Emlékezzünk a vörös terror áldozataira!
Február 27-ikén a kommunista
diktatúra áldozataira emlékezünk.
A VMK -ban 15 órától vetítik a
Hóhér, vigyázz! című ﬁlmet, majd
Wittner Mária mond beszédet.
A megemlékezés gyertyagyújtással és koszorúzással zárul
a Városháza mellett.

Megjelenik kéthetente
2011. február 16., 19. évfolyam, 4. szám

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

Vychádza dvojtýždenne

4. číslo, 19. ročník, 16. februára 2011

DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

A lokálpatrióta
környezettudatos

M

Lassanként eltűnik a hótakaró,
amely eddig jótékonyan mindent elfedett, és a parkokban, az
utak mentén, a parkolókban leplezetlenül láthatóvá válik a szemét. Persze, ahol nincs szemétláda, ott szemetelnek -- mondhatnánk, ha nem látnánk naponta, hogy a kukák közelében is ott csúfkodik az eldobott csokipapír, narancshéj, cigarettadoboz, fornettis zacskó. Takarítson a város, ez a kötelessége -- hallani. Így is van,
csak az a baj, hogy hiába igyekszik eleget tenni ennek a kötelességének, foglalkoztat közmunkásokat is. ha a tisztára söpört járda, a hulladéktól megtisztított park pár órán belül már ismét szemetes
lesz. Mit lehet tenni? Kamerákat szerelni minden
utcába a szemetelők leleplezésére? A bankrablókat sem riasztja el a tudat, hogy minden mozdulatukat rögzítik, nem még a szemetelőket.
De fölösleges költséges megoldásokon töprengeni, amikor a legolcsóbb és a legkézenfekvőbb:
nem szemetelni. Tudatosítani, hogy ez a város a mi
tükrünk: az enyém, a tiéd, az övé, mindenkié, aki
benne él. Csak tőlünk, az itt lakóktól függ, milyen
lesz: kedvrontóan koszos vagy szép tiszta. Jó lenne, ha az iskolákban is rendszeresen figyelmet szentelnének ennek a kérdésnek, akár kampányt is indíthatnának a szemetelés ellen. Már a kisiskolások
környezeti nevelésébe be lehetne iktatni olyan programokat, amelyek megtanítják a jövő felnőttjeit arra,
hogyan lehet a környezetünket megkímélni a hulladéktól. Mi, felnőttek kínosnak érezzük, hogy figyelmeztessünk az utcán egy szemetelő idegent.
Ezek a környezettudatosságra nevelt gyerekek majd
megteszik helyettünk is.
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Aktuality

Kézbesítik
a Hűségkártyákat
Folyamatban van az idei évre szóló Hűségkártyák kézbesítése. A Városi Hivatal azoknak az
állandó dunaszerdahelyi lakhelyű polgároknak
küldi ki kérvényezés nélkül is a kártyát a lakcímére,
akiknek nincs tartozásuk a várossal szemben és szabálysértési eljárás sem folyik vagy folyt ellenük.
Annak, aki eleget tesz ezeknek a feltételeknek,
legkésőbb február végéig meg kellene kapnia a 2011es Hűségkártyát. Ha valamilyen oknál fogva ez mégsem történik meg, akkor az illető március elsejétől
írásban kérheti a kártya kiadását a városházán. Az
erre vonatkozó kérvény letölthető a város weboldaláról /www.dunstreda.sk/vernostna-karta/

Doručujú Vernostné karty
Od začiatku februára prebieha doručovanie Vernostných kariet. Mestský úrad zasiela túto kartu
výhod tým občanom s trvalým pobytom v Dunajskej Strede, ktorí nemajú voči mestu pozdĺžnosti a nie
je a nebolo voči nim vedené ani priestupkové konanie.
Vernostná karta na rok 2011 by mala byť doručená každému oprávnenému držiteľovi najneskôr do
konca februára. Ak sa tak nestane, potom občan
splňajúci vyššie uvedené kritéria, môže od 1. marca podať žiadosť o vydanie karty na radnici. Príslušný
formulár žiadosti je možné stiahnuť z webovej
stránky mesta /www.dunstreda.sk/vernostna-karta/

ingatlanügynökség
Dunaszerdahely, Erzsébet tér 1203
(Perfects 1.emelet 106)
Telefon : 0905 838 677, e-mail:
reality@zagy.sk

Gondot okoz Önnek az ingatlaneladás vagy az ingatlanvétel?
Nálunk megtalálja a megoldást!
Ön eladna? Mi keresünk!
1. eladó (kiadó) lakásokat Dunaszerdahelyen,
2. eladó családi házakat, Dunaszerdahelyen illetve a dunaszerdahelyi járásban,
"exekúció, árverés, banki tartozás nem
akadály"Zala György mérnök, a ZAGY, k.f.t. ügyvezetője

Népszámlálás 2011
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának nyilatkozata
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala az elkövetkező hónapokban felvilágosító kampányt folytat a 2011. május 21-én megvalósuló népszámlálással kapcsolatban. Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét a népszámlálás fontosságára. A népszámlálás lesz
ennek az évnek a legfontosabb eseménye,
amely egy évtizedre meghatározza a szlovákiai magyarok lélekszámát, társadalomi súlyát, jelenlétét az államéletben, az igényelhető
anyagi támogatások mértékét, a magyar–szlovák viszony alakulását.
Szlovákia alkotmánya, a nemzetközi szinten és az Európai Unióban vállalt kötelezettségeink biztosítják a nemzeti közösségek fej-

lesztésének lehetőségét Szlovákiában. Éljünk
ezzel a lehetőséggel! Magyarként élünk ebben
az országban, a népszámláláskor vállaljuk hát
nemzeti és nyelvi hovatartozásunkat, hiszen ez
a legtermészetesebb dolog. A kérdőívek névtelenek, senkinek sem kell tartania attól,
hogy valaki visszaélhet a személyes adataival.
. Lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá, hogy minél többen valljuk magunkat magyarnak és magyar anyanyelvűnek a 2011-es
népszámláláskor!
Felkérjük mindazokat, akik a magyar kultúrát szeretik, és bármiképpen kötődnek hozzá, hogy segítsék munkánkat! Mi sem lehet felemelőbb, mint hogy összetartozunk.

Dunaszerdahelyen a
magyar iskolák jövőjéről
Dunaszerdahelyen február 17-én, 14 órai kezdettel a Városi Művelődési Központban járási fórumot szervez a régió három befolyásos civilszervezete a járás magyar iskola - és óvodaigazgatóinak, pedagógusainak, a magyar szülőknek és
Csemadok-elnököknek, és a magyar polgármestereknek. A konferencia védnöke Dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere.
Sajnálattal állapítjuk meg, hogy járásunk településein csökken a magyar tannyelvű iskolába és
óvodába beíratott gyerekek száma. Iskoláink, a Csemadok létproblémákkal küzdenek, anyanyelvünk,
nemzeti kultúránk megbecsülése csökken, és sorainkat is kikezdte az asszimiláció, a kishitűség és
a pesszimizmus. A felvidéki magyarság bástyájának tekintett Dunaszerdahelyi járás területén élünk,
tehát a megoldást nekünk kell megtalálni, min-

megéri!
Ez egy hirdetési felület.
Eljut Dunaszerdahely

összes
háztartásába.
ára mindössze:

50 Euro + adó

denkinek a maga területén, ugyanakkor összefogva egymással. Ennek a feladatnak időszerűségét tovább növeli, hogy az „évtized eseménye”, a népszámlálás előtt állunk, amely döntően meghatározza
az elkövetkező évtizedben nemzeti közösségünk létét - áll a Csemadok, a Szlovákiai Magyar Pedagógus-szövetség, a Szlovákiai Magyar Szülők
Szövetsége közleményében.
Gyurgyík László szociológus az Asszimilációs folyamatok és nemzetiségváltás a szlovákiai
magyarok körében címmel tart előadást. Őt követi Fibi Sándor Iskoláink nemzetiségi létünk
bástyái című előadása. A 2011-es Népszámlálással kapcsolatban Hrubík Béla, a Csemadok
országos elnöke tart tájékoztatást. A konferenciát hozzászólások, kérdések és egy közös Nyilatkozat elfogadása zárják.

práve sa
pozeráte na inzertnú
plochu, ktorá sa dostene

do každej
domácnosti
Dunajskej Stredy
a to za cenu len:

50 Euro + DPH

príjem molnarv@mail.t-com.sk
inzercií: 031-552-66-06

Időszerű témák

hirdetés- molnarv@mail.t-com.sk
031 590 39 46
felvétel: 031-552-66-06
press@dunstreda.eu
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A szakbizottságok javaslatokat
tehetnek
A hét bizottság véleményezi
a beterjesztéseket,
a döntéseket a Városi Tanács
és a képviselő-testület
hozza meg
A városi önkormányzat munkáját hét szakbizottság segíti. Tagjai a városi képviselő –
testület tagjai közül kerülnek ki, összetételükről és feladatkörükről is ez a testület
dönt. Dunaszerdahely Város statútuma értelmében tanácsadó, kezdeményező és ellenőrző szerepük van – döntéshozatali jogkörük azonban nincs.
A közvélemény körében talán nem nagyon ismert az, hogy milyen többlépcsős véleményezési
folyamat előzi meg a képviselő-testületi ülésen születő döntéseket. A városi hivatalba benyújtott beadványok először a szakbizottságok elé kerülnek,
amelyek rendszeres időközökben üléseznek, a
statútum szerint általában háromhavonta. A bizottság elnöke hívja össze és vezeti az ülést. Véleményezik a beérkezett kérvényeket, szavaznak
róluk és az anyag az észrevételeikkel a Városi Tanács elé kerül. Ennek a városi csúcsszervnek az
ajánlásával kerülhet minden beterjesztett anyag a
képviselő - testület ülése elé. A Tanács vagy elfogadásra javasolja a képviselőknek a beterjesztést,
vagy pedig indítványozza az elutasítását. Minden

A hét szakbizottságban a városi képviselők dolgoznak. / V siedmych výboroch pracujú poslanci mestského zastupiteľstva.

egyes megvitatandó anyagon fel van tüntetve, hogy
a Tanács elfogadásra ajánlja-e vagy sem. A javaslatot indokoló képviselő vagy illetékes személy
pedig minden alkalommal ismerteti a szakbizottság pozitív vagy negatív előjelű ajánlását.
Lapunk nyomdába kerülésének napján, február 15-ikén ülésezett a polgármester vezetésével a Városi Tanács és megvitatta a mostani választási időszakban március elsején harmadik alkalommal összeülő képviselő - testület elé kerülő
napirendi pontokat.
Ezt megelőzően a szakbizottságok véleményezték a beterjesztéseket. Az építészeti, közlekedési, strukturális alap felhasználási bizottság is több beterjesztést vitatott meg Ravasz Ma-

rian építészmérnök elnökletével. Ez a bizottság véleményezi az ingatlaneladási és beruházási kérvényeket. Legutóbbi ülésén többek
között véleményezte és pozitívan foglalt állást
az ollétejedi biogázállomás üzem és a városi beruházásként beinduló hulladékgyűjtő-udvar létrehozása ügyében, viszont nem helyeselte parkolóház építését a Városi Művelődési Központ
mögötti területen.
A környezetvédelmi és idegenforgalmi szakbizottság Dakó Sándor elnök vezetésével január 25iki ülésén szintén véleményezte az ollétejedi és a városi beruházást és mindkettőt kedvezően bírálta el.
Lapunk következő számában további szakbizottságok munkájáról számolunk be.

Odborné komisie môžu navrhovať
Komisie predbežne posudzujú materiály, ale rozhoduje mestská
rada a zastupiteľstvo
Sedem odborných komisií pomáha mestskej samospráve vo výkone činnosti. Ich
členmi sú poslanci mestského zastupiteľstva. O zložení a úlohách komisií rozhoduje tiež mestské zastupiteľstvo. Podľa štatútu Dunajskej Stredy odborné komisie sú poradnými orgánmi, nemajú
rozhodovacie kompetencie.
Verejnosti možno nie je známe, akým
viacstupňovým procesom prechádzajú jednotlivé návrhy, kým ich prerokuje mestské zastupiteľstvo. Žiadosti a iné materiály najprv
prerokujú odborné komisie, ktoré zasadajú
pravidelne, podľa štatútu štvrťročne. Komi-

siu zvoláva a zasadnutia vedie predseda komisie. Na tomto fóre sa posudzujú doručené
žiadosti, hlasuje sa o nich a materiál s kladným alebo záporným stanoviskom sa posúva pred Mestskú radu. Potom podania prerokuje mestské zastupiteľstvo. Rada doporučuje schváliť alebo zamietnuť podanie. Na
každom podaní, ktoré prerokujú poslanci, je
uvedený schvaľujúce, alebo zamietavé odporúčanie Mestskej rady.
Po uzávierke DH, 15. februára zasadala
Mestská rada pod vedením primátora a prerokovala program tretieho zasadnutia mestského
zastupiteľstva v novom volebnom období, ktoré sa bude konať 1. marca.

Pred zasadnutím Mestskej rady odborné komisie posudzovali jednotlivé podania. Aj komisia pre výstavbu, dopravu a využitie štrukturálnych fondov vedená Ing. Arch. Mariánom
Ravaszom posudzovala niekoľko podaní. Táto
komisia zaujme stanovisko aj k žiadostiam na
odpredaj stavebných pozemkov. Naposledy
zaujala kladné stanovisko k návrhu na zriadenie bioplynového závodu v Mliečanoch a k
mestskej investícii na zriadenie zberného dvora. Zaujala zamietavé stanovisko k návrhu na
výstavbu parkovacieho domu za Mestským kultúrnym strediskom.
Komisia životného prostredia a cestovného
ruchu, ktorému predsedá Alexander Dakó, taktiež odobrila investičný zámer v Mliečanoch a
návrh na zriadenie zberného dvora.
V nasledujúcom vydaní DH budeme informovať o práci ostatných komisií.
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Pozor na nekalé praktiky
podomových predajcov elektriny
Otvorenie trhu s elektrinou aj pre
domácnosti síce prinieslo spotrebiteľom konkurenčné prostredie, nižšie
ceny a možnosť výberu, no zároveň sa
táto oblasť podnikania stala predmetom záujmu rôznych firiem, ktorých konanie v mnohých bodoch presahuje rámec zákona.
Skupiny obyvateľov sú čoraz častejšie napádané ofenzívou obchodných zástupcov, ktorí v snahe o uzatvorenie novej zmluvy na odber elektriny používajú praktiky vedúce až k
obavám o finančnú a osobnú bezpečnosť.
Na takéto nekalé podnikateľské praktiky už
upozornili aj viaceré denníky a televízie vo svojich spravodajských reláciách. S negatívnymi
ohlasmi od občanov a klientov sa pravidelne
stretáva aj najväčší dodávateľ elektriny na
Slovensku ZSE a podnety občanov dostal aj
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
Osobné, písomné, ale predovšetkým telefonické
nahrávky zákazníkov ZSE potvrdzujú, že zákazníci sú pravidelne konfrontovaní pochyb-

nými a nezákonnými praktikami podomových predajcov elektriny, na čo v konečnom dôsledku doplácajú. Bežnou, no nezákonnou
praxou týchto ľudí pracujúcich pre niektorých
alternatívnych dodávateľov elektriny je zavádzanie klientov, že zastupujú novú nástupnícku firmu po ZSE, pretože pôvodná ZSE už služby neposkytuje (!) a majú dokonca povolenie
na uzatvorenie novej zmluvy. .
ZSE a ÚRSO preto upozorňujú spotrebiteľov, že žiadny obchodný zástupca alternatívnych dodávateľov, ktorý domácnostiam alebo podnikateľom ponúka zmenu dodávateľa, nekoná v mene úradu ani
v mene ZSE.
ZSE sa dištancujú od pochybných praktík neférových predajcov a odporúča zákazníkom - odberateľom elektriny, aby si v súvislosti s návrhom na zmenu dodávateľa
elektriny podrobne preštudovali obchodné
podmienky zmluvy na dodávku elektriny
a zamerali sa aj na odkazy pod čiarou a
formulácie písané drobným písmom.
Okrem toho je dôležité preveriť, či dodáva-

teľ nemá v zmluve zohľadnené aj iné poplatky
za uzatvorenie, resp. vypovedanie zmluvy a
dôkladne si preštudovať vypovedacie podmienky zmluvy. Podomoví predajcovia totiž
skryté poplatky a sankčné pokuty zámerne zatajujú. V prípade pochybností sa klienti
môžu obrátiť na Zákaznícku linku ZSE 0850
111 555.
Najčastejšie praktiky podomových predajcov:
- prezentujú sa ako nástupnícke firmy tradičných dodávateľov a ponúkajú „zľavu na
elektrinu“ (v zásade vo výške do 15%)
- zatajujú ďalšie poplatky a sankcie
- neuvádzajú fakt, že z celkovej sumy za spotrebu elektriny sa možná zľava týka iba dodávky samotnej komodity, ktorá tvorí približne polovicu celkovej ceny. To znamená,
že ak priemerná domácnosť platí okolo 360
eur ročne za elektrinu, zľava sa týka len sumy
cca 180 eur a pri 10% je to teda úspora asi
18 eur/rok, čo je suma, ktorá sa dá usporiť aj
zefektívnením spotreby (rady ako na to sú na
www.setri.sk ).

Západoslovenská energetika, a.s., (ZSE) je vedúcou elektroenergetickou spoločnosťou na Slovensku. V roku 2002
sa stala súčasťou nemeckej energetickej skupiny E.ON.
Dňom 1. júla 2007 sa zo ZSE vyčlenili do samostatných dcérskych spoločností služby prevádzky distribučnej sústavy ako
aj obchod a predaj elektrickej energie. ZSE Energia, a.s.,
a ZSE Dis-tribúcia, a.s., sú 100 % dcérske spoločnosti ZSE.
ZSE bude naďalej poskytovať zákaznícke služby vrátane fakturácie všetkým svojim zákazníkom – domácnostiam, podnikateľským subjektom a strategickým podnikom slovenského
hospodárstva. ZSE pôsobí na slovenskom trhu od roku 1922.
Západoslovenská energetika, a. s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, www.zse.sk
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Javaslatok
május
végéig
A városi kitüntetésekre három
kategóriában a városi
képviselők útján adhatók
be indítványok
Dunaszerdahely Város Önkormányzata az
idén is felhívással fordul a város polgáraihoz,
tegyenek megalapozott javaslatokat városi
kitüntetések adományozására. A díjátadó ünnepségre az augusztus huszadikai Szent
István napi ünnepség keretében kerül sor.
A városi képviselő-testület 2010-ben döntött az
alábbi városi kitüntetések megalapításáról: „Dunaszerdahely Város Díszpolgára“, „Dunaszerdahely
Város Pro Urbe Díja“, „Dunaszerdahely Város Polgármesteri Díja“ és „Dunaszerdahely Város Polgármesteri Emléklapja“.
Javaslatokat az első három kategória esetében várnak. A polgármesteri emléklap odaítélésére maga a polgármester tehet javaslatot. Városi kitüntetésre javasolhat egyént vagy kollektívát a polgármester, valamint a városi
képviselő-testület tagjai. Magánszemélyek és
jogi személyek a városi képviselő-testület tagjai révén adhatják be indítványaikat. (A városi
kitüntetések odaítélésére vonatkozó 16/2009.
számú rendelet megtalálható a város honlapján
www.dunstreda.sk. A javaslattételre vonatkozó nyomtatványok a rendelet mellékleteként
letölthetőek ugyanitt).
A „Dunaszerdahely Város Díszpolgára“
cím olyan Dunaszerdahelyen kívül élő jelentős
személyiségnek ítélhető oda, aki sokéves tevékenységével nagymértékben hozzájárult a
város fejlődéséhez és gyarapításához, érdekeinek védelméhez, jó hírnevének öregbítéséhez
odahaza és külföldön.
„Dunaszerdahely Város Pro Urbe Díja“
azon személyeknek, ill. közösségeknek adományozható, akik (amelyek) kiemelkedő érdemeket
szereztek a város fejlesztésében, jelentőset alkottak
a sport, a kultúra, az oktatás és nevelés, valamint
a társadalmi élet egyéb területein.
A „Dunaszerdahely Város Polgármesterének
Díja“ elismerésre azok a magánszemélyek és csoportok terjeszthetők fel, akik (amelyek) kimagasló
eredményeket értek el a tudomány, a technika, a művészetek, a sport és az oktatásügy terén, életmentő,
vagy vagyonmentési akcióban vettek részt, munkásságukkal a város érdekeit szolgálták, öregbítet-

Dunaszerdahely diszpolgára lett tavaly Tölgyessy György professzor, akinek Hájos Zoltán adta át a városi kitüntetést.

ték jó hírnevét idehaza és külföldön, továbbá a arany
fokozatú Jánsky Emlékplakettel rendelkező véradók.
Javaslatok írásban nyújthatók be a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal szervezési osztályán 2011.
március elsejétől május 31-ikéig. A borítékon kérjük feltüntetni: Városi kitüntetések – a kategória
pontos megjelölésével.

A kiértékelésnél csak azokat a javaslatokat veszik figyelembe, amelyek a megjelölt határidőig érkeztek és megfeleltek a rendeletben foglalt
feltételeknek. További információk a polgármesteri kabinet szervezési osztályán kérhetők Kocsis Erzsébetnél, vagy a 0918/ 607 - 355-ös telefonszámon.

Návrhy do konca mája
Návrhy na udelenie mestských vyznamenaní možno podať
prostredníctvom poslancov v troch kategóriách
Samospráva Dunajskej Stredy sa aj v roku
2011 obracia na obyvateľov mesta s výzvou
na predloženie návrhov na udelenie mestských ocenení. Mestské ocenenia budú slávnostne odovzdané 20. augusta pri príležitosti
dňa Svätého Štefana.
Ako je známe, v minulom roku rozhodlo mestské zastupiteľstvo o zriadení nasledovných verejných
ocenení: „Čestné občianstvo Mesta Dunajská Streda“, „Cena Mesta Dunajská Streda PRO URBE“,
„Cena primátora Mesta Dunajská Streda“ a „Pamätný
list primátora Mesta Dunajská Streda“. Nominácie
od občanov očakávajú v prvých troch kategóriách,
o udelení pamätného listu rozhodne primátor sám.
Jednotlivca alebo kolektív na mestské vyznamenania môže navrhnúť primátor, poslanci mestského zastupiteľstva alebo občania a právnické osoby prostredníctvom poslancov. (Podrobnosti udelenia ocenení sú obsiahnuté vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Dunajská Streda č. 16/2009.,
VZN nájdete na webovej stránke mesta www.dunstreda.sk, podobne aj príslušné tlačivá).
Ocenenie „Čestné občianstvo Mesta Dunajská Streda” možno udeliť takým významným osobnostiam žijúcim mimo Dunajskej Stredy, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta,

ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena
doma i vo svete, alebo ktorí obohatili ľudskú civilizáciu vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
„Cenu Mesta Dunajská Streda PRO URBE”
udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede jednotlivcom a kolektívom za zásluhy o rozvoj
mesta Dunajská Streda, za významné výsledky v
oblasti kultúry a športu, výchovy, vzdelávania a
vedy, spoločenského života.
„Cena primátora Mesta Dunajská Streda” –
ocenenie udeľuje primátor jednotlivcom a kolektívom
za vynikajúce výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, výchovnej činnosti, za účasť pri záchrane ľudského života majetku mesta a občanov, ďalej za činnosť osôb, ktorí sa významným spôsobom
pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho
propagáciu a reprezentáciu doma i v zahraničí, darcom krvi – držiteľom Jánskeho Zlatej plakety.
Návrhy sa môžu podať písomne od 1. marca do
31. mája 2010 na organizačnom referáte útvaru primátora. Na obálke prosíme uveďte: Mestské ocenenia a špecifikujte aj kategóriu vyznamenania. Vyhodnotené budú len tie návrhy, ktoré boli doručené do stanoveného termínu a spĺňajú všetky podmienky uvedené vo VZN. Ďalšie informácie poskytne na organizačnom referáte útvaru primátora
A. Kocsisová na telefónnom čísle: 0918/ 607-355.
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Beíratások / Zápisy

Iskolák „harca”az elsősökért
A fő szempont az iskola
közelsége?
Az oktatás "piacosodása" óta létkérdés az iskolák számára, hány gyereket íratnak be hozzájuk. Ez természetes, hisz egyáltalán nem
mindegy, hogy a minden diák után járó állami támogatás, az ún. fejkvóta formájában
mennyi pénzhez jutnak. Ezért folyik versengés minden elsősért.
A versenyhelyzet kialakulásával felerősödött az
iskolák közötti különbségek szerepe. Mindegyik
valami olyannal igyekszik megnyerni a szülőt, ami
a többi iskolában nincs meg. Az iskolák igyekeznek felmérni a külsõ igényeket, elvárásokat, és különböző újításokkal, fejlesztésekkel növelni a
presztízsüket, versenyképességüket. Mindez a
"fogyasztóknak", az iskolát látogató tanulóknak
kedvez, hisz az oktatás színvonalát javítja, feltéve, hogy a változás nemcsak külsődleges, hanem
valós tartalommal bír. A választás lehetősége tehát adott, van miből választani, így már csak a szülőn múlik, hogy megtalálja-e gyermeke számára
a megfelelő iskolát.
Dunaszerdahelyen két szlovák és három magyar
önkormányzati fenntartású iskola, valamint egy
magyar egyházi iskola várja a kis elsősöket. Akadnak már olyan szülők, akik először körülnéznek, öszszehasonlítanak, és ennek alapján döntenek. Akik így
tettek, meggyőződhettek arról, hogy van különbség
az egyes tanintézetek között, és az iskola hangulata gyakran már a folyosón megcsapja a belépőt.

Egyelőre azonban még nem ez a jellemző. A
Kodály Alapiskola beíratási ünnepségén készítettünk egy kis ankétot, ki milyen szempontot tartott döntő fontosságúnak az iskolaválasztásnál. A
megszólított szülők (14) többsége (12) számára
az elsődleges az iskola közelsége volt, a másik legnépesebb csoport azért döntött az iskola mellett,
mert ő maga (7) vagy idősebb gyermeke (7) is oda

járt. Mindössze 2 szülő választotta a híre alapján
(másoktól hallottam, hogy ez jó iskola), és érdekes módon csak 1 szülő döntését befolyásolta az
iskola profilja (a Kodály Alapiskolában nagy
hangsúlyt fektetnek a zenei nevelésre). Mivel a
beíratások végleges eredményeit már csak lapzárta
után kapjuk kézhez, azokat a következő számunkban közöljük.

„Boj” o prváčikov sa vyostruje
Hlavné kritérium je blízkosť školy?
Od zavedenia „trhových podmienok“
do školstva sa pre základné školy stáva
zápis prváčikov doslova existenčnou
otázkou. Od počtu žiakov záleží totiž veľkosť ﬁnančného balíka, ktorú škola dostane zo štátneho rozpočtu. Preto sa
„boj“ škôl o prváčikov každým rokom
opakuje a vyostruje.
Každá škola sa snaží v tejto situácii získať
rodičov zdôrazňovaním svojich silných stránok a špecifík. Školy sa snažia zmapovať požiadavky a očakávania rodičov a zvyšovať svoju prestíž novinkami. To samozrejme je v prospech „spotrebiteľov“, teda žiakov danej školy, veď sa zvyšuje kvalita vyučovania. Platí to

v tom prípade, ak tieto zmeny nie sú len kozmetické, ale reálne.
Možnosť výberu je teda daná a rodičia sa
musia rozhodnúť. V Dunajskej Strede máme
dve slovenské a tri maďarské základné školy v správe mestskej samosprávy, ďalej
máme jednu cirkevnú základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským. Sú rodičia,
ktorí sa najprv informujú, porovnávajú, a na
základe zistení sa rozhodujú. Kto tak urobil,
sa mohol presvedčiť o tom, že sú skutočne
rozdiely medzi jednotlivými školami. Nálada panujúca v danej škole je častokrát citeľná už aj na chodbe.
Na zápise v ZŠ Zoltána Kodálya sme pripravili malú anketu. Opýtali sme sa rodičov,

na základe čoho vyberali školu. Väčšina oslovených /12 rodičov z celkového počtu 14/
uviedla ako hlavný dôvod blízkosť školy k
bydlisku. Sedem rodičov sa rozhodovalo na
základe vlastných skúseností /aj oni navštevovali túto školu/, resp. 7 rodičov sa rozhodlo
pre túto školu aj v prípade staršieho dieťaťa.
Len dvaja rodičia sa rozhodovali na základe odporúčania známych. Je zaujímavé, že
len jeden rodič si zvolil túto školu preto, lebo
tu sa kladie mimoriadny dôraz na hudobné
vzdelávanie detí.
Tohtoročného zápisy sa skončili v čase našej uzávierky, preto o počte prvákov v jednotlivých školách budeme informovať až v budúcom čísle novín.

Városi dotációk / Mestské dotácie

Többen kértek dotációt
Levélben értesítik a pozitívan elbírált projektek
benyújtóit Tízezer euróval több kultúrára
A városi önkormányzat pályázati rendszer keretében immár második éve
az idén is folyósít közhasznú célokra
egyszeri és vissza nem térítendő dotációkat. Az idén jóval több kérelem érkezett, a tavalyinak csaknem a duplája.
Idén a 4 kategóriában - kultúra+egyház,
sport, oktatásügy és szociális szféra – öszszesen 112 pályázatot bíráltak, vagy bírálnak el a szakbizottságok. Tavaly feleennyi
kérelem érkezett, összesen 66. A legtöbben
kulturális célokra igényeltek dotációt. /idén

62, tavaly 31/. Az idén beadott pályázatokban összesen 263 241 eurót kértek az igénylők a várostól. Ezzel szemben tavaly megközelítőleg százezer eurós tételről volt szó.
A takarékosságon alapuló idei városi
költségvetésben több mint 60 ezer eurós tételt hagytak jóvá dotációs célokra, beleértve azt a 10 ezer eurós összeget is, amelyet
képviselői javaslatra szavaztak meg kulturális projektek támogatására. /sportra 16
104,93 euró, kultúrára 38 530 euró, a fennmaradó hányad pedig iskolaügyre és szociális célokra/.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is kizárólag közhasznú célokra kérhettek vissza nem térítendő pénzügyi támogatás a városi költségvetésből. A folyósítás feltételeit a 2009/ 5. sz. általánosan kötelező érvényű városi rendelet szabályozza. A dotációra a kérvényezőnek
nincs jogigénye. A rendelet feltételeinek megfelelő kérvényeket szakbizottság bírálja el, de a hiányos beadványokat nem veszik figyelembe. Csak azok igényelhetnek támogatást, akiknek nincs tartozásuk a várossal
szemben. Az értékelő szakbizottság különbőző kritériumok alapján bírálja el a kérelmeket és ezek alapján pontozza a beadványokat. A maximálisan elérhető pontszám
150. Azokat a kérvényezőket, akiknek a pályázatát pozitívan bírálták el, a város írásban értesti, majd dotációs szerződést köt velük. A megítélt városi dotációt az
idei év végéig fel kell használni a projektben megjelölt
célra. Az odaítélhető legalacsonyabb dotáció 150 euró,
a legmagasabb pedig 3 500 euró.
Más városok gyakorlatától eltérően a városi sportcsarnokot a helyi klubok és csapatok ingyen használhatták.
Ez valójában nem pénzügyi jellegű támogatásnak tekinthető. 2010-ben ilyen formában több mint 50.000 euróval támogatta a város a teremsportokat, továbbá a műjégpálya és a műfüves pálya használóit ingyenes vagy
kedvezményes belépés formájában.
V Dunajskej Strede na rozdiel od zaužívanej praxe v iných
mestách, mestské športové kluby a družstvá mohli
športovú halu využívať zadarmo. Je to vlastne nepeňažná
forma podpory halových športov, takisto aj tých záujemcov a družstiev, ktoré navštevovali umelé klzisko alebo futbalové ihrisko s umelým trávnikom, a to zadarmo,
alebo za zľavnené vstupné. Týmo spôsobom mestská samospráva len v minulom roku podporovala kluby nepeňažnou dotáciou viac ako 50 000 eurami.

Viac žiadostí o dotácie
Žiadateľia, ktorých projekty boli kladne posúdené, dostanú písomné vyrozumenie
Mestská samospráva už druhý rok poskytuje jednorázové a nenávratné dotácie na verejnoprospešné účely. Tento rok bolo doručených
dvakrát toľko žiadostí, ako v minulom roku.
Tento rok posudzovali alebo posudzujú odborné komisie v štyroch kategóriách – kultúra a šport, školstvo a sociálna sféra – spolu 112 žiadostí. (Vlani to
bolo len 66 žiadostí.) Najviac žiadostí bolo podaných v oblasti kultúry, dovedna 62, kým vlani len 31. Uchádzači v projektoch žiadali od mesta 263 241 eur,
kým vlani to bolo len okolo stotisíc eur.
V mestskom rozpočte, ktoré bolo koncipované pod heslom šetrenia, bolo
na dotácie vyčlenených takmer toľko, ako pre rokom, teda viac ako 60 tisíc eur,
vrátane položky 10 tisíc eúr, ktorú odsúhlasili na poslanecký návrh výlučne na
kultúrne záležitosti. Na šport vyčlenili 16 104,93 eur, na kultúru 38 530 eur, zvyšok
na vzdelávanie a sociálne projekty.

Aj tento rok, podobne, ako v roku 2009, nenávratné dotácie z mestského rozpočtu sa v zmysle všeobecne záväzného mestského nariadenia č. 5/2009 môžu poskytnúť len na verejnoprospešné účely. Žiadateľ nemá právny nárok na túto finančnú podporu. Žiadosti,
ktoré spĺňajú podmienky stanovené v nariadení, posúdi príslušná komisia. Neúplná alebo nesprávne vyplnená žiadosť sa vyradí z procesu posudzovania. O nenávratné mestské dotácie sa môžu
uchádzať len tí žiadatelia, ktorí nemajú žia-dne pozdĺžnosti voči
mestu. Komisia, ktorá bude žiadosti posudzovať, bude jednotlivé žiadosti bodovať podľa stanovených kritérií. Maximálne dosiahnuteľný počet bodov je 150. Žiadateľ, ktorému žiadosť komisia
posúdi pozitívne, dostane písomné vyrozumenie o tejto skutočnosti, následne s ním mesto uzavrie zmluvu. Najnižšia dotácia predstavuje 150 eur, najvyššia 3500.
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Dunaszerdahely - népmozgalmi adatok

Huszonháromezer alatt az összlakosság
Negatív a népszaporulat mutatója:
tavaly 11-gyel többen haltak meg, mint
amennyien születtek
Bekövetkezett az, amire az elmúlt tíz év népmozgalmi adatai alapján városunkban számítani lehetett: 2010-ben huszonháromezer alá csökkent Dunaszerdahely összlakossága. Ez derül ki abból a táblázatból, amelyet már 11. éve állít össze a DH szerkesztősége a Városi Hivatal lakossági nyilvántartójának adatai alapján.
Ráadásul az új évezred első évtizedében eddig sosem volt ilyen
kedvezőtlen a természetes népszaporulatot mutató adat: tizeneggyel
többen haláloztak el, mint amennyien születtek. 2 000 óta
2007-ben fordult ez elő, akkor “csak” hattal többen távoztak el
az élők sorából, mint amennyien megszülettek. Szerencsére, a többi évben létszám - gyarapodást mutatott a népszaporulat alakulásáról árulkodó adat.
A tavalyi esztendőben az előző évekhez hasonlóan többen költöztek ki Dunaszerdahelyről, mint amennyien idetelepültek. Az ideköltözők száma nem mutat további emelkedést, a tavalyi adat nagyjából a 2005-ös szintre zuhant vissza. Mindebből az következik, hogy
városunk összlakossága két fő oka miatt zuhant első ízben 23 ezer
alá: egyrészt negativ a népszaporulat mutatója, másrészt pedig az
elköltözők többen vannak, mint az idetelepülők. A kiköltözők főleg a környéken építkeznek, vagy visszatelepülnek a szülői házakba.
A beköltözők elsősorban a fővárosből és környékéről érkeznek abban a reményben, hogy itt olcsóbban tudnak lakást venni.
A mostani kedvezőtlen népmozgalmi mutatók azt vetítik előre,
hogy vélhetően csökken a dunaszerdahelyi lakhelyű diákok létszáma
is. De a lakossági összlétszám csökkenése azt is jelenti, hogy a városi költségvetés kisebb pénzforrással számolhat az állami büdzséből
visszaforgatott résazadók formájában.
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Počet obyvateľov klesol pod
dvadsaťtritisíc
Prírastok obyvateľstva bol
negatívny: zomrelo o 11
viac ľudí, než sa narodilo
V roku 2010 nastal negatívny zvrat vo vývoji počtu obyvateľstva Dunajskej Stredy: celkový počet obyvateľov klesol pod
magickú hranicu 23 000. O tom svedčia
údaje nasledujúcej tabuľky, ktorú zostavuje redakcia Dunajskostredského hlásnika už 11. rok na základe údajov referátu
evidencie obyvateľstva Mestského úradu.

Tento nepriaznivý trend je sprevádzaný aj negatívnym vývojom prirodzeného prírastku obyvateľstva, presnejšie došlo k úbytku obyvateľstva
aj z toho dôvodu, že v minulom roku zomrelo o 11
osôb viac, než sa narodilo. Od roku 2 000 takáto
situácia nastala len v roku 2007, kedy počet zomrelých prevýšil počet narodených o 6 osôb.Naštastie, v ostatných rokoch bol zaznamenaný prirodzený prírastok obyvateľstva.
V roku 2010 pokračoval aj trend z predchádzajúcich rokov: odsťahovalo sa viac ľudí, než sa
do mesta prisťahovalo. Počet prisťahovaných klesol na úroveň roku 2005. Z uvedených údajov vyplýva, že pokles celkového počtu obyvateľstva
bol zapríčinený dvoma podstatnými faktormi: ne-

Év Születések Elhalálozás Szaporulat Beköltözöttek ElköltözöttekÖsszlakosság / Celkový
Rok Narodenia Úmrtia Prírastok Prihlásení Odhlásení počet obyvateľstva
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

229
166
174
181
188
207
205
178
184
217
185

124
152
154
175
163
182
154
184
165
203
196

105
14
20
6
25
25
51
-6
19
14
-11

275
315
474
491
401
367
417
449
457
279
384

gatívnym prírastkom počtu obyvateľstva na jednej strane, a väčším počtom odsťahovaných ako
prisťahovaných na strane druhej. Odídení občania si predovšetkým postavili rodinné domy v
okolitých dedinách, alebo sa vrátili do domov
svojich rodičov. Prisťahovaní prichádzali vo
veľkej miere z hlavného mesta a z okolia, dúfajúc, že tu kúpia byt lacnejšie.
Uvedené nepriaznivé údaje o trende vývoja
počtu obyvateľstva Dunajskej Stredy naznačujú,
že zrejme bude aj menej žiakov v dunajskostredských základných školách. Pokles počtu obyvateľstva má za následok aj menší balík peňazí,
ktorý mestský rozpočet dostáva od štátu v podobe
podielových daní.

383
426
581
558
449
518
538
552
570
382
465

23 891
23 730
23 643
23 582
23 559
23 433
23 363
23 254
23 160
23 071
22 979
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Kiállítás

Újjáéledt tündérkerti halászparadicsom
Ki tudja, mit jelent a parás koca, a szapu, a
szégye, a vejsze vagy a tápli? Ezek mind halászati eszközök, egykor a csallóközi halászok
használták mindennapi munkájukhoz. Ma
már jóformán a csallóköziek sem ismerik,
sem a tárgyakat, sem a megnevezésükre
szolgáló kifejezéseket. Hogy ne merüljenek teljesen feledésbe, egy remek kiállítás
mutatja be őket. A régi Csallóköz halászata
március 12-éig tekinthető meg a Csallóközi Múzeumban.

Az akváriumban pezseg a víz, úszkál a viza, álmélkodik a kisﬁú.

Hihetetlenül gazdag volt a csallóközi vízi világ, amit a halakkal, halászattal kapcsolatos kifejezések bősége is tanúsít. Herman Ottó A magyar népies halászat mesterszótára c. munkájában nem kevesebb, mint 2500 megnevezést gyűjtött össze. Ezek persze tájanként változtak, de még
így is rendkívül színes és gazdag szókészlete volt
a csallóközi halásznépnek. "Sajátos halászati
kultúra alakult ki ebben a térségben. Népek jöttek, majd eltűntek, de a Csallóköz, ez az élő és holtágak labirintusával sűrűn teleszőtt vízgyűjtő terület maradt. Maradt a halászat is, és miközben

A többi mesterségek űzőihez hasonlóan
a halászok is céhekbe tömörültek. Az első
halászcéh Zsigmond király uralkodása
alatt, Pozsonyban jött létre. A komáromi halászcéh 1546-ban alakult. A somorjai a pozsonyiból szakadt ki a 19. század közepén.
A régi Csallóközben a kishalászok, varsások, kocások és nagyhálósok egyaránt a céh
tagjai voltak.

a népek váltották egymást, mindegyik hozzátett,
itt hagyott valamit a maga tapasztalataiból. A halászat ősfoglalkozás. Az itt látható horgok a
bronzkorból származnak. Ezt az újkőkori csónakot egy kőbányában találták. Még rajta voltak a
kövek, a háló nehezékei, úgy, ahogy még ma is
használják" -- mutatja Nagy Iván, a múzeum munkatársa, a kiállítás ötletgazdája és rendezője.
Tőle tudom meg, hogy a csallóközi halászattal kapcsolatos első írásos emlék a római korból,
Carnuntumból (ma Bécstől keletre 3O km) származik, és a carnuntumi római helyőrség élelmezésével kapcsolatos. A levél írója megemlíti,
hogy közel van az a hely, ahol a vizák ívnak, tehát bőven elláthatók a katonák hallal. A pompás
húsú vizát nem csak a rómaiak szerették. A középkorban a királyi lakomák kedvelt fogása volt
ez az óriásira megnövő halfajta. A kiállításon is látható egy példány, akváriumban úszkál, nem hatalmas ugyan, csak jó fél kar nagyságú, mégis nem
mindennapi látványnak számít, mára ugyanis a viza
kiveszett a hazai vizekből. A pusztulás nem újkeletű, rég elkezdődött. Korabeli dokumentumokból
Ezt a ladikot egy kőbányában találták.

Kiállítás
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A halász céhmester
esküje
Esküszöm az Atya, Fiú, Szentlélek teljes
Szentháromság egy bizony és örök Istenre,
boldogságos Szűz Máriára, Istennek minden szentjeire, hogy én ezen céhben mesterségemben híven és igazán tehetségem szerint eljárok, félretévén mindennemű atyafiságot, komaságot, barátságot, igéretet,
adományt, gyűlölséget, haragot, az előttem
lévő panaszkodóknak és injuriátusoknak az
nemes céh privilégiuma és artikulusai szerint igazságot szolgáltatok, s ezen céhnek
mindennemű privilégiumát megőrzöm és oltalmazom. Isten engem úgy segéljen és a
szent Evangélium !

tudjuk, hogy a túlzott halászat következtében
már a 16. században megritkultak a nagyméretű
tokfélék a Közép-Dunán.
A régi Csallóköz vizeiben szinte minden dunai halfajta előfordult. A legértékesebb a viza, a
kecsege és a vágó volt. A halászok két csoportra osztották a halakat: jókra és fehérekre. A jó
(viza, tok, kecsege, sőreg, süllő, vadsüllő, harcsa, galóca, menyhal, csuka, ponty, kárász, compó, kolc) kevés vagy semmi szálkát sem tartalmazott, a fehér szálkás volt.
A laikus, aki hallal csak fagyasztott filé formájában találkozik, elámul, hogy mennyi féle halfogási mód és eszköz létezik, és az azonos célt szolgáló eszköznek is milyen sokféle változatát produkálta az emberi leleményesség. Mindahánynak
voltak elhíresült mesterei, az ekecsiek például a szégyeverésben voltak verhetetlenek, úgy látszik, ezért
van Ekecs címerében hal. Hogy mi is a szégye?
Cölöpökből készült rekeszték, amelyet főleg tokfélék fogására használtak. A szégye kapujában
nagyméretű hálóval, csónakból fogták a halat. Két
oszlopsort is levertek, amelyek közül az alsón kaput hagytak a halak részére. Ezt lehalászáskor bezárták. A régi Csallóköz legfontosabb halzsákmányolási módja volt a rekesztő halászat.
A sokféle felfüggesztett háló közül Nagy Iván
az emelő halászatnál használatos millingre a
legbüszkébb. Ez már a múzeum tulajdona, nem
kell kölcsönkérni máshonnan, mint a kiállítás több
darabját. "A kiállításhoz kerestem hálókat, de nem
jártam sikerrel. A hatvanas években betiltották a
nagy méretű hálók használatát, és az emberek nem
látták értelmét tartogatni őket. Érdeklődtem egy
bakai halásznál is. Nincs már semmi ilyen a háznál, de ha akarja, csinálhatok egy hálót -- mondta ő. És két héten belül meglett a milling" -- meséli Nagy Iván.
A 19. században gátakat építettek, csatornáztak,
az ágak nem kaptak több utánpótlást. Elment a sok
víz és vele a régi Csallóköz. Egy darabja most újjáéledt a Csallóközi Múzeumban.

/VK/
(Slovenská verzia článku v nasledujúcom čísle DH.)

Halak és hálók minden mennyiségben. Fiatalt és időset egyaránt érdekel a halászati kiállítás.

A halak királya, a királyok hala
A viza Európa legnagyobb édesvízi hala.
Életének egy részét a tengerben, a másik részét folyókban tölti. A Fekete tengeri vizák
íváskor a tengerbe ömlő folyók vízrendszerében eljutottak a régi Csallóköz sekély ágaiba is. A középkorban rendszeresen szállították a komáromi halászok a király asztalára, de
vitték külföldre is, mert nagyon jól megfizették. Bécsben vizamészárszékek működtek, onnan szállították tovább szekéren a halat a fran-

cia és a lengyel királyi udvarba. Rekesztéssel
halászták, azaz egy labirintusszerű építménybe
terelték, ahonnan nem tudott kijutni. Fogták
más módon is: a halak útjába hatalmas horgokat szereltek fel, a kíváncsi viza pedig a csillogó horgokhoz úszott és fennakadt. Súlya az
5oo kilót is elérhette, de a középkorban Komáromban fogtak ezer kilósat is. A túlhalászás,
a vízszennyezés és a vízierőművek miatt
napjainkra szinte teljesen kipusztult.
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Aktuális / Aktuálne

Lakások, boltok, irodák

Jövő tavaszra elkészül az új épületegyüttes a Komenský
utca sarkánál
Már jövő tavaszra elkészülhet a Komenský
utca és a Nemesszeg kereszteződésénél
2010 novembere óta épülő, 5 részből álló új
épületegyüttes első és második épülete.
Ha az időjárás is kedvez, a földszinten megnyíló üzletekben valószínűleg már idén karácsonykor vásárolhatunk.
„Modern épületeket terveztünk ide, de nem az
ún. minimalisztikus stílus jegyében, ami lapostetős
kockaépületet jelent, hanem tetszetős nyeregtetős
megoldásokkal és sarki dominánsokkal” – nyilatkozta lapunknak Gútay Iván, a beruházó cég egyik
társtulajdonosa. A többszintes épületkomplexum
alagsorában parkolók és garázsok lesznek, a föld-

szinten pedig különféle üzletek és irodák kapnak
helyet. A többi szinten pedig kulcsrakészen megvásárolható lakásokba költözhetnek az érdeklődők.
A komfortos lakások két- , három- és négyszobásak, 40 - 60, 70 – 80 és 80 – 100 négyzetméter alapterületűek. De menet közben igény szerint átalakíthatóak, beleértve a padlózatot, a konyha és a fürdőszoba felszerelését. Némelyik lakáshoz tágas, 10
- 30 négyzetméteres terasz is tartozik. Minden lépcsőházban lift is lesz. Minden lakáshoz legalább egy
parkolóhely tartozik, az alagsori garázsok a lakással együtt megvásárolhatóak. Az egész épületkomplexumhoz 210 garázs és parkoló épül. A lakások tervrajzai és a lakásvásárlás feltételei megtekinthetők a www. gasting.sk weboldalon.

A beruházó cég az iskolai sportpálya egy részének
megvásárlásakor vállalta, hogy több mint 200 ezer
korona értékben hozzájárul az iskolai tornaterem
felújításához, ami már korábban megtörtént. „Az
építkezéssel párhuzamosan revitalizáljuk az iskolaudvart is” – nyilatkozta lapunknak Gútay Iván. Nézete szerint így ésszerűbben lesz kihasználva az iskola rendezetlen területe, amely az átrendezés után
csak 1 300 négyzetméterrel lett kisebb. Ezen felül
az iskola nyugati oldalánál 150 méter hosszan új járdát és kerítést építetenek, A cég vállalta, hogy a következő szakaszban felújítja az iskolaudvaron a tornateremhez vezető lerobbant összekötő folyosót, a
bejáratnál pedig korszerűsítik a parkolókat. Az építkezési engedély kiadásának egyik feltétele volt, hogy
a beruházó felújítja Komenský és a Nemesszeg utcák útburkolatát, igy ez is megtörténik. A szemre tetszetős épület remélhetőleg a belváros egyik meghatározó építménye lesz.

Byty, obchody, kancelárie
Na jar roku 2012 dokončia výstavbu komplexu na rohu Komenského ulici
Už o rok bude skolaudovaný nový komplex,
ktorý stavia na roku ulíc Komenského a
Nemesszegskej. Nová dominanta centra
mesta pozostáva z piatich častí rôznej výšky.
V obchodoch na jej prízemí pravdepodobne budeme môcť nakupovať už na vianoce.
„Projektovali sme moderný komplex polyfunkčných budov, ale nie v tzv, minimalistickom štíle, teda nejde o hranatú budovu s plochou strechou,
ale je to vzhľadne riešený komplex so sedlovou strechou“ – povedal pre DH spolumajiteľ investorskej firmy Iván Gútay. V suteréne budú parkovacie miesta a garáže, na prízemí rôzne obchody a
kancelárie. Na ostatných podlažiach budú na predaj byty, a to dvoj-, troj- a štvorizbové, rozlohou
40 - 60, 70 – 80 a 80 – 100 štvorcových metrov.
Počas výstavby akceptujú želania klientov ohľadne

podlahy, vmútorného riešenia a vybavenia kuchyne a kúpelne. Niketúrô byty budú mať veľké terasy
/10 - 30 štvorcových metrov/.V každom schodišti bude aj výťah. Ku každému bytu patrí aj parkovacie miesto, alebo podzemná garáž, spolu je to 210
miest. Pôdorysy bytov a podmienky ich predaja nájdu záujemcovia na www.gasting.sk.
Investorská fimra pri odkúpení časti pozemku
sa zaviazala, že finančne prispeje na rekonštrukciu telocvične ZŠ Z. Kodálya, čo sa už zrealizovalo. „Paralelne s výstavbou komplexu revitalizujeme aj dvor školy. – povedal I. Gútay. Podľa
neho rozsiahly dvor školy, ktorý pri plote bol často zaburinený, odteraz bude menší len o 1 300 štvorcových metrov, ale bude využívaný racionálnejšie.
Súbežne s výstavbou objektu v zadnej časti dvora pribudne nové oplotenie a chodník. Firma sa ďalej zaviazala, že zrekonštruuje schátralú spojova-

ciu chodbu a v zadnej časti dvora obnovia parkovacie miesta. Ďaľšou podmienkou stavebného
povolenia bolo, že investor obnoví aj vozovku na
Komenského a Nemesszegskej ulici. Vzhľadný
nový komplex budov onedlho už bude estetickou
dominantou centra mesta.

Mozaik / Mozaika

Gyertyagyújtás a mártírok emlékére
A 20 éven át börtönben raboskodó Wittner Mária is beszédet mond
Dunaszerdahelyen
is lesz megemlékezés a kommunizmus
áldozatainak és üldözöttjeinek emléknapján. A Pázmaneum
Polgári Társulás szervezésében kerül sor
február 27-én a kegyeletes eseményre, amelyen részt vesz Wittner
Mária országgyűlési képviselő, az 1956-os magyarországi események aktív résztvevője, aki a
Magyar Köztársaság Nagykeresztje kitüntetésben
részesült. 1956. október 23-ikán részt vett a budapesti tüntetésen, a Rádió ostromakor csatlakozott a felkelőkhöz, segített a sebesültek ellá-

tásában. 1957-ben letartóztatták,1959 - ben életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték, a börtönből 1970 - ben szabadult.
A dunaszerdahelyi program 15 órakor kezdődik a Városi Művelődési Központ mozitermében. Dr. Hájos Zoltánnak, Dunaszerdahely polgármesterének köszöntője után a Hóhér, vigyázz! című filmet vetítik, utána Wittner Mária
mond ünnepi beszédet. A megemlékezés gyertyagyújtással és koszorúzással zárul a Városháza melletti emlékműnél, ahol ThDr. Karaffa János, a Pázmaneum elnöke mond beszédet. A szervezők kérik, hogy a kegyeletes ünnepség résztvevői hozzanak magukkal gyertyát vagy mécsest,
hogy méltóképpen emlékezzünk közösen a vörös
terror áldozataira!

Obvinení za ﬁktívne PN-ky
Aj Dunajskostredčania sú dotknutí v kauze
vystavovania fiktívnych PN za úplatok. Vyšetrovateľ v tomto roku vzniesol obvinenie voči
6 lekárom, ktorí vystavovali péenky na falošné
diagnózy.
Obvinení sú aj 12 pacienti, ktorí podplácali lekárov, aby im vystavili potvrdenie o práceneschopnosti na fingované choroby. V médiách sa už

vlani objavila správa o tom, že medzi lekármi, ktorých obvinili vyšetrovatelia Úradu boja proti korupcii, jeden je z Dunajskej Stredy. Prednedávnom
bolo obvinenie rozšírené aj na 6 pacientov, ktorí
vlani podplácali lekára čiastkou 18-30 eur za
PN-ku na základe fiktívnej diagnózy. Obvinených
lekárov aj pacientov môžu uväzniť na 3 až 6 rokov.
Sú stíhaní ich na slobode.
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Vádemelés
orvosok és
pácienseik
ellen
Dunaszerdahelyiek is vannak azon orvosok és pácienseik között, akik ellen vádat
emeltek. Az idén hat korrupt orvos ellen emeltek vádat, mivel csúszópénzért hamis diagnózisok alapján munkaképtelenségi igazolást
állítottak ki.
Az orvosokon kívül 12 páciensnek is felelnie kell, mert lefizették az orvosokat és a
hamis igazolások fejében egészségesen táppénzen voltak. A sajtó még tavaly beszámolt
arról, hogy a korrupcióellenes hivatal nyomozói egy dunaszerdahelyi orvost is előállítottak, miután egy beépített ügynök segítségével rajtakapták, hogy pénzért állított ki pácienseinek munkaképtelenségi igazolást. Hat
páciense ellen is vádat emeltek, akik tavaly
nyáron 18 - 30 eurós pénzösszeget adtak az
orvosnak, hogy kiírja őket betegállományba.
A orvosokat 3 – 6 évig közötti börtönbüntetéssel sújthatják. A vádlottak szabadlábon védekezhetnek. A páciensek is akár 3 hónaptól
hat évig terjedő börtönbüntetést kaphatnak.

Könyvbemutató
a Zerdában
Január 22-ikén Dunaszerdahelyen
könyvbemutatóval emlékeztek a Magyar Kultúra Napjára. A Zerda 1250 vendéglőben az összegyűlt érdeklődők a
„Kárpát-medence értékei" című könyvről
tudtak meg érdekes részleteket.
A könyv szerzőjét, Molnár Béla kereszténydemokrata politikust, volt országgyűlési
képviselőt Karaffa Attila, a szervező Pázmaneum
ügyvezető elnöke üdvözölte, majd a budapesti
vendég bemutatta a kiadványt. A benne felvonultatott értékek sokak számára ismeretlenek.
Ilyen a Kárpátalján található Színevéri Nemzeti Park, a Kárpátok legfestőibb része, ezer méteres
magasságban fekvő gyönyörű tengerszemével.
Technikatörténeti érdekesség Ikervár, az első elektromos rendszerrel ellátott falu Magyarországon.
Ki gondolná, hogy az ikervári Batthyány kastélyban előbb gyulladtak ki a villanylámpák, mint
a bécsi Schönbrunnban?

Magyarvalkó, a román tenger közepén található magyar falu ismertetése kapcsán a
szerző kitért Trianonnal kapcsolatos tapasztalataira. "Míg egyesek azt hangoztatják,
hogy túl sokat foglalkozunk vele, addig én azt
mondom, hogy nem jól foglalkozunk a kérdéssel!" - jelentette ki. Elmondta, hogy az
anyaország felelőssége óriási ebben a kérdésben, és nem ünnepségek szervezése,
szobrok felállítása lenne a feladata, hanem
a magyar vállalkozók meggyőzése, hogy a
határon túli magyar közösségeket keressenek
fel, ott vállalkozzanak, és a munka nyelve a
magyar legyen.
Beszámolót hallhattunk a Kárpátalja
Expressz útjáról, amely három országot járt
be az egykori magyar vasúti pályán, Magyarországot, Kárpátalját és a Partiumot.
Mindenhol magyar közösségek, iskolások, néptánccsoportok üdvözölték a vonatot. A Kárpátalja Expressz reményt hozott

a három ország határain élőknek, hogy a
térség kitörhet a szegénységből és az elszigeteltségből. Molnár Béla meghívta a
dunaszerdahelyieket Apátiba, hogy augusztus 13-án vegyenek részt a Szent István ünnepségen, amelyen leleplezik államalapító királyunk szobrát.
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Čitateľská súťaž, reklama

DIEGO – A SZÍNES OTTHONOKÉRT!

DIEGO – PRE PESTRÉ DOMOVY!

Nemsokára három éve lesz, hogy a Kárpát-medence meghatározó lakásberendezési kereskedelmi hálózata, a DIEGO szakáruház városunkban is kínálja rendkívül színes és otthonos termékskáláját.
A DIEGO kínálata a következõ pilléreken nyugszik: szõnyeg, padlószõnyeg, PVC
padló, laminált padló, lakástextil - ehhez társult 2010-tõl a gyapjúrostos tapéta. Nem
hiányoznak, természetesen a velük harmonizáló kiegészítõk sem. A vásárló mindent megtalál itt, ami egy lakást othonossá, kellemessé, hangulatossá teszi. A DIEGO csapata
minden körülmények között a Színes Otthonokért jelszó és a kiváló minõség jegyében
végzi a munkáját. A DIEGO áruházakban szakértõ csapat várja a látogatókat, hogy egy
csésze kávé mellett a segítségükre legyen a megfelelõ termékek kiválasztásában és könynyedén színessé varázsolják otthonukat.
DIEGO, Dunaszerdahely, Gyurcsó István u. 10, tel.: 031/550 1158, e-mail:dunajskastreda@diego.hu, www.diego-slovakia.sk.
Nyitva: hétfõ-péntek 9-18, szombat 9-13.

Onedlho budú tomu tri roky, čo medzinárodne známa obchodná sieť bytového zariadenia a doplnkov v Karpatskej kotline, firma DIEGO ponúka svoj pestrý a príťažlivý sortiment aj v našom meste.
Sortiment obchodu DIEGO má tieto nosné piliere: koberce, metrážne koberce,
PVC krytiny, laminátové podlahy, bytový textil a v roku 2010 pribudli aj tapety. Samozrejme nechýbajú ani harmonizujúce doplnky. Zákazník tu nájde všetko, čo premení byt na príjemný a pohodový domov. Team DIEGO pracuje v znamení hesla PRE PESTRÉ DOMOVY a kvality. V obchodných domoch DIEGO
návštevníkov očakáva kolektív odborne zdatných predajcov, ktorí pri šálke chutnej kávy sú nápomocní pri výbere požadovaného výrobku pre čarovne farebný
domov.
DIEGO, Dunajská Streda, u. Istvána Gyurcsóa, tel.: 031/550 1158, email:dunajskastreda@diego.hu, www.diego-slovakia.sk.
Otvorené: pondelok-piatok 9-18, sobota 9-13.
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Február 2-iki versenyünk megfejtői

A legutóbbi számunkban közölt következő kérdésre vártuk a helyes választ: Milyen szalon működik a Harmónia szomszédságában?
A helyes választ beküldők közöl hárman a Harmónia 18 – 18 euró
értékű, a nyertes igénye alapján összeállított ajándékcsomagját
nyerték, vagy ilyen értékben kezelést a szalonban.

Nyerteseink:
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže z 2 februára
V poslednom vydaní DH bola zadaná nasledovná úloha: Aký salón je v prevádzke v susedstve obchodu Harmónia? Z čitateľov, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vyžrebovali troch výhercov, oni obdržia darčekový balík z obchodu Harmónia podľa vlastného výberu v
hodnote po 18 – 18 eur, alebo služby salónu v tejto cene. Výhercovia
nech sa ozvú na t. čísle 0905/ 865 - 877. alebo osobne v predajni čajových špecialít Harmónia blízko Fontány.

Földes Ilona, Svoboda tábornok utca 1948/10, Vida Edit, Rózsaliget 1352/3 és Vendégh Zoltán, Neratovice tér 2143/2. A nyertesek a 0905/ 865-877-es telefonszámon, vagy személyesen a Harmónia boltban jelentkezzenek. Szükséges a személyazonossági igazolvány bemutatása.

Ilona Földes, ul. Gen. Svobodu 1948/10, Edit Vida, Ružový háj
1352/3 a Zoltán Vendégh, Neratovické nám. 2143/2. Treba sa preukázať občianskym preukazom.

E heti kérdésünk: Milyen jelszó jegyében dolgozik a DIEGO csapata? A helyes választ beküldők között három 20 – 20 euró értékû
vásárlást sorsolunk ki a dunaszerdahelyi DIEGO szakáruházban.
Válaszaikat legkésőbb március 3-ikáig 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.

Nová otázka: Čo je firemným heslom obchodov DIEGO? Z čitateľov, ktorí pošlú správne odpovede, vylosujeme troch výhercov, tí získajú možnosť nákupu v hodnote po 20 eur podľa vlastného výberu v
OD DIEGO Dunajská Streda. Odpovede zašlite najneskôr do 3. marca na adresu redakcie, e-mailom / press@dunstreda.eu /, alebo
odovzdajte na vrátnici mestského úradu. Nezabudnite v elektronickej
pošte uviesť vaše meno a adresu.

Vyhrávajú:

Programok, Krónika

,

Kronika
Születések – Novorodenci
Becseová Krisztina
Kósa Benett Márk
Kohút Erik
Vida Nóra
Bugaová Stephanie
Botló Máté
Nagy Oliver
Mészáros Andrea
Karlík Radovan
Sehnalová Dominika
Csörgö Dávid

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

Relácie DSTV:
Správy * Magazín - Nové Správy a Magazín každý štvrtok o 18.00. Nepretržité opakovanie, s výnimkou technickej prestávky.
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A VMK februári programja – Februárový program MsKS

Elhalálozások – Zomreli
MUDr. Plechlová Dezidéria /1926/
Oriskó Albert /1926/
Narancsíková Ľudmila /1951/
Štoffová Irena /1929/

Házasságkötés – Sobáše

feb. 16. – 18., 8.00: A XX. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulója / Súťaž v prednese poézie a prózy
feb. 19. – 20., 10.00: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas Šachového
klubu
feb.27.–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas Šachového klubu

A VMK márciusi előzetese – Marcový program MsKS
Ozorák Ladislav - Mgr. Liszeková Beata
Egri Ľudovít - Lovasová Ildikó

Vermes villa / Vermesova vila

Kortárs Magyar Galéria /
GSMU
Fekete Gabriella Duisburgban élő
szobrászművész kiállításának megnyitója
február 18-án 17:00 órakor. A kiállítást
méltatja: N. Mészáros Júlia művészettörténész. A kiállított műtárgyak a Győri Városi Művészeti Múzeum gyűjteményéből
szarmaznak.
A kiállítás megtekinthető március 16 –
ig. Hétfő – péntek 09:00 – 17:00
Otvorenie výstavy sochárky Gabriella
Fekete /žijúca v Nemecku/.
18. februára o 17:00 hodine. Výstavu
otvorí kurátorka, Júlia N. Mészáros historička. umenia. Výstava potrvá do 16. marca denne pond.-piatok 9.00 – 17.00.

Csallóközi Múzeum
Žitnoostrovské múzeum
A régi Csallóköz halászata elnevezésű
kiállítás március 12-ikéig látogatható.
Výstava Rybárstvo Žitného ostrova
kedysi potrvá do 12. marca.

márc. 4. – 19.00 ó.: Hétre ma várom... – magyarnóta- és operettest / Ľudové piesne a operety
márc. 5. – 6. – 10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas Šachového klubu
márc. 10. – 19.00 ó.: A Forrás Színház – Győr: Csíksomlyói Passió (misztériumjáték zenével), rendező: Pataki András / Divadlo Forrás – Győr (MR): Csíksomlyói Passió (mystická hra s hudbou)
márc. 18. – 19.00 ó.: a Quimby zenekar Teátrum produkciója / Produkcia skupiny Quimby –
Teátrum
márc. 20. –10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas Šachového
klubu
márc. 21. – 18.00 ó.: A DUMASZÍNHÁZ művészeinek előadása, fellépnek: Kiss Ádám és
Bács Miklós / Vystúpenie Divadla „Dumaszínház“ (MR)
márc. 26. – 9.00 ó.: VIII. CSALLÓKÖZI EZOTERIKUS FESZTIVÁL / VIII. ŽITNOOSTROVSKÝ EZOTERICKÝ FESTIVAL
márc. 28. – 19.00 ó.: Koncz Zsuzsa koncertje / Koncert Zsuzsa Koncz

Városi Műjégpálya - Umelé klzisko
Február 18-ikán jégkarnevált rendeznek a jégpályán. A farsang jegyében zajló jelmezes felvonulás 9.30-kor kezdődik. A délig tartó álarcos korcsolyázásra a belépés igyenes.
18. februára usporiadajú na mestskej umelej ľadovej ploche maškarný karneval. Sprievod škrabošiek sa začína o 9.30. Akcia potrvá do 12.00, vstup je zadarmo.
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Mozaik / Mozaika

Ufók „köröztek” a parkban?
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Az önkormányzati ülésről
A zasadnutí mestskej samosprávy
A leesett hó szemet gyönyörködtető, de sok mindenről árulkodik is. Míg el nem olvad, letagadhatatlanul megőrzi az otthagyott nyomokat. Például
a Keleti lakótelep egyik parkjában hátrahagyott koncentrikus köröket, amelyeket egy unatkozó sofőr autójának kerekei rajzolhattak a hóba. Napokig ott éktelenkedtek a nyilvánvalóan nem földönkívüli látogatóktól, hanem autókeréktől származó körkörös
figurák a nyugdíjas panzió mellett különben kutyasétáltatásra kijelölt füves területen. Fényképészünk
lencséje ekkor örökítette meg a bosszantó látványt

a parkban, ahol egy felelőtlenül randalírozó autós keresztül kasul körözött a maga szórakoztatására.
Miután elolvadt a hó, a keréknyomok, a besüppedések a megmaradtak. A kigyúrt helyeken újra kell
füvesíteni, a kivájt gödröket pedig fel kell tölteni–
s mindezt a közös városi kasszából kell pénzelni. Vajon nem lenne ezernyi más helye ennek a pénznek?
Akár hintákat, padokat lehetne vásárolni rajta. Vagy
itt is biztonsági kamerák felszerelésére segítene, amelyek lelepleznénk a parkot felszántó rallyzásra vetemedő autózsönglőrőket?

A beiratkozások eredményei
Výsledky zápisov do ZŠ

Kruhy po mimozemšťanoch?
Népszámlálás küszöbén
Pred sčítaním obyvateľstva

Biela snehová prikrývka dokáže mnoho vecí zakryt, ale aj odhaliť. Kým sa neroztopí, dokáže konzervovať stopy kolies áut, ako sa to stalo v jednom
parku na sídlisku Východ pri domove dôchodcov.
Kruhy “nakreslené” autom zachytil aj objektív nášho fotografa. A tie svedčia o tom, že niektorí autičkári si necenia mestskú zeleň, ale doslovne ju
zničia. Verejnú zeleň využívajú na „testovanie“
svojich áut v teréne. Vandal, ktorého stopy prezentujeme aj našim čitateľom, prebrázdil kolesa-

mi svojho auta park pri penzióne dôchodcov, ktorý mimochodom má slúziť na venčenie psov.
Sneh sa už roztopil, ale hlboké brázdy po aute zostali. Znetvorený terén treba upraviť a zatrávniť. Samozrejme pôjde to na úkor mestskej kasy. Hoci sa
tie peniaze mohli minúť na lavičky alebo preliezačky pre deti. Alebo bolo by riešením namontovanie bezpečnostných kamier, ktoré by odhalili totožnosť týchto vandalov?
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DH

Jelmezes jégkarnevál
Fašiangový karneval na ľade
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