Emlékezzünk a hősökre!
Dunaszerdahely Város Önkormányzata tisztelettel
meghív mindenkit az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésre, amely március 15-ikén 15.30-kor ünnepi műsorral kezdődik a VMK-ban, majd utána
kerül sor a koszorúzásra a szabadságharc emlékművénél a Vámbéry téren.

Megjelenik kéthetente
2011. március 9., 19. évfolyam, 5. szám

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

Vychádza dvojtýždenne

5. číslo, 19. ročník, 9. marca 2011

DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

Hess,
nagypolitika?

H

ozzánk is begyűrűzött a világválság – dohogunk egy ideje. Pedig milyen jó lenne, mint a mesében, suhintani egyet a varázspálcával és száműzni a krízist az
összes nyavalyájával együtt. Sok,
szorult helyzetbe került vállalkozást meg lehetett volna így menteni, de ez, persze, lehetetlen. Ezernyi szállal kötődünk más régiókhoz, külföldi partnerekhez. Az Európai Unióhoz történt 7 évvel ezelőtti csatlakozás tovább erősítette ezeket a szálakat. Részei lettünk egy nagy
európai mechanizmusnak, habár csak egy kis alkatrész vagyunk a bonyolult gépezetben. És úgy
tűnik, nincs visszaút. Európai parlamenti képviselőket választunk, politikusaink Brüsszelbe ingáznak, állami költségvetésünk deficitjét is az uniós limitekhez kell igazítanunk. Légiesültek az államhatárok, szabadon utazhatunk, vállalhatunk
munkát, tanulhatunk külföldön.
Nos, ilyen helyzetben teljesen anakronisztikusnak tűnik az a lapunkat ért kritika, hogy a Dunaszerdahelyi Hírnök ugyan miért foglalkozik nagypolitikával? A képviselői részről elhangzott bírálatra
csak az lehet a válasz, hogy ebben a globalizálódó
világban lehetetlenség begubózni, csak a saját kis
hazai ügyeinkkel foglalkozni, jóllehet nekünk ezek
a legfontosabbak, legtestközelibbek. Kötelességünknek érezzük, hogy olvasóink tájékoztatása
érdekében ezentúl is beszámoljunk arról, ha neves
politikus, diplomata vagy üzletember látogat Dunaszerdahelyre. Hiszen az ilyen vizitek rangot is adnak a városnak, emelik a súlyát, tekintélyét. Merem
remélni, hogy olvasóink is egyetértenek azzal,
hogy ezentúl is foglalkozunk nagypolitikával és nem
hessegetjük el magunktól ezt a témát.
P. Vonyik Erzsébet

2010-ben
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Dlhy treba
vyrovnať
Sociálnej poisťovni
dlhujú viac ako 15 mil.
eur na poistnom v
našom okrese
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Időszerű témák

Aktuality

Felhívás
A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal
Dr. Hájos Zoltán polgármester kezdeményezésére és a dunaszerdahelyi vállalkozók összefogásával 2010. novembere elején két kamionnyi segélyszállítmányt küldött a vörösiszap - katasztrófa sújtotta Tüskevárra. Az önzetlen és
gyors segélynyújtást az ottaniak hálával
és nagy szeretettel fogadták. Mivel a környezeti katasztrófa következményei tartósan megnehezítik Tüskevár, Devecser
és a többi érintett település lakóinak életét, további segítségre van szükségük.
Dunaszerdahely Önkormányzata
ezért felhívással fordul a lakossághoz:
kapcsolódjon be abba a gyermeknyaraltatási programba, amelynek célja
az, hogy szép élményekkel, kellemes
emlékekkel enyhítsük az átélt borzalmak okozta traumát.
A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal olyan
személyek jelentkezését várja, akik az idei
nyáron egy hétig vendégül tudnak látni egy
vagy több gyermeket. A városi hivatal biztosítja a gyermekek utaztatását, strandoltatását és napi programját.
Tegyünk meg együtt mindent azért,
hogy a katasztrófa következtében otthonuktól megfosztott gyermekek egy boldog, szép hetet töltsenek városunkban.
Kontaktus: Mgr. Takács Tímea /Kulturális, ifjúsági és sportügyek önálló alosztálya
Mobil: +0918 607 371, telefon: +031
590 39 56, e-mail: timea.takacs@dunstreda.eu

Nőnapi ünnepség a
panziókban
Múlt pénteken a nőnap küszöbén Dunaszerdahely polgármestere ellátogatott mindkét városi
fenntartású nyugdíjas-panzióba. Dr. Hájos Zoltán
először a Nyugati városrészben lévő öregotthont
kereste fel, majd a Kelet lakótelepen üzemelő panzióba látogatott. Kornfeld Tibor köszöntője után
a polgármester üdvözölte a panzió idős lakóit, jó
egészséget kívánt nekik, majd virágot, illetve
apró figyelmességet nyújtott át minden panziólakónak. Az ünnepségen rövid kultúrműsornak is tapsolhattak az otthonok lakói.

Vers- és prózamondó
verseny
A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny
járási fordulóján a járás alap- és középiskoláiból
4-4 kategóriában 260 diák vett részt. A versenyt a
Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya
szervezte, több társrendező segítségével. A dunaszerdahelyi iskolákból Horváth Balázs, Németh
Dóra, Zirig Zsófia és Kókai Krisztián jutott a peredi országos elődöntőbe.

Az MKP önkormányzati fóruma

Deň žien v oboch
penziónoch
Minulý piatok na prahu tradičného dňa žien primátor mesta navštívil obidva penzióny a domovy
dôchodcov, ktorých zriaďovateľom je mestská samospráva. JUDr. Zoltán Hájos najprv navštívil obyvateľov penziónu na sídlisku Západ, potom zavítal medzi dôchodcov na sídlisku Východ. Privítal
ho riaditeľ oboch sociálnych ustanovizní, Tibor
Kornfeld, následne sa krátko ujal slova primátor.
Poprial prítomným dobrú pohodu a zdravie, a rozdal malé prekvapenie od mestského úradu a každému ušlo aj po jednej ruži. Na malej slávnosti pre
dôchodcov pripravili aj krátky kultúrny program.

Dunaszerdahelyen tartotta meg I. Önkormányzati Fórumát a Magyar Koalíció Pártja.
Házigazdaként Dr. Hájos Zoltán polgármester
üdvözölte a megjelent MKP-s önkormányzati
képviselőket. A fórumon szó volt a határon átnyúló
közlekedési kapcsolatok fejlesztéséről, a Bethlen
Gábor Alapítvány idei terveiről és a népszámlálás
előkészületeiről is.

Közgazdászok első közgyűlése
Dunaszerdahelyen tartották meg március 4ikén a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság
(SZMKT) első közgyűlését. Előtte szakmai konferencia zajlott a városháza nagytermében.
Dr. Hájos Zoltán polgármester üdvözlő beszédében reményét fejezte ki, hogy a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság részt vállal a Szlovákia
és Magyarország közötti gazdasági prioritások meghatározásában és kivitelezésében. A jelenleg 70 tagot számláló szakmai szervezet elnöke Pásztor István, korábbi komáromi polgármester lett, ügyvezető elnöknek Pogány Erzsébetet választották.
Halm Tamás, a Magyar Közgazdasági Társaság
főtitkára szerint testvérszervezetként tekintenek. A magyar kormány részéről Hámory Jenő, a Külügyminisztérium Kereskedelempolitikai és Világgazdasági Főosztályának főosztályvezető-helyettese üdvözölte
az SZMKT megalakulását és a magyar kormány minden segítséget megad a szervezet munkájához. Ló-

ránt Károly nemzetközileg elismert közgazdász Magyarország gazdaságpolitikai helyzete és az Új Széchenyi Terv című előadásábal leszögezte: nem híve
a liberális és neoliberális gazdaságpolitikának, mert
az sok olyan kérdésre nem ad választ, amely a világméretű válság előidézője volt. Szerinte Európa kettészakadt, a francia-német-brit gazdaság profitál a közösségből, a többi állam pedig a perifériára szorult.
A nemzeti gazdaságok hátrányba kerültek, nem fejlődnek, mert a külföldi befektetők profitja mindig kikerül abból az országból, ahol megtermelték, tehát a
gazdaságpolitikában váltani kell annak érdekében,
hogy a profit odahaza maradjon. Ádám János Imre
a Nemzetgazdasági Minisztérium Kárpát-medencei
Térség Gazdaságfejlesztési Főosztályáról a tárca határon túli stratégiájának főbb pontjait mutatta be. Tordai György, a Corvinus Támogatásközvetítő és Tőkebefektetési Zrt. vezérigazgatója a részvénytársaság
eddigi támogatáspolitikai szerepéről beszélt és kitért
a közeljövő feladataira.

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

Önkormányzat / Samospráva

2010-ben csaknem félmillió eurós
többlet
A városi képviselő-testület
elfogadta a tavalyi
zárszámadást O Személyi
változásokról is döntöttek a
termálfürdő vezetésében
A folyó választási időszak 3. ülését tartotta
meg a Dunaszerdahelyi Városi Képviselő-testület március 1-jén. A tanácskozást Dr. Hájos Zoltán polgármester nyitotta meg és vezette. A huszonöt képviselőből huszonhárom volt jelen, igazoltan hiányzott Antal
Ágota és Benkóczki Vendel.
A napirendet Ambrovics Ferenc képviselő indítványára azzal a módosítással fogadta el a testület, hogy a program szerinti 28. pontot előrehozva a 13. helyre sorolták be a termálfürdő témáját. Az ülés elején Érsek Rudolf (Most-Híd)
letette a képviselői esküt. A továbbiakban a testület elfogadta a város 2010-es pénzügyi mérlegét, amely a részadók 25 százalékos csökkenése ellenére, az átgondolt gazdálkodásnak köszönhetően 470 ezer euró többlettel zárult. A zárszámadás szerint a város vagyona 2010-ben 3 millió eurós értékkel gyarapodott. A vitában Ravasz
Marián kifogásolta, hogy az előző évhez viszonyítva a parkoló szövetkezettől 12 ezer euróval
kevesebb bérleti díj folyt be.
A képviselők jóváhagyták a VMK igazgatója,
valamint a városi panzió igazgatója éves jutalmának kifizetését. Ugyancsak megszavazták a polgármester és a két volt alpolgármester 2010-es jutalmának kifizetését Bindics Zsolt kiegészítésével,
hogy az alpolgármesterek jutalmának kifizetését
az április 26-ai testületi ülésen tervezett költség-

Pontosítás
Lapunk előző számában a 3. oldalon tájékoztattunk a képviselő-testület mellett működő szakbizottságok munkájáról. A cikkben
beszámoltunk az építészeti, közlekedési és
strukturálisalap-felhasználási szakbizottság
legutóbbi üléséről. Az erre vonatkozó bekezdés utolsó mondatának vége helyesen így
hangzik: …viszont nem helyeselte többfunkciós épület építését a VMK mögötti területen.
A pontatlanságért olvasóink és az érintettek elnézését kérjük.

A képviselőtestüélet jóváhagyta azt az elvet, hogy a bérlakások kiutalásánál nem a várólista sorrendje a döntő,
hanem az, hogy az illetőnek nincs tartozása a várossal szemben.

vetés - módosítás elfogadásától tegyék függővé.
A képviselő-testület tudomásul vette a városi főellenőr jelentését a 2010-es évi ellenőrzésekről.
Megszavazták továbbá Ravasz Marian javaslatát,
hogy a 2011-es első félévi főellenőri munkatervbe
kerüljön be a parkoló szövetkezet és a városi önkormányzat közti szerződéses viszony komplex
átvilágítása.
Az előrehozott 13. pontban a testület megszavazta a THERMALPARK DS Rt. szándékában álló fejlesztési hitel felvételére a város által nyújtott hitelkezességet. A jövő év első feléig tervezett beruházás magában foglalja a szabadtéri medencék, a termálkút, a gépház, a vezetékrendszer felújítását és korszerűsítését, valamint a mérésszabályozás kiépítését. Új tagokat választottak a 100 százalékban városi tulajdonú Thermalpark Rt. élére; az igazgatótanács
tagjainak: Andrássy Ferencet, Dakó Sándort, Bugár Zoltánt, Habán Danát és Keszegh
Pált, a felügyelő bizottság tagjainak: Benkóczki Vendelt, Bindics Zsoltot és Hodossy
Szabolcsot. A testület új képviselőket választott az önkormányzati oktatási intézmények iskolatanácsaiba és határozott a városi iskolatanács felállításáról is. A továbbiakban általános
érvényű városi rendeletet fogadtak el a szociális bérlakások bérbeadási feltételeiről, valamint
módosították a városi tulajdonú lakásalappal
való gazdálkodást és annak kezelését szabályozó
általános kötelező érvényű rendeletet. Végül jóváhagyták a városi költségvetésből nyújtott
1000 euró feletti pályázati támogatásokat, majd
a polgármester rövid tájékoztatást adott Orbán
Viktor magyar miniszterelnök dunaszerdahelyi
városházán tett látogatásáról.
Az interpellációk keretében közel húsz felszólalás hangzott el.

-FK

Pályázat
Igazgatói tisztség betöltésére a
Materská škola – Óvodában ,
Komenský utca 357/2,
Dunaszerdahely
2011. április 1-jei belépéssel.
A részvétel feltételei:
Szakmai feltételek: a 2009. évi 437. számú
oktatásügyi minisztériumi rendelet szerinti
megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség.
További követelmények:
- legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat,
- büntetlen előélet és erkölcsi feddhetetlenség,
- vezetői képességek,
- a magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete,
- számítógépes ismeretek,
- egészségi alkalmasság.
Az igényelt dokumentumok listája:
- a végzettséget igazoló okmányok hitelesített
másolata,
- erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi),
- szakmai önéletrajz, amelyben a pályázó feltünteti a munkakör betöltésére feljogosító
személyiségi adottságait, speciális tanulmányait, publikációs tevékenységét, tankönyvszerzői munkásságát stb., részletezi eddigi munkáját,
- óvodafejlesztési koncepció,
- nyilatkozat a személyes adatok pályázat céljaira
történő felhasználásának engedélyezéséről.
A pályázat beküldésének határideje:
2011. március 18. A borítékra kérjük ráírni: Pályázat - óvoda.
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Mestská samospráva

Takmer polmiliónový prebytok v
roku 2010
Mestské zastupiteľstvo
schválilo záverečný účet
Dunajskej Stredy za minulý
rok Personálne zmeny vo
vedení termálneho kúpaliska
Prvého marca sa konalo tretie plenárne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajskej Stredy. Rokovanie otvoril a viedol primátor JUDr. Zoltán Hájos. Z 25 poslancov sa
zasadnutia zúčastnilo 23, ospravedlnili sa:
Ágota Antal a Vendelín Benkóczki.
V úvode poslanci schválili pozmeňujúci návrh Ferenca Ambrovicsa (Most–Híd), aby bol bod rokovania č. 28, ktorý sa týkal termálneho kúpaliska ,prerokovaný ako 13. bod programu. V úvode zasadnutia
Rudolf Érsek (Most–Híd) zložil poslanecký sľub.
Následne mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo finančnú uzávierku mesta za rok 2010, ktorá bola napriek 25 percentnému poklesu podielových daní –
vďaka premyslenému hospodáreniu – prebytková vo
výške 470 tisíc eur. Podľa uzávierky sa majetok mesta zvýšil o 3 mil eur. V rozprave Marián Ravasz vytkol fakt, že príjem mesta z parkovania sa v porovnaní s minulým rokom znížil o 12 tis. eur.
Poslanci schválili vyplatenie minuloročnej odmeny riaditeľke MsKS ako aj riaditeľovi penziónov. Taktiež schválili odmeny pre primátora a viceprimátorov s dodatkom Zsolta Bindicsa, aby odmenu viceprimátorov stanovili úpravou rozpočtu
na plenárnom zasadnutí 26. apríla. Zastupiteľstvo
vzalo na vedomie správu hlavného kontrolóra za
rok 2010. Schválili aj návrh Mariána Ravasza, aby
sa do plánu práce hlavného kontrolóra v prvom polroku 2011 bola zaradená komplexná kontrola
zmluvy medzi parkovacím družstvom a mestom.
Dôležitým rozhodnutím poslancov bolo schválenie návrhu na čerpanie investičnej pôžičky pre ter-

Spresnenie
V predchádzajúcom vydaní DH na 3.
strane sme informovali o činnosti odborných
komisií pri mestskom zastupiteľstve. V článku sme informovali o poslednom zasadnutí komisie pre výstavbu, dopravu a využitie štrukturálnych fondov. Posledná veda v príslušnom
odstavci správne znie nasledovne: Komisia
zaujala zamietavé stanovisko k návrhu na
výstavbu polyfunkčného objektu v lokalite za
MsKS. Za nepresnosť sa ospravedlňujeme.

málne kúpalisko, s úverovou garanciou mesta. Investícia naplánovaná do polovice budúceho roka zahŕňa rekonštrukciu a modernizáciu vonkajších bazénov, termálnej studne, strojovne a potrubnej sústavy,
ako aj výstavbu meracieho systému. Boli schválené aj personálne zmeny v Thermalpark, a. s. v stopercentnom vlastníctve mesta. Za členov predstavenstva boli zvolení poslanci: Ferenc Andrássy, Alexander Dakó, Zoltán Bugár, Dana Habánová a
Pál Keszegh. Členmi dozornej rady sú Vendelín
Benkóczki, Zsolt Bindics a Szabolcs Hodossy.
Mestské zastupiteľstvo ďalej zvolilo nových
členov do školských rád škôl a školských zariadení v správe mesta a schválilo založenie mest-

skej školskej rady. Odsúhlasili všeobecne záväzné
nariadenie o podmienkach prenájmu mestských
sociálnych nájomných bytov, ďalej novelizovali
VZN o hospodárení s mestským bytovým fondom.
Podstatnou zmenou je podmienka pridelenia nájomného bytu, že žiadateľ nemá dlhy voči mestu, teda nie je smerodajné iba poradie uchádzačov. V závere programu poslanci schválili dotácie na verejnoprospešné ciele z mestského rozpočtu prevyšujúce 1000 eur. Potom primátor krátko informoval o návšteve premiéra MR Viktora
Orbána na radnici.
V interpeláciach poslancov odznelo takmer 20
príspevkov.

Výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa
Materská škola – Óvoda,
Komenského ul. 357/2,
Dunajská Streda
s nástupom od 1. 4. 2011.
Podmienky účasti výberového konania:
Požiadavky na uchádzača - požadované
vzdelanie
– odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre príslušný druh a typ školy
podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
osobné a morálne predpoklady podľa § 3 a
§ 4 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, riadiace
schopnosti, aktívna znalosť maďarského

jazyka, znalosť práce s PC, zdravotná spôsobilosť
Požadované doklady
– overené fotokópie dokladov o vzdelaní
– výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
– profesijný životopis s uvedením osobnostných
predpokladov, špeciálnych druhov štúdia,
publikačnej činnosti, autorstva učebníc atď.
a s podrobným výpisom doterajšej praxe
– návrh koncepcie rozvoja materskej školy
– súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods.
1 a ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ MŠ – neotvárať“ poštou na adresu: Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad,
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda alebo
osobne do podateľne Mestského úradu Dunajská
Streda do 18. marca 2011.
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Ökormányzat/ Samospráva

Csak magunkra
számíthatunk
Járási konferencia a népszámlálással kapcsolatos
felvilágosító munkáról
3O-6O ezerre becsülte a szlovákiai magyarság fogyását a legutóbbi népszámlálás
óta eltelt tíz évben Gyurgyik László szociológus azon a járási konferencián, amely
Együtt a közös jövőnkért címmel zajlott a közelgő népszámlálás apropóján február 17én Dunaszerdahelyen.
A helyzet drámai, ezért tartották fontosnak közösen megvitatni és a megoldási lehetőségeket
keresni a Csemadok vezetői, a járás magyar iskoláinak igazgatói, az érintett települések polgármesterei, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) és a Szlovákai Magyar Szülők
Szövetsége (SZMSZSZ) képviselői. A résztvevőket Dr. Hájos Zoltán polgármester köszöntötte. Beszédében rámutatott, hogy identitásunk megőrzéséhez nélkülözhetetlen az oktatási és kulturális autonómia, amelyet elsőként a Vajdasági Magyarok
Szövetségének sikerült kivívni. Ez a példa számunkra követendő -- mondta a polgármester.
A fogyás mértéke és állandósultsága csak azok
számára lehet meglepő, akik nincsenek tisztában a
szlovákiai magyarság helyzetével. Oka nemcsak a
torz település-, demográfiai és társadalomszerkezet,
a gyermekek 8O százalékát többségi identitásúvá
tevő vegyesházasságok, hanem a folytonos nyilvános
verbális támadások kiváltotta negatív lélektani hatás is. A hosszú mečiari éra, a kormánytényezőként
működő politikai párt agresszív magyarellenessége torzulást okozott az emberek tudatában. Súlyos

gond a pénztelenség, amely különösen a kis települések magyar iskoláinak létét fenyegeti. Az iskola
megszűnése viszont felgyorsítja az asszimilációt -mutatott rá Varga László, a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmányának elnöke.
Az általában többgenerációs folyamatként jellemzett asszimilációhoz ma már elég csupán két generáció, ha mindkettő szlovák iskolába járt -- állította Fibi Sándor, a Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók Országos Társulásának elnöke. Meg kell
győzni a magyar szülőket, hogy magyar iskolába adják gyermekeiket, mert az jobb. „Ez viszont csak akkor lesz igaz, ha bizonyítjuk, hogy hivatásukat szerető, elkötelezetten dolgozó pedagógusok szeretettel, nagy tudással és eredményesen oktatják a tanulókat” – hangsúlyozta Fibi, aki szerint az önkormányzatoknak is segíteni kell abban, hogy
emelkedjen a magyar iskolák színvonala.
"Külső segítségre nem, csupán magunkra számíthatunk, ezért szükséges összefognunk" -- ez volt
a leggyakrabban visszatérő gondolat a konferencia
folyamán. Ez különösen érvényes a népszámlálással kapcsolatos felvilágosító munka esetében. A. Szabó László, Dunaszerdahely alpolgármestere felolvasta a konferencia nyilatkozatát, amely felhívja a
civil szervezeteket, a magyar iskolákat, a magyar polgármestereket, hogy egymással együttműködve, aktívan kapcsolódjanak be a népszámlálás előkészítésébe, lebonyolításába, és biztassák a magyar
nemzetiségű polgártársaikat, hogy bátran vállalják
magyarságukat.

O právach a povinnostiach poslancov
Na poslednom plenárnom zasadnutí samosprávy Dunajskej Stredy bola zo stranyjedného psolanca nastolená otázka spolupráce mestských poslancov a mestského úradu. K tejto otázke sa vyjadril aj primátor, JUDr. Zoltán Hájos.
– Na plenárnom zasadnutí 1. marca jeden z
poslancov mestskej samosprávy nám vykladal Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z a uviedol, že práva poslancov sú prednejšie, ako práva primátora či viceprimátora. Zároveň vyzval,
aby sa úrad držal tejto zásady. Myslím si však, že
mestský úrad poskytuje dostatočnú pomoc a
služby pre poslancov mestskej samosprávy, aby
mohli plniť svoje poslanie. Zamestnanci úradu k

tomu poskytujú dostatočné zázemie. Popri zákonných právach však nesmieme zabudnúť ani na
povinnosti, ktoré sa vzťahujú na každého občana mesta, teda aj na poslancov. Som presvedčený,
že poslanci majú byť príkladom pre ostatných. S
poľutovaním musím však konštatovať, že nie je
tomu tak. Mohol by som spomenúť pánov poslancov Mariána Ravasza a Juraja Bugára, ako
aj pani poslankyňu Ágotu Antal. Oni tento rok nezískali oprávnenie na vydanie Vernostnej karty,
lebo nesplnili povinnosti uvedené vo všeobecne
záväznom nariadení mesta. Voliči Dunajskej
Stredy však pávom očakávajú, aby tí predstavitelia, ktorí ich zastupujú v mestskej samospráve,
boli nielen profesionálne fundované osoby, ale zároveň boli aj morálnymi autoritami.
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A képviselők jogairól
és kötelességeiről

A Dunaszerdahelyi Városi Képviselőtestület legutóbbi ülésén képviselői oldalról hangsúlyosan terítékre került a
városi képviselők és a városi hivatal
közötti együttműködés kérdése, ezért
Dr. Hájos Zoltán polgármester is véleményt mondott ez ügyben.
- A március elsejei ülésen az egyik képviselő tájékoztatta a testületi ülésen résztvevőket, hogy
a városi képviselők jogai a községekről szóló
1990. évi 369. számú törvény értelmében elsőbbséget élveznek, csak utánuk következik a polgármesteré, az alpolgármesteré, a hivatal vezetőjéé, majd a hivatal alkalmazottjaié. Felszólalásában nyomatékossá tette: kéri, hogy ehhez tartsa magát a hivatal is. A városi hivatal,
úgy vélem, minden segítséget megad ahhoz, hogy
a képviselők teljesíteni tudják feladataikat. Ehhez a hivatal dolgozói biztosítják a szükséges szolgáltatásokat. A törvényes jogok mellett azonban
nem szabad megfeledkezni azokról a kötelezettségekről sem, amelyek minden dunaszerdahelyi polgárra vonatkoznak, beleértve a képviselőket is. Meggyőződésem, hogy e tekintetben
a képviselőknek példamutató magatartást kell tanúsítaniuk. Sajnálattal kell ugyanakkor megállapítanom, hogy akad ellenpélda is, hiszen említhetek olyan városi képviselőket, akik az idei évben nem jogosultak a Hűségkártyára, mert
nem tettek eleget a rendeletben előírt feltételeknek.
Vonatkozik ez Ravasz Marián, Bugár György és
Antal Ágota képviselőkre. A dunaszerdahelyi választópolgárok viszont jogosan várják el, hogy
nemcsak szakértelem tekintetében felkészült személyek képviseljék őket a városi képviselő-testületben, hanem erkölcsileg is feddhetetlenek.
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Szabadidőközpont / CVC

Több szakkör maradt a Perfectsben
A szabadidőközpont igazgatóságának átköltöztetésével a város két szorult helyzetben lévő oktatási
intézményen kívánt segíteni
Sajnálatos indulatkeltés és indokolatlan felháborodottság kísérte nemrég a városi hivatal egyik döntését, amelynek értelmében
februártól a szabadidőközpont székhelye átkerült a Smetana ligeti alapiskola épületébe.
Lapunk megkeresésére A. Szabó László, az oktatási ügyekért felelős alpolgármester elmondta:
„Az elhatározás mögött kizárólag az intézmény gazdálkodásának hatékonyabbá tétele állt, és alapjában véve nem érinti a szabadidőközpont foglalkozásait látogató gyerekek tevékenységét. Mivel a
havonta jelentős veszteséget termelő alapiskola osztályai kihasználatlanul álltak, a szabadidőközpont
fenntartási költségei az Erzsébet téren ezzel szemben jelentős mértékben meghaladták a költségvetés lehetőségeit, így a város egyszerre próbált segíteni mindkét oktatási intézményen.”
A költözés gyakorlatilag csak az igazgatóságot
érintette, hiszen a központ által működtetett 77 foglalkozás közül 68 egyébként is Dunaszerdahely óvodáiban, illetve alapiskoláiban zajlik, a fennmaradó
szakköröknek pedig a város továbbra is a Perfects
Rt. épületében biztosít helyet. További előnyt jelenthet, hogy az új székhelyül szolgáló iskolában –
mivel megoldható az étkeztetés – lehetőség nyílik
majd a nyári táborok megszervezésére is.
A városi hivatal egyértelmű célja, hogy a jövőben vonzóbbá és eredményesebbé tegye a szabadidős tevékenységet szervező központ munkáját, amely a hatályos törvényekből kifolyólag
nem csupán az iskoláskorú gyerekek számára
szervezhet foglalkozásokat, hanem szakmai és
módszertani segítséget nyújthatna akár polgári társulásoknak vagy jogi személyeknek is.

Krúžky zostávajú aj v Perfectse
Presťahovaním riaditeľstva CVČ mesto sledovalo efektívnosť v dvoch
školských zariadeniach
Nedávne rozhodnutie mestského úradu,
na základe ktorého od februára riaditeľstvo Centra voľného času sa presťahovalo do
budovy základnej školy v Smetanovom
háji, vyvolalo poľutovaniahodné a neopodstatnené emócie.

Alapiskolai beiratkozási eredmények

Základné školy:
výsledky zápisov

A Városi Hivatal Közoktatási, szociális,
sport- és kulturális főosztályának adatai szerint a a városi alapiskolákban a beíratkozások
a 2011/2012-es tanévre az alábbi eredménnyel
zárultak: :

Podľa údajov Odboru školstva, sociálnych
vecí, športu a kultúry na Mestskom úrade v Dunajskej Strede tohoročné zápisy do mestských
základných škôl v zriaďovateľskej spôsobnosti mesta sa skončili nasledujúcimi výsledkami:

Kodály Zoltán AI
45 elsős
/(beleértve a 2010/2011-es évben nulladik
osztályt látogatókat)
Szabó Gyula AI
75 elsős
(beleértve a 2010/2011-es évben nulladik
osztályt látogatókat)
Vámbéry Ármin AI
66 elsős
Jilemnický utcai AI
93 elsős
Smetana ligeti AI
19 elsős
Összesen
298 elsős

ZŠ Z. Kodálya
45 prvákov
(vrátane detí nultého ročníka v šk. roku
2010/2011)
ZŠ Gy. Szabóa
75 prvákov
(vrátane detí nultého ročníka v šk. roku
2010/2011)
ZŠ Vámbéryho
66 prvákov
ZŠ ul. Jilemnického
93 prvákov
ZŠ Smetanov háj
19 prvákov
Spolu
298 prvákov

O príčinách tohto kroku informuje viceprimátor pre oblasť školstva. László A. Szabó pre DH povedal: „Týmto rozhodnutím
chceme zefektívniť hospodárenia tejto inštitúcie, pričom zmena sídla nemá podstatný
vplyv na činnosť detí, ktoré centrum navštevujú. Táto základná škola totiž, ktorá mesačne sústavne vykázala značné straty, disponuje s prázdnymi učebňami. Na druhej strane na
Alžbetinskom námestí v budove Perfectsu náklady značne prevýšili rozpočtové možnosti.
Týmto krokom mesto malo v úmysli pomôcť
obom inštitúciam.“
Sťahovanie sa prakticky týkalo len riaditeľstva centra, veď zo 77 krúžkov 68 činnosti prebiehajú aj dnes, ako doteraz, v materských a základných školách v meste Dunajská Streda. Ostatné odborné krúžky sú naďalej
lokalizované v budove Perfects a.s. Ďalšou výhodou nového sídla CVČ je možnosť stravovania sa, vďaka čomu sa otvára aj možnosť organizovania letných táborov. Jednoznačným
cieľom mestského úradu je zatraktívniť a zefektívniť činnosť Centra voľného času, ktoré na
základe platných zákonných noriem môže
organizovať programy nielen pre školopovinné deti, ale môže poskytovať odbornú a metodickú pomoc aj občianskym združeniam a
právnickým osobám.

Beruházás / Investícia

7

Korszerűbb kazánok, előszigetelt csővezeték
A Southerm nagyszabású
beruházása márciustól augusztus
végéig tart
Dunaszerdahelyen a távhőellátást elsősorban a Southerm cég biztosítja, amely 2011-ben nagyszabású
korszerűsítést hajt végre. Ez érinti a Malom kazánház
és a távhővezeték bővítését is.
Az említett kazánházban kogenerációs egységeket szerelnek fel, amelyek villanyáramot termelnek, emellett a központi fűtéshez és a melegvíz - szolgáltatáshoz szükséges hőt
is előállítják. Az így megtermelt villamos energiát eladják a
szolgáltatóknak, és ezzel csökkennek az üzemviteli költségek. A Nyugati városrészben lévő kazánházat leszámítva az
előállított hőt az egész város részére szolgáltatják. Ennek a
technológiának az alkalmazásával a földgáz felhasználása sokkal hatékonyabb, mint a hagyományos módszer esetében, amikor kazánokban égetik el. A kazánház korszerűsítése a fogyasztók szempontjából nem fog jelenteni semmilyen számottevő korlátozást.
A csővezeték - hálózat kiterjesztése viszont érinteni fogja a város lakosságának egy részét. Új előszigetelt csöveket
helyeznek el a földben, ami magától értetődően útfelbontással
is jár. Bizonyos helyeken korlátozásra számíthatnak a gyalogosok és a gépjárművezetők is. A munkálatok a tervek szerint március közepétől augusztus végéig tartanak.
A várható forgalom - korlátozások és egyéb kellemetlenségek miatt a Southerm cég a város lakosainak megértését kéri.

A hővezetékek lefektetése négy szakaszban történik:
Az első szakaszban március 14. és június 14. között a város keleti részében kerül sor
a csövek kicserélésére. A munkálatok a Barátság teret, Újfalut, a Halpiac tér egy
részét érintik a Pódafai úti és a Jilemnický utcai kazánház között.
A második szakaszban, május 2. és augusztus 15. között tervezett munkálatok a Jilemnický utcai kazánház környékét, a Kondé püspök utcát, a Fő utcát és a Vámbéry tér mögötti, továbbá a Városháza téri kazánházat érintik.
A 3. szakaszban, május 9. és augusztus 31. között a Városháza téri kazánháztól kiindulva a Štefánik utcán át a Rózsa ligeti kazánházig terjedő szakaszon történik
meg a csővezetékcsere.
A 4. szakaszban április 4. és július 25. között a Rózsa ligeti kazánháztól a Sport utca
végén lévő kazánházig végzik el a csővezetékek cseréjét.
A munkálatok menetéről és az ezzel összefüggő forgalomkorlátozásokról folyamatosan tájékoztatjuk a lakosokat. Bővebb információk a városházán Zalaba Zoltántól /1. emelet 219-es ajtó/, telefon: 5903-933.

Moderné kotolne, rozšírenie rozvodov
Investičné zámery Southermu v Dunajskej Strede

V Dunajskej Strede v roku 2011 bude zahájená rekonštrukcia plynovej kotolne Mlyny
a rozširujú sa aj rozvody tepla v meste.
V rámci rozsiahlej investičnej akcie spoločnosti
Southerm v kotolni budú inštalované kogeneračné
jednotky, ktoré popri elektrickej energii vyrobia aj
teplo na ústredné kúrenie a prípravu teplej vody.
Takto vyrobená elektrická energia bude predávaná do rozvodnej sústavy a tým sa znižujú náklady
na prevádzku. Vyrobené teplo je rozvádzané do celého mesta, okrem kotolne Západ. Vďaka tejto technológii je zemný plyn využívaný podstatne efektívnejšie ako klasickým spaľovaním v kotloch. Re-

konštrukcia kotolne prebehne v priestoroch súčasnej kotolne a pre odberateľov
neznamená výraznejšie obmedzenia.
Ďalšia časť investície, a to rozšírenie
teplovodných rozvodov, už bude mať dopad na
určitú časť obyvateľov nášho mesta. Nové predizolované potrubia budú ukladané zo zeme, z
čoho vyplýva, že určité mestské časti budú rozkopané. Z toho titulu budú platiť obmedzenia pre
chodcov i motoristov.
Pozemné práce by sa mali zahájiť podľa plánu v marci, pričom posledný úsek rozvodov by
sa mal dokončiť koncom augusta 2011. V prvej
fáze, ktorá začne 14. marca a potrvá do 24. júna,
budú vymenené teplovodné potrubia vo Východnej časti mesta. Rozkopávky sa dotknú týchto mestských častí: Námestie Priateľstva, Nová
Ves, časť Rybného trhu od kotolne na Jilemnic-

kého ulici až ku kotolni na Povodskej ceste ). V
druhej fáze, od 2. mája do 15. augusta sa budú vymieňať rozvody smerom od kotolne na Jilemnického ulici, pokračujúc na uliciach Biskupa
Kondého a Hlavnej, potom v okolí kotolne na
Vámbéryho námestí a na Radničnom námestí. V
tretej fáze, od 9. mája do 31. augusta budú vymenené rozvody od kotolne na Radničnom námestí cez Štefánikovu ulicu po kotolňu v Ružovom háji. V štvrtej fáze od 4. apríla do 24. júna
budú vymenené rozvody od kotolne v Ružovom
háji až ku kotolni na konci Športovej ulice.
O stave prác, ako aj o dopravných obmedzeniach v jednotlivých lokalitách budeme priebežne
informovať čitateľov DH. Bližšie informácie
môžete získať na mestskom úrade. Kontaktná osoba: Ing. Zoltán Zalaba, 1. posch. č.d. 219, tel:
5903-933.
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Képriport: városszépítés

Városszépítés
a tavaszelőn
A fák, a bokrok, a diszcserjék
és az élősövények akkor nyújtanak szép látványt a parkokban, a játszótereken, a lakóházak mellett vagy az utak mentén, ha gondozottak és megfelelően visszavágják őket, eltávoltitva az elszáradt vagy beteg gallyakat. Ezt történt meg
az utóbbi hetekben főleg a
Kelet lakótelepen, ahol a közterületek rendbetett állapotban
várják a tavaszt. Az alábbiakban
a zöldövezeteket karbantartó
ilyen jellegű munkákról közlünk
képes összeállítást.

Fotoreportáž
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Na prahu jari – skrášlenie verejných priestranstiev

Stromy, kríky a okrasné dreviny v parkoch a na mestských
zelených priestranstvách ako
aj pri cestách pôsobia príjemným dojmom vtedy, ak
sú upravené, odumreté a
choré konáre sú odstránené,
nevyhnutý jarný formovací
rez je včas a vhodne urobený. Koncom zimy sa konali
práce takého charakteru
predovšetkým na verejných
priestranstvách sídliska Východ, ale aj v iných lokalitách. Naša fotoreportáž poskytne prehľad o týchto skrášlovacích prácach.
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Emlékezés a terror áldozataira
A kommunista rendszer börtönét megjárt Wittner Mária is jelen volt

Dunaszerdahely polgármesterének, Dr. Hájos Zoltánnak a köszöntőjével kezdődött
meg február 27-ikén a VMK-ban az a megemlékezés, amelyet a Pázmaneum Polgári
Társulás szervezésében a kommunizmus
áldozatainak emléknapján tartottak.
A vörös terror üldözöttjeire emlékező önnepségen jelent volt Wittner Mária, az 1956-os
magyar népfelkelés résztvevője, aki csaknem két
évtizeden át börtönben sínylődött.
Megengedhetetlen, hogy a fasizmus és a kommunizmus ideológiája újból teret nyerjen, hangsúlyozta beszédében a polgármester. Arra intette a jelenlevőket, hogy mondjanak nemet a szélsőséges esz-

mékre, amelyek sok esetben emberek millióit küldték halálba. Ezután a „Hóhér, vigyázz!" című film vetítésére került sor. Siklósi Beatrix és Matuz Gábor nem
szokványos módon örökítették meg az egykori '56os forradalmár, a siralomházban annak idején hónapokat eltöltött halálraítélt életét és gondolatait. Megszólalnak a filmben például a Wittner Máriát egész
kicsi korában nevelő apácák, visszaemlékezik a közös szenvedésekre, örömökre egy korábbi cellatárs,
majd az érzelmeket felkavaró alkotás végén látható
annak a koncertnek a részlete is, amelyen Wittner Mária a Kárpátia együttessel lépett fel a Magyar Szigeten, a Neveket akarok hallani című dallal.
A film után az 1956-os nemzeti hős, Wittner Mária beszédében keményen bírálta a kommunizmus

eszméinek hirdetőit és azokat, akik kiszolgálták a
vörös rendszert. A bűnösöknek bűnhődniük kell! –
hangsúlyozta az egykori halálraítélt.
„Elég nehéz volt nekem is végignézni a filmet.
Többnyire otthon, amikor ezt városról-városra járva bemutatták, és kérték, hogy menjek el én is, akkor csak a film végére szoktam bemenni, mert azért
annyiszor átélni még utólag is elég nehéz”- mondta Wittner Mária.
A résztvevők ezután átvonultak a városháza mellé, ahol a Pázmáneum vezetője, Karaffa János katolikus lelkész tartott beszédet, majd az áldozatok
emlékére mécseseket gyújtottak a diktatúrák áldozatának emlékművénél, Nagy János szobrászművész alkotásánál.

A várostörténeti monográfia a városbeliek segítségével
Új monográﬁa készül Dunaszerdahelyről, az alábbiakban közüljük a kiadvány
szerkesztőbizottságának felhívását.
A Dunaszerdahely című monográﬁa szerkesztőbizottsága ezúton kéri a város jelenlegi és elszármazott lakosságát, hogy településünk készülő, 2012-re tervezett várostörténeti kiadványához járuljanak hozzá régebbi tárgyi emlékeikkel, fotóikkal, képeslapjaikkal, egyéb dokumentumaikkal.
A több szerzős, színes kötet az eddig
megjelent kiadványokkal ellentétben új, az eddigi legalaposabb kutatásokra épül, s megrajzolja a település teljes és hiteles történetét annak legkorábbi időszakától napjainkig. Így a monográfia a leggazdagabb kiadványa lesz a városnak, eddig sehol nem publikált tényeket, összefüggéseket tár fel Dunaszerdahely városának életéről, eddig sehol

nem publikált képekkel, dokumentumokkal illusztrálva mindezt.
Ehhez a munkánkhoz várjuk Önöktől az egykori Dunaszerdahely emlékeit, régi képeslapokat, fotókat, dokumentumokat (levelek, végzések stb.), a régi újságokat (pl. a Csallóközi Lapok vagy a Csallóközi Hírlap számait), illetve
bármilyen Dunaszerdahelyhez kötődő anyagokat, dokumentumokat, tárgyi emlékeket (pl. céhzászlók, gimnáziumi kitűzők, egykori évkönyvek, régi naptárak, vöröskeresztes könyvek, katolikus legényegyletes kitűzők, sapkák stb.)
Továbbá azokat a régi családi felvételeket is, ahol
az egykori városkép vagy az épületei láthatók.
A Dunaszerdahely című monográfia gazdag
képanyaggal fog megjelenni – ezért kérjük ezeket a felvételeket / képeslapokat / kiadványokat

/ dokumentumokat. A kötetben feltüntetjük a felajánlók neveit.
A beérkezett anyagokat digitalizálás után
visszaadjuk a tulajdonosnak, vagy felajánlás esetén a Csallóközi Múzeumban helyezzük el,
megörökítve a felajánló nevét. Egyeztetés esetén személyesen is elmegyünk az anyagokért.
Kérjük, hogy aki segíteni tudná munkánkat,
az emlékeit a Csallóközi Múzeumban Bevilagua
Olga muzeológusnak juttassa el (Múzeum utca
2., tel.: 031/552 24 02), vagy jelezze szándékát
Nagy Attilának. (tel.: 0905/ 278 764).
A szerkesztőbizottság nevében
Dr. Molnár János elnök, A. Szabó László
alpolgármester, Bevilagua Olga muzeológus,
Dr. Mag Gyula volt múzeumigazgató,
Nagy Attila szerkesztő
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Výstava

Rybársky
raj opäť
ožil
Nevšedná výstava
v Žitnoostrovskom múzeu
Viete, čo je to parás koca, szapu, szégye, vejsze alebo tápli? Netrápte sa so slovníkom,
lebo sú to staré maďarské názvy rybárskych sietí, čerení, podberákov, vrhačiek, harpún, pascí a iných náradí, ktoré niekdajší žitnoostrovskí rybári deň čo deň používali.
Dnes už nepoznáme tieto názvy, ale ani
predmety, ktoré sa za nimi skrývajú. Výstava v Žitnoostrovskom múzeu sa postará o to,
aby sa na tieto názvy a predmety úplne nezabudlo: do 12. marca sú k nahliadnutiu aj
pre verejnosť vo veľkej výstavnej hale.
Vodný svet na Žitnom ostrove bol nesmierne
bohatý, čo sa odráža aj na počte slov a výrazov,
ktoré sa súvislosti s rybolovom používali. Slávny prírodovedec, rodák z Brezna Ottó Hermann
(26. jún 1835–27.dec.1914) vo svojom diele
Majstrovský slovník maďarského ľudového rybolovu (A magyar népies halászat mesterszótára)

zozbieral až 2500 výrazov. Tieto slová a výrazy
sa samozrejme v jednotlivých krajoch líšili, napriek
tomu svedčia o nesmiernej pestrosti slovníka
niekdajších žitnoostrovských rybárov. „Zrodila a
pestovala sa v týchto končinách osobitá rybárska kultúra. Národy sa striedali, ale Žitný ostrov
s hustou spleťou živých a mŕtvych ramien tu bol
stále. Ostalo aj rybárstvo, pričom vďaka migrácii národov každý národ priniesol niečo nové a zanechal tu niečo zo svojich skúseností. Rybárstvo
patrí medzi najstaršie remeslá. Vystavené háky pochádzajú ešte z doby bronzovej. Tento čln, ktorý
našli v jednom kameňolome, pochádza z paleolitu. Boli na ňom ešte aj kamene, ktoré slúžili ako ťažidlá do sietí” – sprevádza nás
výstavou spolupracovník múzea, Iván
Nagy. V jeho hlave sa zrodila myšlienka
usporiadať túto nevšednú výstavu.
Ako nám prezrádza, prvá zmienka o rybolove na Žitnom ostrove pochádza z
čias rímskej ríše z Carnuntumu, /dnes 30
km od Viedne/ v súvislosti so zásobovaním
posádky v Carnuntume. Pisateľ listu spomína, že nablízku je miesto, ktoré vyzy obľubujú v čase trenia, teda mäsa je pre vojakov dostatok.
Vyzy obľubovali nielen rímski vojaci.
Lahodné mäso tejto dunajskej veľryby
považovali za vzácnu lahôdku aj na stredovekých kráľovských dvoroch. Aj na
výstave sa nachádza jedna vyza, v akváriu.
V niekdajších vodách Žitného ostrova
sa nachádzali všetky druhy dunajských rýb.
Najcennejšia bola vyza a jeseter. Rybári
rozdeľovali ryby na dve skupiny: na dobré a biele ryby. Dobré ryby (napr. vyza, jeseter, zubáč, sumec, mieň, šťuka, kapor, karas či lieň) nemajú v mäse kostičky, alebo
len veľmi málo. Na rozdiel od bielych rýb,
ktoré mali veľa kostí.

Kráľ rýb,
ryba kráľov
Vyza je najväčšia sladkovodná ryba v
Európe. Časť svojho života trávi v mori,
časť v riekach. Černomorské vyzy sa v
čase trenia dostávali aj do plytkých vôd
žitnoostrovských ramien. V stredoveku
komárňanskí rybári pravidelne vozili
vyzy do poľského či francúzskeho kráľovského dvora a aj do vzdialených európskych miest, kde tento tovar bol veľmi dobre platený. Vyzy lovili prevažne
stavbou kolových pascí alebo na hák. Bežne sa lovili vyzy s hmotnosťou 500 kilogramov, ale v roku 1575 pri Radvani nad
Dunajom ulovili vyzu vážiacu 1050 kg.

Laik, ktorý sa s rybou stretáva len občas a aj to
len vo forme rybieho filé, sa začuduje, koľko spôsobov a náradí na odchyt rýb používali naši predkovia. Rybári z Okoča boli údajne najlepší v stavaní kolovitých pascí, ktoré prepletali sieťami z pevných lán. Tieto pasce slúžili na odchytávanie jeseterovitých rýb. Vtedajší rybári obyčajne vohnali
ryby do pasce, z ktorej nebolo úniku.
Na výstave nechýbajú ani rybárske siete.
Iván Nagy je najpyšnejší na rybársku sieť zvanú
milling, ktorá je už majetkom múzea, a nie je len
zapožičaná na túto výstavu, ako niektoré exempláre. V 19. storočí sa postavili na Dunaji priehrady, zdrže, a riečne ramená zostali bez prívodu. Odišla veľká voda a s ním aj starý Žitný ostrov. Ale kúsok z neho teraz ožíva v Žitnoostrovskom múzeu.

Szociális Biztosító / Sociálna poisťovňa
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Az adósságállományt
rendezni kell!
A Dunaszerdahelyi járásban több
mint 15 millió euróval tartoznak a
Szociális Biztosító ügyfelei
A Szociális Biztosítónak szinte valamennyien
az ügyfelei vagyunk: vagy befizetőként, vagy a különböző járulékok felvevőiként. A folyamatos kifizetések akkor lehetségesek, ha a befizetések is határidőre megtörténnek. A kettő között azonban nagyok az aránytalanságok. Csak a Dunaszerdahelyi járásban 1993 óta a kliensek 15,8 millió euróval tartoznak a Szociális Biztosítónak, ami tarthatatlan állapot. A tartozások behajtása az ügyfelek érdekében történik, mivel a befolyt biztosítási díjakból fedezhetők a kifizetendő járulékok.
Az adatokat Gajdos Gézától, a Szociális Biztosító dunaszerdahelyi részlegének nemrég kinevezett igazgatójától tudtuk meg. Lapunkat tájékoztatta arról is, hogy az elkövetkező időszakban
erőteljes tájékoztató és sajtókampánnyal próbálják a tartozókat rábírni arra, hogy elmaradásaikat
mielőbb egyenlítsék ki. Telefonon is megszólit-

ják a tartozókat – a magyarul megszólaló ügyfelekkkel magyarul kommunikálnak - és figyelmeztetik őket arra, hogy a megjelölt határidőig tegyenek eleget befizetési kötelezettségüknek. Nem
célszerű halogatni, mert az összeg egyre csak halmozódni fog! „Ügyfeleinknek tudatosítaniuk kell,
hogy a rendszer csak úgy működhet, ha teljesítik
törvényes befizetési kötelezettségüket “ –mondta
nyomatékkal az igazgató. Hozzáfűzte: nyitni kívánnak az ügyfelek felé, a cél az ügyfélorientált
és rugalmas ügyintézés.
A biztosító honlapján egyébként megtekinthető az adósok névsora, amelyet rendszeres időközökben aktualizálnak. /www.socpoist.sk/

Végső megoldás a
végrehajtó!
Az ügyfél, aki a felszólítás ellenére sem fizeti be a Szociális Biztosítónak a tartozását, végül a végrehajtó „kezébe“ kerül és az exekútor hajtja be a tartozást. A Szociális Biztosító
végzésben szabja meg a tartozást, a fizetési határidőt és a fellebbezés módját. Ha az ügyfél
nem reagál, a biztosító a tartozás behajtását a
végrehajtóra bízza. De ez esetben az adósnak
már nemcsak a tartozást kell megfizetnie, hanem a végrehajtó díját is.

Dlhy treba
vyrovnať
V našom okrese dlhujú
Sociálnej poisťovni viac ako
15 mil. eur na poistnom
Takmer všetci sme klientmi Sociálnej poisťovne, buď ako platitelia, alebo ako poberatelia príspevkov. Priebežné vyplácanie
dôchodkov však je možné len vtedy, ak sú
odvody odvádzané v zákonnej lehote.
Medzi týmito položkami sú však obrovské disproporcie. Klienti Sociálnej poisťovne len v okrese Dunajská Streda dlhujú od roku 1993 na poistnom 15,8 mil. eurami, čo je neúnosné. Nakoľko zaplatené poistné je zdrojom rôznych príspevkov a dôchodkov, preto jeho vymáhanie je v záujme klientov poisťovne.
O týchto údajoch nás informoval nedávno vymenovaný riaditeľ dunajskostredskej pobočky Sociálnej poisťovne, Ing. Géza Gajdos. Ako pre DH
povedal, v nasledujúcom období poisťovňa zaháji
informačnú kampaň, ktorej cieľom je presvedčiť
dlžníkov o vyrovnaní pozdĺžností v čo najkratšom

čase. Jej súčasťou bude aj telefonická kampaň, v ktorej oslovia klientov-dlžníkov, aby ich presvedčili
o potrebe zaplatenia svojich záväzkov do stanoveného termínu. Ani jazyk nebude bariérou: v komunikácii s klientmi, ktorí sa ozvú do telefónu maďarsky, budú s nimi komunikovať v maďarčine.
Nie je účelné odďaľovať vyrovnanie záväzkov,
tie sa totiž stále kumulujú. „Naši klienti si musia uvedomiť, že systém môže fungovať len vtedy, ak všetci splnia zákonné povinnosti“ – zdôraznil riaditeľ. Ako dodal: poisťovňa chce byť
ústretová voči svojim klientom, jej cieľom je flexibilita zameraná na klienta.
Na domovskej stránke Sociálnej poisťovne
(www.socpoist.sk) sa pravidelne aktualizuje zoznam dlžníkov.

Konečné riešenie:
exekúcia!
Klient, ktorý ani napriek výzve nezaplatí
svoj dlh poisťovni, sa ocitne v rukách exekútora. Sociálna poisťovňa predtým informuje klienta o výške dlhu, spôsobe a termíne vyrovnania dlhu, ako aj o možnosti
odvolania. Ak klient nezareaguje, poisťovňa
poverí exekútora na vymáhanie pozdĺžnosti.
V tomto prípade dlžník musí zaplatiť popri
dlžobe aj exekučné trovy.
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

ITelCom – Váš partner
v digitálnom svete

ITelCom – az Ön partnere
a digitális világban

Navštívte našu predajňu, orientujúcu sa na moderné technológie z oblasti výpočtovej techniky, digitálnej televízie, zabezpečovacej techniky a internetového pripojenia. Ponúkame vám široké portfólio
najmodernejších zariadení a samozrejme aj poradíme
v orientácií sa na trhu domácej zábavy ako aj firemných riešení od telefonovania cez pripojenie na
internet po digitálnu televíziu. Navrhneme a nainštalujeme zabezpečovací a kamerový systém do Vášho bytu, rodinného domu alebo kancelárie s diaľkovým dohľadom, ABY STE MALI VŽDY SVOJE CENNOSTI V BEZPEČÍ! Sme obchodným partnerom firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. U nás
si môžete zriadiť všetky služby od tejto spoločnosti. DIGITÁLNU KÁBLOVÚ TELEVÍZIU A INTERNET. TERAZ VŠETKY SLUŽBY ZO ZĽAVOU 20%!!!
Najžiadanejším produktom z internetov je časovo a dátovo neobmedzený FIBER POWER 10 za 12,91 Eur mesačne s garanciou ceny počas doby
2 rokov. Firma UPC Broadband Slovakia s.r.o. Vám poskytne za jeden poplatok mesačne možnosť sledovať televíziu na viacerých TV prijímačoch ZADARMO!!! Najlacnejšia pevná linka za 2,42 Eur mesačne a v cene sú hovory v rámci siete UPC zadarmo. Objednaním služieb s 20% zľavou získate navyše 5% zľavu na nákup PC a komponentov z nášho sortimentu.
Otvorené : pondelok-piatok: 9:00 –17:30, Bacsákova 247, tel.: 031
321 99 99
www.itelcom.sk

Látogasson el üzletünkbe, amely a legújabb
technikai megoldásokat kínálja számítástechnika, digitális televíziózás, internetes kapcsolat, valamint a
biztonsági rendszerek terén.
Korszerű berendezések széles körét kínáljuk
önöknek és természetesen tanácsot adunk a szórakoztató elektronika terén, a vállalatok telefonos megoldásaival- internetes csatlakozással és a digitális televíziózással kapcsolatban is. Megtervezzük és beszereljük a riasztó- és kamerarendszert, lakásába, családi házába vagy irodájába távolsági megfigyeléssel, HOGY ÉRTÉKEIT MINDIG BIZTONSÁGBAN TUDHASSA!
Az UPC Broadband Slovakia s.r.o. üzleti partnerei
vagyunk. Nálunk megrendelheti az összes szolgáltatást, beleértve a DIGITÁLIS
KÁBEL TV-t és INTERNETet. MOST AZ ÖSSZES SZOLGÁLTATÁST 20%
ÁRENGEDMÉNNYEL KINÁLJUK!!!
Az internetek közül a legkeresettebb a az időben és adatmennyiségben nem
korlátozott FIBER POWER 10, amelynek havi díja 12,91 euró, ez az ár 2 évig
garantált. Az UPC Broadband Slovakia biztosítja Önnek azt, hogy egy illetékért több tévékészüléken INGYENESEN nézhesse számos tévécsatorna
műsorát. A legolcsóbb hálózati telefonvonal havi díja 2,42 euró, ezen belül
ingyenesek az UPC - hálózaton belüli hívások. Minden nálunk megkötött szerződés mellé 5%-os árengedményt adunk termékeinkre.
Nyitva tartás: hétfő – péntek 9.00 – 17.30, Bacsák utca 247, tel: 031
– 321 99 99, www.itelcom.sk
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Február 16-iki versenyünk megfejtői

A legutóbbi számunkban közölt következő kérdésre vártuk a helyes választ: Milyen jelszó jegyében dolgozik a DIEGO csapata?
A helyes választ beküldők közül kisorsolt három nyertes 20 – 20
euró értékû vásárlást nyert a dunaszerdahelyi DIEGO szakáruházban.

Nyerteseink:
Edmár Kriszta, Jilemnický u. 203/7, Bernáth Géczi Katalin, Lőrincz Gy. utca 2135/9 és Bokros Krisztina, Csallóköz u. 5417/45A.
A nyertesek a boltban jelentkezzenek a nyereményért. Szükséges a
személyazonossági igazolvány bemutatása.
E heti kérdésünk: Mi a neve az ItelCom legkeresettebb internetes
termékének? A három nyertes a cég 20 – 20 euró értékű ajándékcsomagját nyeri el jutalomként a UPC logójával együtt.
Válaszaikat legkésőbb március 17-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.
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže z 16 februára
V poslednom vydaní DH bola zadaná nasledovná otázka: Čo je firemným heslom obchodov DIEGO?
Z čitateľov, ktorí poslali správne odpovede, sme vylosovali troch
výhercov, tí získajú možnosť nákupu v hodnote po 20 – 20 eur podľa
vlastného výberu v OD DIEGO Dunajská Streda. Výhercovia si výhru
môžu vyzdvihnúť priamo v predajni DIEGO.

Vyhrávajú:
Kriszta Edmár, Jilemnického u. 203/7, Katalin Bernáth Géczi,
u. Gy. Lőrincza 2135/9 a Krisztina Bokros, Žitnoostrovská 5417/45A.
Treba sa preukázať občianskym preukazom.
Nová otázka: Aký je najžiadanejší produkt z internetov? Traja výhercovia vyhrávajú darčekový balík firmy v hodnote po 20 – 20 eúr s logom UPC.
Odpovede zašlite najneskôr do 17. marca na adresu redakcie, e-mailom / press@dunstreda.eu /, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu. Nezabudnite v elektronickej pošte uviesť aj vaše meno a adresu.

Programok, Krónika
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Kronika
Születések – Novorodenci
Szabó Félix
Ozorák Luca
Nagyvendégi Emma
Nagyvendégi Csanád
Tóth Anna Luca
Kohút Linda
Nagy Márk
Peteš Nikolas

Elhalálozások – Zomreli
Takács Rudolf /1953/
Bögiová Etela /1943/
Táncos Ladislav /1946/
Mikusová Justina /1923/
Vargová Irena /1925/
Pecsuk István /1952/
Ing. Riedel Alexander /1946/
Ing. Čerba Stanislav (1936)
Sárköziová Juliana (1940)
Nagyová Alžbeta ( 1945)
Sidó Vojtech (1929)
Kubincová Emilia (1930)
Kisléghyová Helena ( 1934)
Kalmár Eugen (1953)
Antalics Ján (1949)

Házasságkötés – Sobáše
Mgr. Hancko Ladislav - Molnárová Anita
Tóth Kristian - Bertalan Szilvia
Perkatai Gábor - Martinkovičová Lucia
Ing.Orbán Štefan - Wéber Mária MSc
Németh Balázs - Könnyüová Magdaléna

RAJZVERSENY
ALAPISKOLÁSOKNAK
A Duna Menti Tavasz szervezőbizottsága Népszokásaink címmel a Duna
Menti Tavasz fesztivál idejére gyermek
képzőművészeti versenyt hirdet alapiskolás tanulók számára
Versenyfeltételek:
• Csak A3-as és A2-es formátumú rajzlapra készült alkotásokat fogadunk el.
A beküldött munkák tetszőleges rajzés festészeti technikákkal készülhetnek.
Beküldési határidő: 2011. április 20.
Cím: OI Csemadok, Bacsákova
240/13., P.O.BOX 16., 929 01 Dunajská
Streda (tel.: 031/552 24

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 márciusi programja – Marcový program MsKS
már. 9.–19.00 ó.: Hranica – Határ – Jaro Vojtek legújabb filmje a kettévágott faluról, Szelmencről. A film után beszélgetés Jaro Vojtekkel, a film rendezőjével és Tóth Tiborral, a Komáromi Jókai Színház igazgatójával, a film egyik alkotójával / Hranica – dokumentárny film
o rozdelenej dedine Slemence (organizátor: Családi Könyvklub)
már.10.–19.00 ó.: A Forrás Színház – Győr bemutatója: Katona Imre: Csíksomlyói magyar passió / Predstavenie Divadla Forrás – Győr (MR): Imre Katona: Csíksomlyói magyar passió
már.11.–19.00 ó.: A XI. Lakiteleki Filmszemle (a Kistérségi és Kisközösségi Televíziók XI.
Filmszemléje) díjazott filmjeinek seregszemléje:
– Így veszett el Erdélyország (50 perc), Jelenés (8 perc), Csetera hang ( 12 perc), Csenge (26 perc), Irigylik a cigányok, hogy Zsigulival járok (45 perc), Rembrandt és én (4
perc), Függőség (16 perc) / Najlepšie filmy festivalu „XI. Lakiteleki Filmszemle”
már.18.–19.00 ó.: a Quimby zenekar Teátrum produkciója / Vystúpenie skupiny Quimby – Teátrum
már.20.–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas Šachového klubu
már.21.–18.00 és 20.00 ó.: A DUMASZÍNHÁZ előadása, fellépnek: Kiss Ádám és Bács Miklós / Vystúpenie Divadla „Dumaszínház“ (MR)
már.25.–10.00 ó.: VÁROSI TANÍTÓNAP / DEŇ UČITEĽOV

A VMK állandó programjai :
Totyogók Klubja, Buday Edit vezetésével
hétfő és szerda 9.30 – 12.00 ó.
Sakkozók Klubja
hétfő és péntek 16.00 – 20.00 ó.
Pilates torna, Ollári Janka vezetésével
hétfő 17.00 – 18.00 ó. csütörtök 17.00 – 18.00 ó.
Aranykert Bábszínház, Csepi Zsuzsanna vezetésével
hétfő 17.00 – 20.00 ó.
Zumba, Kašpar Andrea vezetésével
hétfő és szerda 18.30 – 19.30 ó.
Aerobic, Kašpar Andrea vezetésével
csütörtök 18.30 – 19.30 ó.
Gézengúzok Bábcsoport, Csörgei Tünde vezetésével
hétfő 16.00 – 17.30 ó.
Csallóközi Gyermektánccsoport, Brandl Ferenc vezetésével
kedd 16.30 – 18.30 ó.
Jóga, Gútay Adrianna vezetésével
kedd 17.00 – 19.00 ó.
Sahaja jóga, Gerhátová Marta vezetésével kéthetente
csütörtök 18.00 – 19.00 ó.
Énekoktatás, Farkas Mária vezetésével
szerda 11.30 – 17.00 ó., péntek 13.30 – 15.00 ó.
Tiszta Forrás Népdalkör, Szabó Jolán vezetésével
szerda 16.00 – 18.00 ó.
Egészségklub – torna, Nagy László vezetésével
szerda 17.00 – 18.00 ó.
Egészségklub, Szabó Jolán vezetésével
szerda 18.00 – 20.00 ó.
Kondicionáló torna, Nagy László vezetésével
szerda 19.00 – 20.00 ó.
A-Klub
szerda 18.30 – 20.00 ó.
Tánckör (Mozgássérültek Szervezete)
csütörtök 15.00 – 17.30 ó.
Ágacska Gyermek-néptáncegyüttes, Nagy Melinda és Nagy Iván péntek 16.00 – 21.00 ó.
Kamarakórus, Németh Borbála vezetésével
péntek 17.00 – 20.00 ó.
Csallóközi Táncegyüttes, Brandl Ferenc vezetésével
péntek 17.00 – 20.00 ó. szombat 10.00 – 13.30 ó.
Fókusz gyermekszínjátszó csoport, Jarábik Gabriella vezetésével szombat 9.30 – 13.30 ó.
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Mozaik / Mozaika

Farsangi karnevál a műjégpályán
A dunaszerdahelyi Rekreációs Testnevelési és
Sport Klub és a Csallóközi Olimpiai Klub 14. alkalommal rendezték meg a városi műjégpályán a hagyományos farsangi jeges diákkarnevált. A Szlovákiában egyedülálló vidám sporteseményen a város iskoláiból mintegy hetven tanuló vett részt. Először maszkos, jelmezes felvonulást tartottak a jégen,
majd mókás versenyek következtek, mint szánkózás, fürdőkádban, valamint wc ülőkén való siklás,
szlalomozás és gyorsasági verseny. A részvevők a
szervezőktől oklevelet, továbbá a szponzorok jóvoltából gyümölcsöt és édességeket kaptak.
Aranyosy Csabának, a Városi Sportintézmények
igazgatójának tájékoztatása szerint a műjégpálya várhatóan március 14-től már nem üzemel, enyhébb időjárás esetén már korábban is bezárhat.
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Tavaszi lomtalanítás előtt
Pred jarným zberom odpadu

Veselé fašiangy
na ľade
Előkészületek a népszámlálásra
Prípravy na sčítanie ľudu

Felhívás
A 2011-es évre szóló eseménynaptár összeállításán dolgozik a Városi Hivatal kulturális, ifjúsági és sportügyek önálló alosztálya. A kollektíva arra kéri azon helyi szervezeteket, társulásokat, intézményeket és magánszemélyeket,
akik /amelyek/ az idén városi jelentőségű rendezvényt szerveznek, tudassák az alább megadott elérhetőségeken, hogy ezek az események
is bekerülhessenek a készülő kiadványba. Mobil: +0918 607 371, tel.: +031 590 39 56, e-mail:
timea.takacs@dunstreda.eu

Výzva
Samostatný referát kultúry, mládeže a športu pripravuje kalendár podujatí na rok 2011. Preto sa obracia na miestne organizácie, nadácie,
združenia a súkromné osoby, ktoré organizujú
podujatia mestského významu, aby o plánovanej akcii informovali príslušný referát mestského
úradu: Kontakt: +0918 607 371, tel.: +031 590
39 56, e-mail: timea.takacs@dunstreda.eu

Az óvodai beíratások után
Po zápisoch v škôlkach
Klub RTVŠ v Dunajskej Strede a Olympijský
klub Žitného ostrova usporiadali na umelej ľadovej ploche 14. študentský fašiangový ľadový karneval. Je to ojedinelá akcia na Slovensku, ktorej
sa zúčastnilo 70 žiakov zo škôl mesta. Začali s fašiangovým sprievodom na ľade. Nasledovali veselé súťaže, ako kĺzanie na sankách, vo vaničke, na
WC doskách, slalom a rýchlostné preteky. Deti obdržali od organizátorov diplomy, ďalej ovocie a
sladkosti venované sponzormi.
Ako DH informoval riaditeľ športových zariadení
mesta Csaba Aranyosy, v prípade vhodného počasia
umelé klzisko bude zatvorené od 14. marca, ale v prípade oteplenia zimnú sezónu ukončia už skôr.
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