújítás a hőszolgáltatás
területén. A fő cél a háztartások részére előállított hő árának stabilizálása, amit a távhő termelésére fordított kiadások csökkentésével érünk
el” – nyilatkozta Varga Vilmos igazgató. A beruházás egyik fontos eredménye az is, hogy a távhő előállítása környezetkímélőbb módon történik.
A Southerm hőellátó és lakáskezelő cég beruházásának értéke a folyamatban lévő és a Malom kazánházat érintő második szakaszának befejezése
után több mint 10 millió euró lesz, ennek egy része EU-s alapokból származik.
A felújítás során lefektetett csővezetékek a Malom kazánháztól a Barátság téren, a Jilemnický utcán át, majd a Múzeum és Štefánik utcák mentén
haladnak, itt rákapcsolódnak az Észak I. kazánházra. „Ezek az új csatlakozások lehetővé tették azt,
hogy a 7 kazánházat egy rendszerbe összekapcsoljuk. Sőt, arra is lehetőség van, hogy a Nyugat
lakótelep új megrendelői is később rácsatlakozzanak erre a rendszerre” – mondta Varga Vilmos.
A csővezeték a Sport utcával párhuzamosan halad
tovább és a lakóházak között folytatódva csatlakozik az Észak II. kazánházhoz. Erre a fővezetékre

kapcsolódik rá a középső kazánház, amelynek csatlakozója párhuzamos a Jilemnický utcával. Az óvárosi kazánház csatlakozó hővezetéke pedig a
Kondé püspök utcával párhuzamosan halad. „A
földbe helyezett csövek előszigeteltek, ezeknek 10
százalékkal jobb a hőszigetelő képessége, mint az
előző csőrendszernek” – mutatott rá az igazgató.

Spojili sedem kotolní
Spoločnosť Southerm dokončila prvú etapu
rekonštrukcie centrálneho zásobovania teplom v Dunajskej Strede.
Rekonštrukcia trvala od jej spustenia v
marci sedem mesiacov. Počas tohto obdobia
bolo v rámci rekonštrukčných prác položených
takmer 4 km nových rozvodov. „Ide o najväčšiu
rekonštrukciu tepelného hospodárstva v meste za posledných 20 rokov. Hlavným cieľom je
stabilizácia ceny tepla pre domácnosti, najmä
vďaka zníženiu nákladov na výrobu a dodávku
tepla,“ uviedol riaditeľ Viliam Varga. Dôležitým vedľajším efektom je aj zlepšenie ekológie výroby. Celková výška aktuálnej investície spoločnosti Southerm dosiahne viac ako
10 mil. eur, sčasti aj z fondov EÚ. Terénne práce po rozkopávkach boli ukončené v októbri a
do konca novembra 2011 by malo byť celé dielo skolaudované.
Nové rozvody, ktoré boli v rámci obnovy položené, vedú z kotolne Mlyny cez Námestie
priateľstva a Jilemnického ulicu, popri uliciach
Múzejná a M.R. Štefánika, kde sa napájajú na
kotolňu Sever 1. „Tieto nové prepojenia nám
umožnili spojiť 7 kotolní do jedného okruhu. Zá-

roveň nám umožnia neskôr napojiť aj nových
zákazníkov zo sídliska Západ,“ hovorí V. Varga. Trasa ďalej pokračuje rovnobežne s ulicou
Športová a medzi obytnými domami sa pripája ku kotolni Sever 2. K tomuto hlavnému rozvodu sa pripája kotolňa Stred, ktorej prípojka
vedie rovnobežne s Jilemnického ulicou. Prípojka kotolne Staré mesto zas vedie rovnobežne
s ulicou Biskupa Kondého. „Potrubia, ktoré
boli položené, sú predizolované, a preto majú
o 10% lepšie tepelnoizolačné vlastnosti, ako potrubia izolované klasickou minerálnou vlnou.
Vďaka tomu sa nám podarí znížiť straty pri distribúcii tepla,“ konkretizuje V. Varga.

BONBONos
SZILVESZTER 2011
Lepje meg magát szilveszterre egy igazi
BONBONnal! Búcsúzzon az óévtől egy szilveszteri bulival és ínyenceknek szánt ételkülönlegességekkel!
A szilveszteri hangulat garantálói: *
a Zohra csoport hastáncosnői * az OSCAR COMPANA vokális-hangszeres zenekar eljátssza a legszívhezszólóbb nótákat *
újévi tombola
Szilveszteri ételkülönlegességek: *
szilveszteri üdvözlő koktél * helyi ételcsemegék széles skálája * szilveszteri bőség-tál
2. vacsora: *csallóközi újévi büfé * szarvasgulyás bográcsban tálalva * szilveszteri
hurka, kolbász * sült malac * újévi torta
BONBÓN SZILVESZTER személyenként már 30 eurótól
30euró /Szilveszter a medencénél
48 euró / Szilveszter a vendéglőben
75 euró/ Szilveszter elszállásolással és
Újévi ebéddel
A dohányzóknak külön részleget
biztosítunk.
Helyfoglalás: +42131-5575222,
+421911-282-856
bonbon@bonbon.sk , www.bonbon.sk

Fotópályázat, kiállítás / Fotosúťaž, výstava
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VII. Városi Fotópályázat: díjátadás
Múlt pénteken volt a Dunaszerdahelyi
Életképek 2011 városi fotópályázat ünnepélyes díjátadása. Az idei, sorrendben
hetedik versenyre 17 szerzőtől 91 fénykép
és öt videó érkezett.
Közülük a zsűri által a legjobbnak ítélt huszonnyolc fotó és egy videó került kiállításra a Kortárs
Magyar Galéria Luzsicza termében. A verseny fődíját Nagy Attila nyerte Retro című, négy fotóból
álló kompozíciójával, a polgármester díját Bodó Károly vitte el, akinek a munkáját már két éve is díjazták.
Mozgókép kategóriában a fődíjat Gerő Jánosnak,
a polgármester díját Simon Anikónak ítélték.
Tájak és tárgyak igézetében készültek az idei pályamunkák, akárcsak az előző években, ismét hiányoztak az emberek. A 17 szerző kiállított 28 felvétele között mindössze három olyan akad, ahol
ember látszik, egy-egy gyermek, és egy felnőtt. Színes és fekete-fehér fotók egyaránt szerepeltek a kiállításon. Legtöbbjük műemlék-épületeket és színpompás őszi tájakat ábrázolt. Karaffa Attila, a
KMG kuratóriumának tagja méltató beszédében annak a reményének adott hangot, hogy jövőre is legalább az ideihez hasonló számban vesznek részt a
fotósok a pályázaton. A nyerteseket következő számunkban mutatjuk be.

VII. ročník
mestskej
fotosúťaže
Minulý piatok slávnostne vyhlásili výsledky
7. ročníka mestskej fotosúťaže ŽIVÝ OBRAZ DUNAJSKEJ STREDY 2011. Do súťaže sa
prihlásilo spolu 17 súťažiacich s 91 fotograﬁami , okrem toho súťažilo aj 5 videí.
Porota vybrala 28 najlepších fotografií, tie sú
vystavené v Luzsiczovej sieni vo Vermesovej vile
do 22. decembra. Cenu poroty získal Attila
Nagy štvorkompozíciou Retro, cenu primátora
Károly Bodó, ktorého práca bola ocenená už aj
pred dvoma rokmi. V kategórii krátky film cenu
poroty udelili Jánosovi Gerőovi, cenu primátora
získala Anikó Simon.
Z fotiek aj tento rok chýbali ľudia., dominovali
predmety a historické budovy. Z vystavených 28
fotiek len na troch boli zachytené deti alebo dospelí. Fotografi súťažili s čierno-bielymi i farebnými fotografiami. Väčšina záberov zachytávala
budovy v centre mesta a pestrofarebnú jesennú prírodu. Člen kuratória Galérie, Attila Karaffa pri
odovzdávaní cien vyslovil nádej, že do budúcoročnej súťaže sa prihlási najmenej toľko fotografov, ako tento rok. Víťazov fotosúťaže predstavíme v ďalšom vydaní DH.

Karaffa Attila gratulál Bodó Károlynak.

Nagy Attila és fotói.

A Kortárs Magyar Galéria földszinti termeiben LINEA elnevezéssel - Szakáll Kolčák Noémi kiállítása látható. /
LINEA - výstava Noémi Kolčákovej Szakállovej .
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Kétnyelvűség / Dvojjazyčnosť

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 biztosít a
kétnyelvűséget felvállalóknak.

Začiatkom októbra v našich novinách sme zverejnili výzvu, v zmysle ktorej sa aj naďalej môžu 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.

Hagyomány / Tradícia
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Libapecsenye és újbor
Márton napi vigalom
és Kárpát-medencei
folklórfesztivál
A Szent Márton-napi hagyományok több évszázados múltra tekintenek vissza. Márton napja
nemcsak a libasütés, hanem az újbor felszentelésének a napja is. Az ehhez a naphoz kapcsolódó
szokásokkal és néphagyományokkal ismerkedhettek meg azok, akik ellátogattak a Városi Művelődési Központba a Márton napi vigalomra. A
rendezvényen folklórcsoportok léptek fel, bor és
pálinkakóstolás volt, és nem hiányozott a libasült
sem. A rendezvény alatt a legkisebbeknek kézműves foglalkozásokat szerveztek.
A Márton-nap jeles dátum a népi kalendáriumban. Ekkorra híznak meg a fiatal libák, érik meg
az újbor, ez volt az utolsó vásári nap és ekkor jártak le a munkaszerződések. Kezdődhetett a vigasság. A VMK-ban a számtalan helyi folklórcsoport mellett a takácsi Kenderszer Néptánccsoport és Népdalkör is szórakoztatta a közönséget Kukoricafosztó Vagon című műsorával.
Bakó Ildikó, a takácsi csoport vezetője:
"Régen az asszonyok mentek házról- házra segíteni kalákában a kukoricát fosztani, morzsolni. Eközben táncra perdültek, karikáztak, csárdásoztak. Ez adta meg a hangulatot, hogy jó
együtt énekelni, táncolni. A mi kultúránk oly gazdag, hogy ezt nagyon fel kell karolni, hiszen a külföldiek a csodánkra járnak."

Márton az új bor bírája is. A Márton-napi lúdpecsenyés vacsora végén már a kiforrott újborral
szokás koccintani. Idén először pálinkát is lehetett kóstolni.
Dienes Béla pálinkaforgalmazó: "Minden
olyan gyümölcs, amelyből pálinkát készítünk, illik
a libából elkészíthető ételekhez. A közhiedelemmel
ellentétben a pálinkát melegen kell kóstolni, 16-18
fokosan adja ki leginkább az illatát a pálinka. Há-

Veselica na Martina
s husacinou a novým vínkom
Tradície Sv. Martina majú stáročnú minulosť.
Na Martina sa piekli vykrmené husi a koštovalo
sa nové víno. Tieto tradície mohli spoznať aj návštevníci veselice na Martina v Mestskom kultúrnom stredisku. Na podujatí vystúpili folklórne súbory, bola ochutnávka vín a pálenky a samozrejme nechýbala ani husacina. Pre najmenších pripravili ukážky ručných remesiel. Deti obklopili
tkáčku Máriu Nagy pri krátkej ukážke.
Deň Sv. Martina je významným dňom v ľudovom kalendári. Sú to vlastne husacie hody spojené s ochutnávkou nového vína v posledný jarmočný deň. Vtedy vypršali aj pracovné zmluvy
a začali sa veselice. V MsKS popri miestnych folklórnych súboroch obecenstvo zabával aj súbor

ľudového tanca a spevu Kenderszer z maďarskej
obce Takácsi.
Na podujatí tento rok prvýkrát koštovali aj pálenky. Béla Dienes, obchodník s pálenkou:
"K jedlám z husaciny sa hodí každá pálenka vyrobená z hocijakého ovocia. Pálenka sa koštuje teplá, najideálnejšia je teplota okolo 16-18 stupňov.
Po 3-4 dávkach pálenky si treba dať nejaké jedlo,
ináč prirýchlo nás položí. Ak niekto chce mať istotu, že pije ovocnú pálenku, tak si kvapne z pohára na ruku a ovonia, po určitom čase sa alkohol vyparí a zostane príchuť ovocia."
Cieľom organizátorov bolo to, aby ľudia navštevovali podobné spoločenské akcie, kvôli pestrým
programom a gastronomickým špecialitám.

rom-négy pálinka elfogyasztása között mindig
valamilyen szilárd ételt ajánlatos enni, különben
túl hamar megárt."
Ibolya Olivér szervező, Kondé Miklós PT:
"Úgy érzem, hogy színvonalas volt a rendezvény. Nagyon jó, hogy az emberek összejönnek,
elbeszélgetnek, kóstolgatnak. Nagyon fontos,
hogy így felelvenítsük és megtartsuk ősi hagyományainkat."
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

Segítsen, hogy segíthessünk! Pomôžte nám pomáhať!
A Flavin7 szlovákiai forgalmazója a cég fennállása óta támogatja a pozsonyi gyermekonkológiai intézetet. A termékeladásból befolyt összeg egy
részét erre a célra fordítja. Idén ismét átadjuk a beteg gyermekeknek szánt, a kezelés hatékonyságát javító értékes ajándékainkat. Ha Ön is szeretne csatlakozni, akkor ajándékozza meg szeretteit termékeinkkel – ezzel elősegítheti és elviselhetőbbé teheti a kis betegek gyógyulását!
A FLAVIN7 hétféle termőhely- és fajtaválogatott vörös
gyümölcs molekulaszeparált kivonata. Az egyedi gyártási eljárásnak köszönhetően emelt polifenol/flavonoid és resveratrol tartalmú. Nemzetközi tudományos kutatások igazolják a flavonoidok meghatározó szerepét a betegségmegelőzésben, és a betegségekből történő gyorsabb felépülésben.
Kiderült: a flavonoidok létfontosságúak az emberi szervezetnek. A flavonoidok lényegesen csökkentik a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos betegségek kialakulásának
kockázatát, enyhítik a depressziós tüneteket, a kemoterápia
mellékhatásait, érezhetően javítják a betegek életminőségét.
A FLAVIN7 nem tartalmaz tartósítószereket, adalékanyagokat. A FLAVIN7-ben a gyümölcshöz hasonló arányban találhatók meg az értékes flavonoidok. Gyermekeknek a
FLAVIN7 cseppeket ajánljuk. A FLAVIN7-et kérje a dunaszerdahelyi gyógyszertárakban és a bioboltokban.
További információk: Vita Crystal Slovakia s.r.o., Cukrová 14, Bratislava, www.flavin7.sk, vitacrystal@flavin7.sk, 02/5263-2147
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November 16-iki versenyünk megfejtői
A legutóbbi számunkban közölt kérdésre adott helyes válasz beküldői közül kisorsolt szerencsés nyertesek a következők: Batisz Piroska,
SZNF tér 198, Husvéth Tímea, Vámbéry tér 54/ 11 és Vanicsek Ilona, Rózsa liget 1357/15.Mind a három nyertes 20-20 eurós vásárlási
utalványt nyert a Bacsák utcán megújult Retour Second hand üzletben.
A nyereményért a nyertesek a boltban jelentkezzenek. Szükséges a személyi igazolvány bemutatása!

Új kérdésünk:
Milyen hatása van a flavonoidoknak az emberi szervezetre? A helyes
válaszokat beküldők közül hárman sorsolással értékes termékcsomagot
nyernek a Flavint7-et forgalmazó Vita Crystal Slovakia kft-től. Kérjük
a telefonszámot is feltüntetni, mivel a nyereményt a cég futára telefonon
egyeztetett időpontban házhoz szállítja. Aszokásos három nyereményen
túl karácsonyi meglepetésként Molnár Könyvesbolt felajánlása nyomán
további 3 nyertesnek 1-1 könyvcsomagot is kisorsolunk, valamint a Relax and Café ajándékaként 3 megfejtőnek 1-1 relaxációs kezelést is.
Válaszaikat legkésőbb december 15-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.

Spoločnosť Vita Crystal Slovakia s.r.o., distribútor produktu Flavin7 od
svojho založenia podporuje Detskú onkológiu v Bratislave. Časť príjmov z
predaja našich produktov využívame na tieto účely. Aj tento rok chceme malým pacientom kliniky odovzdať cenné darčekové balíčky z našich produktov, ktoré umocňujú terapeutický efekt liečby. Ak aj Vy sa chcete podieľať na našej
snahe, podarujte svojim blízkym výrobky Flavin7! Pomôžete tým aj chorým deťom na onkologickej klinike.
FLAVIN7 je vyrobený zo 7 druhov odrodovo a produkčne
prísne kontrolovaných surovín. Vďaka originálnej výrobnej
technológii má vysoký obsah polyfenolov/flavonoidov,
resveratrolu, teda rastlinných antioxidantov. Tieto látky zabraňujú vzniku oxidačného stresu v organizme a podieľajú sa
na udržiavaní zdravia. Potvrdilo sa, že flavonoidy sú nevyhnutné pre ľudský organizmus, v značnej miere znižujú riziko vzniku srdcovo-cievnych a nádorových ochorení, znižujú
príznaky depresie, nežiaduce účinky chemoterapie, citeľne
zlepšujú kvalitu života pacientov. FLAVIN7 neobsahuje žiadne syntetiká, konzervačné látky ani umelú arómu či farbivo. Veľkou výhodou Flavinu je, že obsahuje minimálne 20
flavonoidov, ktoré sú obsiahnuté v takom prirodzenom pomere, ako v čerstvom ovocí. FLAVIN7 môžu užívať aj deti.
FLAVIN7 sa predáva aj v dunajskostredských lekárniach.
Bližšie informácie: Vita Crystal Slovakia s.r.o., Cukrová 14, bratislava,
www.flavin7.sk, vitacrystal@flavin7.sk, 02/5263-2147
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Výhercovia čitateľskej súťaže z 16. novembra
V poslednom vydaní DH sme položili našim čitateľom jednu otázku,
z tých, čo zaslali správne odpovede na ňu, boli vyžrebovaní: Piroska Batisz, nám. SNP 198, Tímea Husvéth, Vámbéryho 54/ 11 a Ilona Vanicsek, Ružový háj 1357/15.
Každý z výhercov získa nákupnú poukážku v hodnote po 20 eúr v predajni Second Hand Retour. Výhercovia nech sa prihlásia v predajni na
Bacsákovej ulici. Treba sa preukázať občianskym preukazom.

Nová otázka:
Aký priaznivý účinok majú flavonoidy na ľudský organizmus? Z čitateľov, ktorí pošlú správnu odpoveď, traja vyžrebovaní získajú cenný darčekový balík firmy Vita Crystal Slovakia s.r. o. Treba uviesť aj kontaktné
telefónne číslo, nakoľko výhry budú doručené kuriérom na adresu výhercu. Budú vyžrebované aj ďalšie mimoriadne vianočné ceny, Kníhkupectvo
Molnár venuje trom čitateľom balík kníh a firma Relax and Cofee relaxačné masáže.
Odpovede zašlite najneskôr do 15. decembra 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
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Kronika
Születések – Novorodenci
Csémi Damián
Németh Dániel
Kissová Hana
Medgyesová Viktória
Kovács Gergely
Šimon Oliver
Hencze Hunor
Matus Roland
Ivanič Roman
Antalová Emma

Programy, Kronika, Inzercia

15

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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Elhalálozások – Zomreli

A VMK decemberi programja – Decembrový program MsKS

Rudolf Lukovics ( 1951)
Molnár Július (1939)
Takács Ladislav (1940)
Ďulík František (1938)
Nagy Arpád (1923)
Vas Ján (1932)
Horváth Juraj (1944)

dec. 8.–13.00: A 75 év feletti nyugdíjasok köszöntése / Vianočný program pre dôchodcov
dec. 8.–19.00: Soma: Új egyensúly – Fordulópont a férfi és a nő viszonyában / Soma: Nová
rovnováha – Zlom vo vzťahu muža a ženy
dec. 9.–17.00: A Vámbéry Ármin Gimnázium diákjainak szalagavatója / Stužková žiakov Gymnázia Ármina Vámbéryho
dec.11.–10.00: A dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas Šachového klubu
dec.13.–19.00: DUMASZÍNHÁZ - fellépnek: Aranyosi Péter, Dombóvári István, Tóth Edu /
Vystúpenie Divadla „Dumaszínház“
dec.14.–18.00: VÁNDOR LÁSS – Iráni hangulatok - vetítéssel egybekötött útibeszámoló / Cestovný denník z Iránu
dec.15.–19.00: Bródy János: Az Illés szekerén / Koncert speváka J. Bródyho
dec.16.–17.00: a Vámbéry Ármin Gimnázium diákjainak szalagavatója / Stužková žiakov Gymnázia Ármina Vámbéryho
dec.17.–18.00: Ünnepi műsor a Dunaág Néptáncműhely megalakulásának 15. évfordulóján /
Slávnostný program -15. výročie založenia Folklórnej tvorivej dielne Dunaág
dec.18.–10.00: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas Šachového klubu
dec.19.–9.00: A FORRÁS SZÍNHÁZ – GYŐR bemutatja: Székely betlehemes – élőzenés mesejáték erdélyi gyűjtés alapján / Vystúpenie Divadla Forrás – Győr: Székely betlehemes – rozprávková hra so živou hudbou
dec.29.–15.00: Pódium Színház – Budapest: Fekete István – Csík Csaba: Vuk – zenés mesejáték / Vystúpenie Divadla Pódium – Budapest: Vuk – hudobno-rozprávková hra

Házasságkötés – Sobáše
Szabolcs Orosz - Csilla Íróová
Tomáš Blondel - Renáta Ravaszová
Attila Konkoly - Silvia Richterová
Ladislav Horváth - Marta Kausitzová
Tibor Burda - Kristína Krajcsiková
Attila Szathmáry - Judita Váskyová
Gabriel Rajkovics - Anita Feketeová
Roland Katona - Mgr. Gyöngyi Fekete
Jozef Horváth - Renáta Töröková

Kortárs Magyar galéria

Vermes-villaKortárs Magyar Galéria

Csallóközi Múzeum
Žitnoostrovské múzeum

LINEA - Szakáll Kolčák Noémi kiállítása és a DUNASZERDAHELYI ÉLETKÉPEK 2011 fotópályázat legjobb fotóiból öszszeállított tárlat megtekinthető december 22ig, hétfő-péntek 9:00 – 17:00.

Film Esterházy János életéről
December 12- ikén 17 órakor„Az üldözöttek védelmében" c. Esterházy János
életéről szóló film vetítése. Csáky Pál
előadása, jelen lesz Hetényi József, a
mártírpolitikus rabtársa is.

VINCULUM - organikus építészet c. kiállítás 2012. január 9-ig látogatható.
VINCULUM – organická architektúra –
výstava je otvorená do 9. januára 2012.

Vermes villa-

Vermesova vila - Galéria SMU
LINEA - výstava Noémi Kolčákovej Szakállovej a výstava ŽIVÝ OBRAZ DUNAJSKEJ STREDY 2011 z najlepších fotografií mestskej fotosúťaže otvorené do 22.
decembra pondelok-piatok 09:00 – 17:00.

Vermesova vila- GSMU
Premietanie filmu o J. Esterházyovi
pod názvom Ochrana prenasledovaných
12. decembra o 17.00.
Prednáška P. Csákyho,
prítomný bude aj spoluväzeň
Esterházyho J. Hetényi.

Mikulás-koncert Mikulášsky koncert
December 8 - ikán 17,00 – órakor fellépnek BARANYAI Judit növendékei és
Házi Csilla tánccsoportjai./
8. decembra o 17.00 koncert študentov
Judity BARANYAI a vystúpenie tanečných
súborov Cs. Házi.
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Mozaik, hirdetés ,/ Mozaika, inzercia

Idén újra lesz Szilveszteri
Futóverseny!
Kétéves szünet után Dunaszerdahelyen az
idén újra lesz Szilveszteri Futóverseny. Megszervezését a Csallóközi Marathon Club vállalta magára, társzervező Dunaszerdahely városa és
a Szlovák Futószövetség. A futóversenyen a
startpisztoly december 31-ikén először 10 órakor
dördül el a Városi Sportcsarnok melletti szabadidőparkban, ekkor a legkisebbek vágnak neki a
200 méteres távnak. Több korcsoportban indítják a futókat, kezdve a csöppségektől egészen a
nyugdíjasokig, alsó és felső korhatár nincs. A rajt
ingyenes, a szervezők frissítővel kínálják a verseny résztvevőit és kísérőiket. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők, a nyertesekre értékes
díjak várnak. A futóversenybe 9 órától lehet benevezni. További tudnivalókat lapunk december
21-iki számában közlünk.
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Utolsó ülés 2011-ben
Posledné rokovanie v roku 2011

Opäť bude Silvestrovský beh
Po dvojročnej pauze opäť bude v posledný deň
roka Silvestrovský beh. Športovú akciu organizuje Marathon klub Žitný Ostrov v spolupráci s mestom Dunajská Streda a Slovenským bežeckým spolkom.
Silvestrovský beh odštartujú 31. decembra o
10,00 hod. behom najmenších v Parku voľného času
pri mestskej športovej hale. Bežci sa postavia k štartovacej čiare v rôznych vekových kategóriách, počnúc najmenšími až po dôchodcov. Štartovné nie je,

Varga gyógygombák a rák és más
betegségek ellen már Dunaszerdahelyen is!
Változtassa meg az életét,
amíg nem késő!
Liečivé huby Varga proti rakovine a ostatným chorobám už aj v Dunajskej Strede!
Zmeňte svoj život, pokiaľ už
nebude neskoro!
tanácsadó/poradca: Ádám Miklós
tel: 0948/279215
mail: adam-gomba@post.sk

súťažiacich a sprievodcov organizátori pohostia teplým čajom a párkami. Víťazi kategórií obdržia
hodnotné ceny. Záujemcovia sa do súťaže môžu prihlásiť od 9.00 hod. Organizátori tradičného behu
mestom pozývajú verejnosť na zaujímavú zimnú
športovú súťaž. Bližšie informácie o Silvestrovskom
behu prinesieme v DH 21. decembra.

Jubiláló kórus
Desaťročné jubileum

Karácsonyi fesztivál
December 12. – 18.00, MAX - CINEMA
moziterem. A Családi Könyvklub vendége Bagdi Bella énekesnő - Egy jó szó a
boldogság nyomában album bemutatója, a
belépés díjtalan.
December 13. - 18.00, református templom.
Écsi Gyöngyi – mesemondó a vendég.
December 14. – 18.00, Vermes Villa - Életvezetési tanácsadás - azaz coaching.
Könyvbemutató és beszélgetés. Vendég
Endrei Judit, Magyarország egyik legsikeresebb coacha - KEMÉNY üzenetek c. interjúkötének bemutatása, amelyet Dr. Kemény Dénessel, a magyar vizilabda válogatott vezetőjével készített.

A belépés minden rendezvényre
díjtalan !
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Spártai hős Dunaszerdahelyről
Sparťanský hrdina z Dunajskej Stredy

Tudnivalók a szilveszteri futásról
Informácie o silvestrovskom behu
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