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Nemes
rendezvények

P

prilis vége Dunaszerdahelyen a hagyományőrzés és a hagyományteremtés jegyében telt. A hagyományőrzést a Szent György Napok
jelentették. A sárkányölő lovag városunk és a templom védőszentje,
ünnepnapjához rengeteg népi hiedelem és szokás kötődött. E naptól számították a
tavasz kezdetét, ekkor párosították össze a legényeket és lányokat, hajtották ki a csordát és füstöléssel meg egyéb praktikákkal igyekeztek elűzni a rontást. Mára inkább az ünnep spirituális magvára tolódott a hangsúly: a sárkányviadal mesébe
illő motívuma a György-legendában annak a
meggyőződésnek a kifejezője, hogy a hit megszünteti a démonok uralmát, és a gonoszt minden
alakjában legyőzi. A mindannyiunkban megbúvó
gonosz elleni harc, az emberi lélek legmélyén gyökerező, megtisztulás iránti vágy ad aktualitást korunk Szent György napjainak. Jó, hogy a Dunaszerdahelyi Római Katolikus Plébániahivatal és a
Nemzetközi Szent György Lovagrend tavaly felelevenítette és tovább viszi ezt az ősi ünnepet,
amely évszázadokon át jeles napja volt városunknak. Egy egészen más jellegű hagyományt teremtettek a MUN-DUS nemzetközi borverseny
szervezői, akik azzal tisztelték meg városunkat,
hogy nálunk tartják a környező és távolabbi országok borászainak nyilvános kóstolóval egybekötött vetélkedőjét. Céljuk impulzust adni a termelőknek a legújabb technológiák elsajátításához
és a bor kedvelőit a minőségi borok fogyasztására ösztönözni. Reméljük, hogy a kétévente rendezett
versenynek soha nem lesz kevesebb közönsége és
kevesebb jó bora, mint amennyi az idén volt.
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Időszerű témák

Aktuality

Dunaszerdahelyre is befutott a szupervonat
Próbajárat keretében április utolsó hetében
a dunaszerdahelyi vasútállomásra több alkalommal is befutott a Bombardier Talent típusú szupervonat. Első alkalommal április
26-ikán gördült be, ezen az eseményen jelen volt Dr. Hájos Zoltán is.
Városunk polgármestere élve a lehetőséggel a
vonattal érkező Ján Figel közlekedésügyi, építési és régiófejlesztési miniszternek egy levelet
adott át, amelyben szorgalmazza, hogy a vasút
nyomvonalán a leginkáb zajos szakaszon a kiskertes
övezetben létesítsenek zajvédő falat a zajártalom
csökkentésére.
A tervek szerint a cseh RegioJet vasúti társaság
jővő tavasszal indítja be a korszerű szerelvény menetrendszerű közlekedését a Komárom – Dunaszerdahely - Pozsony vonalon. A modern, tiszta,
kényelmes és légkondicionált vasúti szerelvénynek
az első napon sikerült 37 perc alatt megtenni a
Dunaszerdahely - Pozsony Újváros távot.

Prečo odchytávajú
holubov?
Niektorí obyvatelia Vámbéryho námestia minulý týždeň upozornili organizáciu Sloboda zvierat na odchyt holubov. „Odchyt je legálny,
vykoná ju na našu objednávku firma, ktorá má povolenie na túto činnosť” – informoval Ing. László Varga z technického oddelenia mestského úradu. „Holuby sú v meste premnožené, ich kyslý trus
znečisťuje a poškodzuje budovy, okrem toho sú nositeľmi rôznych chorôb, prenášajú napr. vtáčiu tuberkulózu, kliešťovú encefalitídu, salmonelózu, toxoplazmózu, trichomonázu .Alergikom prekáža aj
holubie perie. Pravidelné púšťanie zvukov dravcov z reproduktorov ani ostne nepomôžu, preto sme
sa rozhodli pre ich odchyt“ – informoval kompetentný pracovník mestského úradu.

Supervlak dorazil aj
do Dunajskej Stredy
V rámci skúšobnej jazdy koncom apríla dorazil aj do Dunajskej Stredy supervlak typu
Bombardier Talent. Prvýkrát sa vlak 21. storočia v našom meste zastavil 26. apríla, jeho
pasažierov prívítal primátor mesta.
JUDr. Zoltán Hájos privítal medzi nimi aj ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Jána Figela. Odovzdal mu list, v ktorom iniciuje výstavbu protihlukovej steny na nahlučnejšom
úseku pri záhradkárskej osade.

Prezentačné jazdy firmy RegioJet si verejnosť mala možnosť vyskúšať dňoch 26. –
28. 4. 2011 na trati Bratislava – Dunajská
Streda – Komárno. Český železničný dopravca Regiojet tu bude od marca 2012 zabezpečovať osobnú železničnú dopravu. Cestujúci teraz mali možnosť odviezť sa modernou motorovou jednotkou Bombardier Talent,
rovnakou, aké bude o necelý rok súkromný
český dopravca prevádzkovať na tejto trati
pravidelne.

Miért fogják be
Rendezvények
szervezői ﬁgyelmébe!
Do pozornosti usporia- a galambokat?
A Vámbéry tér lakói nemrég az állatvédelmi
Dunaszerdahely közterületeinek társadalmi,
dateľov podujatí!
illetékeseket riasztották a galambok befogása mikulturális, sport- és egyéb jellegű rendezvényekre

Pravidlá osobitného užívania verejného priestranstva na území Mesta Dunajská Streda upravuje od roku 2009 všeobecne závazné mestské
nariadenie č. 23/2009, vrátane ohlasovacej povinnosti a dane za osobitné užívanie verejných
priestranstiev. Mestský úrad v záujme toho, aby
podania usporiadateľov mohli načas posúdiť,
žiada organizátorov týchto podujatí, občianske
združenia a organizácie, aby svoje žiadosti podali na Mestskom úrade najneskôr 10 dní pred
uskutočnením akcie, Príslušné tlačivá sú k dispozícii pri infomačnom pulte v kancelárii prvého kontaktu. Žiadosti podané po uvedenom termíne nebude možné načas posúdiť .

att. Mint Varga László mérnök, a városi hivatal műszaki osztályának munkatársa elmondta, a
befogás legális, egy erre a tevékenységre engedéllyel rendelkező cég végzi, a városi hivatal
megbízásából. „Lakossági panaszok alapján
döntöttünk a befogás mellett. A galambok savas
ürülékükkel nemcsak szennyezik, hanem károsítják is az épületeket. Ürülékük beszáradt pora
a szél szárnyán mindenhová eljut, belélegezve allergiás reakciót és számos betegséget okoz. Mivel túlszaporodás esetén a mechanikus galambtávoltartó rendszerek hatástalanok, ezért döntöttünk élve befogásuk mellett” – tájékoztatta lapunkat Varga László mérnök.

történő használatát, a bejelentési kötelezettséget és
az erre vonatkozó díjszabást a 2009-től érvényes
2009/ 23. számú városi rendelet szabályozza. A Városi Hivatal annak érdekében, hogy az engedélyeztetésükre vonatkozó kérvényeket idejében elbírálhassa, arra kéri a szervezőket, polgári társulásokat és szervezeteket, továbbá azokat, akik
közterületen nyilvános gyűjtést szerveznek, hogy
legkésőbb 10 nappal a rendezvény megtartása
előtt nyújtsák be az erre vonatkozó beadványukat
a városi hivatalba. A kérvény formanyomtatványa
beszerezhető a központi ügyfélszolgálati irodában.
Az említett határidő után beadott kérelmeket a hivatal nem tudja időben elbírálni.

Önkormányzati ülés
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Házasságkötés a városházán kívül is
Függőben a szlovák alapiskolák közös igazgatás alá helyezésének kérdése Személycsere a városi rendőrség élén
A Dunaszerdahelyi Városi Képviselő-testület 4. soros ülését Dr. Hájos Zoltán polgármester nyitotta meg és vezette. A 25 képviselőből Bognár Éva (MKP) igazoltan hiányzott. Az eredeti tárgyalási program anynyiban változott, hogy Jarábik Gabriella
képviselő indítványára a városi kulturális és
társadalmi létesítmények kezelőségének
megalapításáról szóló határozati javaslat lekerült a napirendről.
A képviselő-testület módosította a 2011-es városi költségvetést, amelyre a decentralizációs állami támogatások pontosítása, valamint új fejlesztési beruházások besorolása miatt volt szükség.
Bindics Zsolt képviselő (Most –Híd) javaslatára
a városi hivatalnál feltüntetett bérnövekményről
utólag tételes kimutatás készül az előterjesztéshez.
Jarábik Gabriella (Most-Híd) kérte, hogy a következő módosításnál számottevően emeljék meg
a szociális támogatásokat. A testület tudomásul vette a városi főellenőr 2011 márciusában végzett ellenőrzéseiről szóló jelentést. Ravasz Marián
/Most – Híd/ kifogásolta a városi parkolási szövetkezet és az önkormányzat közti előző szerződés felülvizsgálatának néhány megállapítását. A
képviselők módosítottak több általános érvényű városi rendeletet, így a házasságkötésekről, a városi kitüntetések odaítéléséről, a városi bérlakások
díjszabásáról, a szociális lakások kiutalásáról, a közterület-használatról, az ebadóról, a városi idősotthon

A Most - Híd frakció / jobboldalt/ egyhangúlag az összevonás ellen szavazott.

szociális szolgáltatásairól, a városi sportlétesítmények bérleti díjáról. Újdonság, hogy májustól
a városházán kívül, külső helyszíneken is lehet házasságot kötni Dunaszerdahelyen. Továbbá városi rendelet szabályozza az önkormányzati tanintézmények egy gyermekre jutó üzemeltetési és bérköltségi támogatásának nagyságát. A testület foglalkozott a Neratovicei téri lakosok petíciójával. A
városi önkormányzat közmegelégedésre ötvenhárom új parkolóhely létesítésével készül megoldani az autószalon melletti parkolási gondokat.
A képviselő-testület két szavazatos többséggel
jóváhagyta Benkóczki Vendel /Most – Híd/ javaslatát, miszerint a testület vegye át a polgármestertől a szavazati jog gyakorlását azokban a gazdasági társaságokban, ahol Dunaszerdahely Városa
egyedüli részvényes vagy tag. Az indítvány élénk
jogértelmezési vitát váltott ki; a
szavazás után a
polgármester bejelentette, hogy
megvétózza a határozatot, amelyet
így legközelebb
már 3/5-ös többséggel kell jóváhagyni. /Bővebben lapunk 5. oldalán/ A képviselő-testület a polgármester javaslatára visszahívta
tisztségéből Vörös Józsefet, a
városrendőrség
parancsnokát, helyébe Csiba Tibort nevezte ki.
A polgármester első alkalommal élt vétójogával a múlt heti önkormányzati ülésen.

Személycserék
Személyi változásokat is jóváhagytak a városi tulajdonrészes társaságok vezető szerveiben. A Thermalpark Rt. igazgatótanácsának
újraválasztása a két frakció egyezsége alapján
kimaradt az előterjesztésből. A Southerm Rt.
felügyelő tanácsába Bachmann László, Hodossy Szabolcs és Puha György; a Perfects
Rt. igazgatótanácsába Fekete György, Kanovits György és Ravasz Marián került.

Napirenden volt a javaslat a Jilemnický utcai és
a Smetana ligeti szlovák alapiskolák egy igazgatás
alá való összevonásáról, eszerint a Smetana ligeti
épületben fennmaradna az oktatási intézmény. A.
Szabó László alpolgármester előterjesztésében a
Smetana ligeti iskola tetemes adósságállományával és csökkenő gyermeklétszámával indokolta az
összevonást, amely a gazdasági számítások tükrében a legésszerűbb megoldás. Molnár Tímea
szakosztályvezető részletes szakmai és pénzügyi indoklást fűzött a javaslathoz. A vitában mindkét iskola igazgatója elmondhatta érveit, szót kapott a
Smetana ligeti AI szülői szövetségének küldöttje
is, akik nem értettek egyet a javaslattal. Peter Gajdoš, a Jilemnický utcai AI igazgatója szerint az ő
iskolája felújított épületében elférne a Smetana ligeti 190 tanuló. A Most-Híd frakció több tagja ellenezte az összevonást, javarészt érzelmi alapon
apellálva. A szavazásnál végül 12:12 arányban nem
fogadta el a képviselő-testület az előterjesztett javaslatot. (A témával a 6. oldalon is foglalkozunk).
A több mint hatórás ülés végén képviselői interpellációk keretében közel húsz felszólalás hangzott el. Az üléshez a későbbiekben visszatérünk.

-FK-
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Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Sobáš odteraz aj mimo radnice
Nepadlo rozhodnutie vo veci
zlúčenia dvoch slovenských škôl
pod spoločné riaditeľstvo
Zmena na čele mestskej polície
Štvrté riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede 26. apríla otvoril a viedol primátor JUDr. Zoltán Hájos. Z 25
poslancov sa ospravedlnene bola neprítomná Eva Bognár. Z iniciatívy poslankyne
Gabriely Jarábik /Most – Híd/ návrh o zriadení Správy kultúrno-spoločenských zariadení mesta stiahli z programu.
Riaditelia oboch škôl sa zúčastnili rokovania pléna.

MsZ schválilo zmenu rozpočtu na rok 2011, ktorú si vyžiadalo spresnenie decentralizačných dotácií zo štátneho rozpočtu a zaradenie nových rozvojových investícií. Na návrh poslanca Zsolta Bindicsa / Most-Híd/ o zvýšení mzdových výdavkov
MsÚ dodatočne pripravia podrobný prehľad. G. Jarábik žiadala pri nasledujúcej zmene zvýšiť rozpočet
pre sociálne účely. Poslanci zobrali na vedomie
správu hlavného kontrolóra o kontrolách vykonaných v marci roku 2011. Marián Ravasz pripomienkoval niektoré zistenia kontroly predošlej
zmluvy medzi mestom a parkovacím družstvom.
Boli novelizované niektoré mestské nariadenia, medzi inými o uzatváraní manželstva, udelovaní
mestkých vyznamenaní, o nájomnom mestských
bytov, o prenajímaní sociálnych bytov, o používaní
verejných priestranstiev, o dani za psa, o sociálnych
služibách Zariedenia pre seniorov, o úhradách za
užívanie športových zariadení mesta a iné.
Na návrh primátora bol zaradený na program prerokovanie možnosti uzavretia manželstva na území
mesta mimo sobášnej siene radnice, čo je možné už
od 1. mája. Poslanci schválili VZN o určení výšky

Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva sa zúčastnila aj skupina občanov.

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení mesta. Zaoberali sa aj s petíciou obyvateľov
Neratovického námestia, kde mestská samospráva
plánuje riešiť vzniknutý problém s parkovaním výstavbou 53 nových parkovacích miest. MsZ s tesnou
väčšinou schválilo návrh V. Benkóczkiho, podľa ktorého hlasovacie právo v obchodných spoločnostiach,
ktorých jediným akcionárom je mesto, prevezme zastupiteľstvo od primátora. Návrh vyvolal živú právnu diskúsiu; primátor Zoltán Hájos využil právo veta,
na ktorého prelomenie je potrebná 3/5-nová väčšina poslancov. (Podrobnejšie na strane 5.)
Mestské zastupiteľsto na návrh primátora odvolalo Jozefa Vörösa z funkcie náčelníka Mestskej polície a vymenovalo do tejto funkcie Tibora Csibu.

Personálne zmeny

Pod vedením predsedu frakcie Most – Híd Ferenca Ambrovicsa všetci jeho poslanci hlasovali
proti zlúčeniu dvoch slovenských základných
škôl pod spoločné riaditeľstvo.

Hlasovaním boli prijaté aj personálne
zmeny v orgánoch obchodných spoločností s
majetkovou účasťou mesta. Po dohode dvoch
poslaneckých skupín o zmene v Predsedníctve Thermalpark DS, a. s. nehlasovali. Za členov dozornej rady Southerm a. s. zvolili Ladislava Bachmanna, Szabolcsa Hodossyho
a Györgya Puhu; členmi Predsedníctva Perfects, a. s. sa stali György Fekete, Juraj Kanovits a Marián Ravasz.

Na programe bol aj návrh na zlúčenie ZŠ na
Jilemnického ulici a ZŠ v Smetanovom háji pod
jedno riaditeľstvo pri zachovaní funkčnosti
oboch školských areálov a výchovno - vzdelávacieho proces. Viceprimátor László A. Szabó
ako predkladateľ zlúčenie odôvodnil veľkým
dlhom a poklesom počtu žiakov ZŠ v Smetanovom háji. Vedúca príslušného odboru Tímea
Molnár návrh podložila podrobnou odbornou a
finančnou analýzou. V diskusii požiadali o slovo aj riaditelia škôl a zástupkyňa Združenia rodičov ZŠ Smetanov háj, ktorí odmietli zlúčenie.
Riaditeľ ZŠ na Jilemnického ulici Peter Gajdoš
navrhol premiestnenie všetkých 190 žiakov ZŠ
v Smetanovom háji do jeho zrekunštruovanej
školy. Z poslaneckej skupiny Most-Híd sa v diskusii niektorí boli proti zlúčeniu, avšak bez vecných argumentov. Hlasovanie sa skončilo nerozhodným výsledkom 12:12, čím návrh neprešiel. Okrem poslancov za frakciu Most – Híd
proti zlúčeniu hlasoval aj jeden z poslancov SMK
Z. Bugár. (Tému plánovaného zlúčenia rozoberáme aj na str. 6.).
Na viac ako šesthodinovom rokovaní v rámci interpelácií odznelo vyše 20 interpelácií poslancov. K niektorým témam zasadnutia MsZ sa
ešte vrátime.

-FK-
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A cél szentesíti az eszközt?
Megkérdeztük a polgármestert
Azóta, hogy 2009. április 28- tól Dr. Hájos Zoltán Dunaszerdahely város polgármestere,
eddig egyszer sem vétózta meg a Városi Képviselő-testület döntését. A múlt hét keddjén
ez első alkalommal történt meg, amikor is az
önkormányzat ülésén a 25-tagú képviselő-testület 24 jelenlévő tagja 13 igen szavazattal 11
nemleges szavazás ellenében megszavazta a
polgármester jogkörének bizonyos fokú korlátozását. A Most-Híd párt egyik képviselőjének kezdeményezésére beterjesztett képviselői indítványt a Most-Híd képviselői egytől egyik megszavazták, ugyanígy szavazott
az egyik MKP-s képviselő is. A Magyar Koalíció Pártjának többi 11 képviselője az indítvány
ellen voksolt, egy képviselőjük igazoltan hiányzott. A szavazás után Hájos Zoltán vétót
emelt e határozat ellen. Lapunknak a polgármester a vétó okairól nyilatkozott.
„Dr. Benkóczki Vendel, a Most-Híd városi képviselője a tárgyalási rend alapján képviselői indítványt
nyújtott be, amelyet először a Városi Tanács tárgyalt
meg, majd a múlt heti ülésen a képviselő-testület elé
került. Ennek az volt a célja, hogy a száz százalékban
városi tulajdonú gazdasági társaságokban megvonja a polgármestertől azt a jogkört, amellyel a közgyűlés
hatáskörét gyakorolja. A községekről szóló törvény és
a város statútuma is úgy rendelkezik, hogy a Városi Kép-

viselő-testület a gazdasági társaságok alapításáról, illetve annak megszüntetéséről dönt, valamint a városi tulajdonú gazdasági társaságok szerveibe, tehát igazgatótanácsaiba és felügyelő tanácsaiba választ személyeket. A képviselő-testület a mostani döntésével
egyenesen szeretne beleszólni a fürdő irányításába. A
termálfürdő, mint ahogy a képviselő úr is elmondta,
Dunaszerdahely ékköve. Ez így is van, ezzel a megállapítással én is egyetértek, de azzal már nem, hogy
a képviselő-testület irányítsa a termálfürdőt működtető részvénytársaságot törvénnyel össze nem egyeztethető módon. Ennél a városi tulajdonú társaságnál
ugyanis bizonyos hatásköröket az igazgatótanács
gyakorol, de bizonyos értékhatár felett a felügyelő bizottságnak is jóvá kell hagynia a pénzügyi tranzakciókat, e felett pedig a közgyűlésnek. A törvény úgy rendelkezik, hogy a polgármester a felelős a város vagyonáért, és ezért büntetőjogi felelősséget is visel. Ellenben a képviselőknek ilyen jellegű felelősségük nincs.
Az egész képviselő-testület kollektív szervként működik, tehát nem lehet az egyes képviselőket felelősségre vonni, viszont a polgármestert igen. Itt szeretnék emlékeztetni arra, hogy a városi képviselők mire tették le
a képviselői esküjüket. Arra esküdtek fel, hogy betartják
a Szlovák Köztársaság alkotmányát, törvényeit és a
vonatkozó rendelkezéseket. A képviselő-testületi ülésen a vita keretén belül elhangzott, hogy Párkány városában is hasonló jogvita alakult ki a polgármester
és a városi képviselők között, mint most Dunaszer-

Cieľ svätí prostriedky?
Opýtali sme sa primátora
JUDr. Zoltán Hájos zastáva post primátora Dunajskej Stredy od 28. apríla 2009 a odvtedy
nikdy nepozastavil výkon uznesenia mestského zastupiteľstva /MsZ/. Prvýkrát využil
svoje právo veta minulý utorok, keď na plenárnom zasadnutí mestského zastupiteľstva
z prítomných 24 poslancov trinásti hlasovali
za oklieštenie právomocí primátora, proti
hlasovalo 11 poslancov za SMK. Návrh poslanca za stranu Most-Híd podporil celý poslanecký klub tejto strany, okrem nich aj jeden
poslanec za SMK. Ostatní poslanci za Stranu
maďarskej koalície hlasovali proti tomuto
návrhu, jeden z nich ospravedlnene chýbal.
Primátor po hlasovaní rozhodol, že využije
svoje právo veta a pozastaví výkon uznesenia
MsZ. O príčinách jeho kroku informuje aj
našich čitateľov.
„Poslanec strany Most-Híd, JUDr. Vendelín Benkóczki podal poslanecký návrh, o ktorom najprv rokovala Mestská rada, následne sa dostal aj pred plénum. Podstatou návrhu bolo zbavenie primátora kompetencií, ktoré vykonáva v zastúpení mesta na valných
zhromaždeniach obchodných spoločností so sto per-

centnou majetkovou účasťou mesta. Podľa zákona o
obecnom zriadení, ako aj štatútu mesta mestské zastupiteľstvo rozhoduje o založení resp. zrušení obchodných spoločností, takisto volí aj zástupcov do predstavenstiev a dozorných rád spoločností vo vlastníctve
mesta. Mestské zastupiteľstvo svojim terajším rozhodnutím chce však priamo zasahovať do riadenia termálneho kúpaliska, ktoré je - ako to aj predkladateľ
návrhu povedal – perlou Dunajskej Stredy. S týmto konštatovaním aj ja sa stotožňujem, ale s tým nie, aby nezlučiteľne so zákonom poslanecký zbor riadil spoločnosť, ktorá spravuje termálne kúpalisko. V tejto spoločnosti určité právomoci vykonáva predstavenstvo,
nad určitú finančnú čiastku je však nutný súhlas dozornej rady, resp. valného zhromaždenia. Podľa zákona primátor zodpovedá za mestský majetok – aj trestnoprávne. Poslanci však takúto zodpovednosť nemajú.
Poslanecký zbor funguje ako kolektívny orgán, teda
poslancov - jednotlivcov nemožno brať na zodpovednosť, ale primátora áno. Tu by som chcel pripomenúť, že poslancami sa stali zvolení kandidáti až po
zložení sľubu. V rámci poslaneckého sľubu vyhlásili,
že budú dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, jej
zákony a príslušné nariadenia. Na zasadnutí v rozprave
odznelo, že v Štúrove vznikol podobný právny problém
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dahelyen. A polgármester ott is megvétózta jogköreinek korlátozásáról szóló határozatot, majd a képviselő-testület 3/5-ös többséggel újra jóváhagyta azt, ezután jött az ügyészi óvás, de a képviselők nem vonták
vissza a döntésüket, végül a Nyitrai Kerületi Bíróság
döntött. Kimondta a törvénysértést, megsemmisítette a képviselő-testület szóban forgó határozatát és leszögezte, hogy a képviselő-testületnek nincs joga
jogköröket megvonni a polgármestertől. Ennek ismeretében és ennek ellenére a városi képviselők Dunaszerdahelyen most úgy döntöttek, hogy egy törvénytelen határozatot hoznak. Mert ez volt az érdekük.
Pedig a választások után minden képviselő azt hangsúlyozta, hogy a város érdekében szeretne tenni és nem
játsszák el a „kormánypárt” és az „ellenzék” szerepét. Viszont az utóbbi két képviselő-testületi ülés
után az a benyomásom, hogy a Most-Híd frakció képviselői eljátsszák az ellenzék szerepét és olyan hangnemben szólalnak fel, hogy rossz fényben állítsák be
a városi hivatalt, annak dolgozóit és a személyemet.
Aki ismeri kétéves tevékenységemet, az tudja, hogy kezdettől fogva a polgárok érdekében teszem a dolgomat
és így cselekszem ezután is. Tévednek azok a városi képviselők, akik politikai síkra terelik a gondok megoldását,
miközben azt hangoztatják, hogy a dunaszerdahelyi
lakosok érdekeit képviselik. A polgárokat nem lehet félrevezetni, ők átlátnak a szitán. Ez most is így volt. Én
nem tehetek mást, minthogy a törvénysértést megakadályozandó élek a vétójogommal és arra apellálok, hogy a törvényesség uralkodjon az önkormányzati munkában. Most először vétóztam meg a városi
képviselő-testület határozatát, de a jövőben ugyanígy
fogok eljárni, ha a városi képviselők úgy gondolják,
hogy önös érdekből fognak határozatokat hozni.”

medzi poslancami a primátorom, ktorý pozastavil výkon rozhodnutia poslancov, zastupiteľstvo však 3/5ovou väčšinou opätovne schválilo pôvodné uznesenie. Proti tomuto rozhodnutiu podal protest prokurátor,
ale poslanci trvali na svojom. Nakoniec Krajský súd
v Nitre vyslovil nezákonnosť daného uznesenia MsZ,
a konštatoval, že poslanci nemajú právo oklieštiť právomoci primátora. Napriek tomuto poslanci Mestského
zastupiteľstva v Dunajskej Strede prijali protizákonné rozhodnutie. Lebo to bol ich záujmom. Po voľbách
poslanci hlásali, že budú konať v prospech mesta a
nebudú hrať divadlo „vládnych“ a „opozičných“
strán. Po posledných dvoch zasadnutiach mám taký
dojem, že poslanci z frakcie Most-Híd predsa hrajú
rolu opozície a vystupujú v takom tóne, aby mestský
úrad, jej pracovníci a primátor dostali do zlého svetla. Kto pozná moje doterajšie pôsobenie v kresle primátora, ten vie, že od začiatku sledujem záujmy obyvateľov mesta, a takto budem konať aj naďalej. Mýlia sa tí mestskí poslanci, ktorí chcú riešenie problémov spolitizovať, pritom však tvrdia, že sledujú záujmy
obyvateľov. Občanov nemožno oklamať, oni dokážu
rozlíšiť, čo je lož. Tak je to i teraz. Ja nemôžem konať
inak, len brániť nezákonný postup tým, že pozastavím
výkon tohto uznesenia pléna. Apelujem na dodržiavanie zákonného postupu aj v práci samosprávy. Teraz prvýkrát som využil svoje právo veta, ale urobím
tak aj v budúcnosti, ak si poslanci mestskej samosprávy
budú myslieť, že môžu rozhodovať svojvoľne na základe
vlastných záujmov.“
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Időszerű téma / Aktualita

Patthelyzet alakult ki
A tartozásokat felhalmozó
Smetana ligeti szlovák
alapiskolában minden
marad a régiben
A két szlovák alapiskola összevonásának híre
félreértéseken és dezinformációkon alapuló indulatokat keltett. Ezért a tényekre támaszkodva szeretnénk tájékoztatni olvasóinkat. A. Szabó Lászlótól, Dunaszerdahely
oktatási ügyekért felelős alpolgármesterétől megkérdeztük, mi a valós helyzet, mi is
történt valójában az elmúlt hónapokban.
„A tanulói létszám folyamatos csökkenése miatt
a Smetana ligeti alapiskola gazdasági helyzete válságossá vált, több hónapja nem fizeti a számláit, az
állami normatív támogatás az alkalmazottak béreire sem elegendő. Ezért a polgármester úr találkozót kezdeményezett mindkét szlovák alapiskola
igazgatójával, hogy közösen keressenek megoldást.
De nem hangzottak el olyan javaslatok a részükről,
amelyek érdemben változtatnának a tarthatatlan
helyzeten. Miután gazdasági kérdésről van szó, fontosnak tartottuk, hogy pénzügyi szakemberek ítélete alapján szülessen döntés. De az is lényeges, hogy
Dunaszerdahelyen ne zárjunk be szlovák iskolát, mert
ezt sokan szándékosan félreértelmeznék. Így jött létre a kompromisszumos javaslat, hogy vonjuk közös

Kým v školskom roku 2003/2004 počet prvákov v ZŠ Smetanov háj dosiahol počet 52, na školský rok 2011/2012
bolo zapísaných 19 prváčikov.

igazgatás alá a két alapiskolát, de a gyerekek és a
szülők érdekeit figyelembe véve tartsuk fenn mind
a két épületet. Így komolyabban senki sem érezné
meg a változást, de anyagilag rendbe tudnánk tenni a tartozásokat halmozó intézményt” – nyilatkozta
az alpolgármester.
Míg a közös megbeszélésén az oktatási szakbizottság néhány tagja tartózkodott a szavazásnál, a városi képviselő-testület mellett működő
pénzügyi bizottság – elnöke Keszegh Pál
/MKP/, alelnöke Bindics Zsolt /Most – Híd/ nemleges szavazat nélkül az összevonásra voksolt. Mint az alpolgármester elmondta, ennek értelmében a városi hivatal elkészítette javaslatát
a képviselő-testület ülésére.

Vznikla patová situácia
Po hlasovaní mestských poslancov v menšej zadlženej
slovenskej základnej škole zatiaľ všetko ostane po starom
Nesprávnymi interpretáciami a dezinformáciami bola sprevádzaná správa,
podľa ktorej by sa dve slovenské základné školy v Dunajskej Strede mali
zlúčiť pod spoločné riaditeľstvo. Aj
preto občanov chceme informovať o
reálnej situácii a o podstate návrhu
vedenia mesta. O faktoch hovorí viceprimátor zodpovedný aj pre oblasť
školstva László A. Szabó.
„Pre neustály pokles počtu žiakov sa ekonomická situácia základnej školy v Smetanovom
háji stala neúnosnou. Škola nedokáže dlhšiu
dobu splácať faktúry, normatívna dotácia štátu nepostačuje ani na mzdy zamestnancov.
Preto primátor mesta inicioval stretnutie ria-

diteľov oboch slovenských základných škôl,
aby sa spoločne pokúsili nájsť východisko. Neodzneli však návrhy, ktoré by znamenali pozitívne východisko z tejto krízovej situácie. Nakoľko
sa jedná o výsostne ekonomickú otázku, považovali sme za dôležité, aby rozhodnutie padlo
na základe finančnej analýzy. Samozrejme, aj to
je dôležité, aby sme v Dunajskej Strede nezatvorili slovenskú základnú školu, aby sme sa vyhli účelovým dezinterpretáciám. Preto vznikol
kompromisný návrh, aby sa školy zlúčili pod spoločné riaditeľstvo, pričom by sa zohľadnili záujmy žiakov a rodičov a obe budovy by zostali
v prevádzke. Takto by nik vážnejšie nepocítil zmenu, pričom by sa nám ekonomicky podarilo zachrániť školu, ktorá v súčasnosti produkuje obrovské nedoplatky“ – uviedol László A. Szabó.

Ezután meglepő módon mindkét igazgató magánakcióba kezdett. „Benkovská asszony az iskola
önállóságának megtartásáért, Gajdoš úr pedig az öszszevonásért lobbizott a képviselőknél, holott korábban
hallani sem akart róla. Ezt úgy képzelte el, hogy egyik
napról a másikra saját intézményébe kényszerít 190
tanulót a város másik végéből, az alkalmazottak jelentős részét pedig elbocsátja. Ezt azért sem tudjuk
támogatni, mert a szeptemberi tanévkezdéstől csak
a szakmai összevonás valósítható meg, a pénzügyi
év ugyanis január 1-jével kezdődik. A Most-Híd képviselői nem szavazták meg a javaslatot, így patthelyzet
alakult ki, és a tartozásokat halmozó Smetana ligeti iskolában minden maradt a régiben.” -nyilatkozta
lapunknak A. Szabó László.

Na spoločnom rokovaní sa niektorí členovia
komisie pre školstvo a šport zdržali hlasovania,
vo finančnej komisii návrhu zlúčenia podporili bez protihlasu. Vo finančnej komisii predsedá Pál Keszegh /SMK/ a podpredsedom je Zsolt
Bindics /Most – Híd/. Následne mestský úrad
vypracoval a predložil návrh na plenárne zasadnutie mestskej samosprávy.
Medzičasom obaja riaditelia zahájili prekvapujúcu vlastnú kampaň. „Pani riaditeľka
Benkovská lobovala u poslancov za zachovanie školy, pán riaditeľ Gajdoš zas za zlúčenie,
pričom predtým nechcel o takejto alternatíve ani
počuť. Predstavoval si to tak, že zo dňa na deň
presunie 190 žiakov do budovy svojej školy a
veľkú časť učiteľov druhej školy prepustí. To nemôžeme podporiť, lebo od nového školského
roka je možné zlúčenie oboch škôl len z profesijného hľadiska, finančný rok sa začína 1. januárom. Poslanci za stranu Most-Híd nepodporili návrh, preto vznikla patová situácia, a vo
veci školy v Smetanovom háji, ktorá produkuje dlžoby, zatiaľ zostáva všetko po starom“ –
konštatoval viceprimátor..

Interjú / Rozhovor
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„Rokonszenvesnek találtam
a hivatal nyitottságát”
Lapunknak nyilatkozik
Bubniak Júlia mérnöknő, a
Városi Hivatal új hivatalvezetője
Legutóbbi számunkban röviden beszámoltunk arról, hogy Dr. Hájos Zoltán polgármester április 15-ikén iktatta be tisztségébe
a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal új hivatalvezetőjét, Bubniak Júlia mérnöknőt. Bő
egy héttel azután, hogy átvette hivatalát, az
első benyomásairól és a munkájával összefüggő terveiről is nyilatkozott lapunknak.
Ön a hivatalvezetői pozícióra kiírt pályázat
nyerteseként foglalhatta el ezt a tisztséget. Mi
motiválta, amikor benevezett a pályázatra?
-A fő motiváció a kihívás volt, hogy más területen is kipróbáljam magamat, a tudásomat és a
képességeimet. Figyelemmel kísértem ugyanakkor

Szakmai életrajz
Mérnöki oklevelét a Szlovák Műszaki Egyetem Vegyészeti Karán szerezte, majd az államigazgatásban helyezkedett el. 1991-től a Dunaszerdahelyi Körzeti Hivatal vállalkozói szakosztályán dolgozott, kezdetben beosztottként,
1996-tól alosztályvezetőként, majd 1998-tól
2011. áprilisáig osztályvezetőként.

azt is, hogy egyre több az a feladatkör, ami átkerül az önkormányzatok hatáskörébe és azt tapasztaltam, hogy a dunaszerdahelyi önkormányzat egyre inkább nyit a város lakosai felé. Ezt nagyon rokonszenvesnek találtam, és ez is ösztönzött
a pályaváltásra.
Egy hét ugyan rövid idő, de mik az eddigi tapasztalatai?
- Ennyi idő alatt nem lehet átfogó képet nyerni,
de fokozatosan tájékozódom. Ismerkedem a főosztályok munkájával, először a belső ügymenetet kell
megismernem, azután tudok hiteles véleményt mondani. De úgy látom, működik a nyitottság és az alkalmazottak a munkájukat a lakosságnak nyújtott
szolgáltatásként fogják fel. Az első tapasztalataim
jók az osztályvezetőkkel lezajlott találkozóim után.
Most megpróbálok szelektálni és felmérni azt, hogy
mi az a terület, ahol a személyem többletet tud hozni a hivatal munkájába. Egyidejűleg igyekszem felmérni azt is, hogy mi az, amin javítani lehet. Már
látom is, hogy néhány dolgon javítani lehetne, de
ez majd menet közben dől el.
Van olyan, amin már rövid távon változtatni lehet?
- Vannak bizonyos elképzeléseim, de ezeket át
kell gondolni, egyeztetni kell róluk. Nem szeretném
azt a benyomást kelteni másokban, hogy rögtön meg
akarom váltani a világot. Ez felelőtlenség lenne a
részemről. Először alaposan meg kell ismerkednem

a helyzettel, a feladatokkal és csak azután tehetek
felelős nyilatkozatokat az elképzeléseimről.
Ez a poszt a városházán két éve nem volt betöltve és ezt a feladatkört eddig gyakorlatilag
a polgármester látta el.
- Az én egyik feladatom épp a polgármester bizonyos mértékű tehermentesítése is lesz, tehát rám
hárulnak a hivatal napi zavartalan menetének biztosításával kapcsolatos teendők. A másik pedig az,
amit a polgármester úr is jelezett, hogy szüksége
van egy kapocsra közte és az osztályvezetők között.
Az is megfogalmazódott, hogy javítani kell azon,
amin lehet, tehát ebből gondolom, hogy ő is látja: vannak még tartalékok.

„Otvorenosť úradu mi bola sympatická“
Rozhovor s Ing. Júliou Bubniakovou, novou prednostkou mestského úradu
Ako sme v poslednom vydaní DH už informovali, primátor Dunajskej Stredy, JUDr.
Zoltán Hájos uviedol do funkcie novú
prednostku mestského úradu, Ing. Júliu
Bubniakovú. V rozhovore pre DH hovorí o
svojich dojmoch a plánoch po prvom pracovnom týždni.
Pozíciu prednostky ste obsadili ako víťazka
výberového konania. Čo Vás motivovalo k
tomu, aby ste sa o túto funkciu uchádzali?
- Motivovala ma výzva vyskúšať svoje vedomosti
a schopnosti aj v iných oblastiach. Zaregistrovala som skutočnosť, že je stále viac úloh a oblastí,
ktoré prechádzajú do kompetencie samospráv.
Všimla som si pritom, že dunajskostredská samospráva je čoraz viac otvorenejšia smerom k občanom. Zdalo sa mi to sympatické, a to ma motivovalo tiež k tomu, aby som sa prihlásila do výberového konania.
Jeden týždeň je prikrátky na hodnotenie, ale
predsa aké sú vaše doterajšie skúsenosti?

- Je to príliš krátka doba na to, aby som získala
ucelený obraz, ale postupne sa orientujem. Zoznamujem sa s prácou odborov, oddelení a referátov, najprv musím spoznať interný systém fungovania úradu, potom môžem urobiť relevantné závery. Ale zdá sa mi, že otvorenosť funguje a zamestnanci vnímajú svoju prácu ako službu obyvateľstvu. Prvé dojmy sú dobré. Teraz sa pokúšam
selektovať a ohodnotiť, v ktorej oblasti môže byť
moja prítomnosť prínosom. Zároveň sa snažím zmapovať aj to, čo treba vylepšiť. Už vidím, že v niektorých veciach sú potrebné zmeny, ale to budeme
realizovať priebežne.
Je oblasť, v ktorej by mali nastať okamžité
zmeny?
- Mám určité predstavy, ale tie treba ešte premyslieť a prekonzultovať. Nerada by som budila dojem, že okamžite chcem robiť prevratné zmeny. To by bolo nezodpovedné z mojej strany. Najprv sa dôkladne musím oboznámiť so situáciou
a úlohami, až potom môžem zodpovedne hovoriť o svojich predstavách.

Pozícia prednostu nebola takmer dva roky
obsadená, túto úlohu doteraz vykonával prakticky primátor.
- Mojou úlohou je do určitej miery odbremenenie primátora, teda do mojej pôsobnosti budú
patriť úlohy, ktoré súvisia so zabezpečením každodenného chodu úradu. Druhá úloha je to, čo naznačoval aj primátor, že je nutný kontakt medzi ním
a vedúcimi jednotlivých odborov. Odznelo, že
treba vylepšiť, čo sa dá. Z tohto usudzujem, že aj
primátor vníma: sú ešte rezervy.

Profesijný postup
Titul inžiniera získala na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej. Pracovala v štátnej sfére, od roku 1991
pracovala ko referentka na Obvodnom úrade v
Dunajskej Strede, od roku 1996 ako zástupkyňa vedúceho živnostenského odboru, od roku
1998 sa stala vedúcou odboru. V tejto funkcii
pôsobila až do apríla 2011.
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Környezettudatosan –
ne csak a Föld napján!

A Szabó Gyula Alapiskola diákjai az iskolaudvarban raktak rendet.

Világszerte évente április 22-ikén ünneplik a Föld Napját, s az
utóbbi években Dunaszerdahelyen is többféleképpen kapcsolódnak be a környezetvédelmet népszerűsítő rendezvényekbe. A cél mindig az, hogy ráirányítsák a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.
A Föld Napjához kapcsolódva városunk iskoláin kívül a legkisebbek,
az óvodások is nagy lelkesedéssel vettek részt a környezetüket szépítő
akciókban. A legtöbb helyen fákat, virágokat ültettek, összeszedték az elhajigált szemetet. A Szabó Gyula Alapiskolában eredeti ötletként ezen
a napon előadással és kiállítással emlékeztek meg Gagarin űrutazásának
napjáról, s ennek kapcsán hulladékpapírból és flakonokból űrjárgányokat készítettek, a legjobbakat díjazták is. A civil szféra sem tétlenkedett:
nagytakarítást és faültetést szerveztek a Reptér úton. Ha máskor is ennyit
törődne mindenki a város tisztaságával és zöld területeivel, mint ezen a
napon, más képet mutatnának a város közterületei.

A kicsik lelkesen segédkeztek a faültetésnél a Halpiac téri óvodában.

SZNF téri óvodások - beöntik a frissen elültetett fát.

Kislány virággal.

Fotoreportáž
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Konajme ekologicky – nielen v Deň Zeme
Deň Zeme na celom svete si každoročne pripomíname 22. apríla. V poslednom čase sa
aj v Dunajskej Strede konajú rőzne akcie s
cieľom upriamiť pozornosť na význam ochrany životného prostredia.
V nadväznosti na Deň Zeme sa aj tento rok
uskutočnilo niekoľko podujatí a akcií aj v našom
meste. Zapojili sa aj základné školy, okrem nich
s veľkým nadšením „pracovali” aj najmenší v materských školách. V ZŠ Gy. Szabóa originálnym
spôsobom spojili 50. výročie letu Gagarina do vesmíru s Dňom Zeme. Organizovali prednášku a výstavu na túto tému, súčasne inštalovali výstavu lunochodov z papierového a iného odpadu. Nezahálala ani civilná sféra: ochranárska organizácia vysadila nové stromy na Letištnej ulici a pozbierali
porozhádzaný, aj ekologicky škodlivý odpad.
Keby sa staral každý aj inokedy s takým nadšením
o čistotu a zeleň vo svojom okolí, naše mesto by
sa zmenilo na nepoznanie.

MŠ Rybný trh - deti vysadili kvety.

Čerstvo vzsadené stromčeky na Letištnej ulici.

ZŠ Gyulu Szabóa - zber smeti.

ZŠ na ulici Gyulu Szabóa: Lunochody vyrobené z papierového odpadu..

Výsadzba stromov v škole na Rybnom námestí.
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Kérjünk magyar
nyelvű kérdőívet!
A kérdezőbiztostól a polgárnak kell kérnie a magyar nyelvű népszámlálási kérdőivet és kitöltési útmutatót. A magyar nyelvű adatlapokat május 13a után a kérdezőbiztosoktól kérni kell, ők nem tudhatják, hogy ki a magyar
nemzetiségű, de ha bárki kér ilyet, kötelesek magyar nyelvű dokumentumokat
adni. A népszámlálásra vonatkozó szlovák törvény is biztosítja ezt a jogot,
hogy a magyar ajkú polgárok is az anyanyelvünkön tölthessék ki az adatlapokat, és hogy ehhez minden információt az anyanyelvünkön is megkapjunk.
Ennek ellenére Dél-Szlovákiában sok magyarok lakta községben mégsem kézbesítették ki magyar nyelven is a szórólapot. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala a kampánya keretében 340 000 tájékoztató füzetet juttat el minden
dél-szlovákiai háztartásba május elején magyar nyelven, hogy magyarul is
megszólítsák azokat, akiknek magyar kötődése is van.
A magyar nyelvű adatlapokat az önkormányzatok kellő mennyiségben megkaphatják, a 2001-es népszámlálás adatai alapján, ezt a polgármestereknek
kell bebiztosítaniuk. (Felvidék.ma)

Népszámlálás 2O11

Sčítanie ľudu 2011

A májusban esedékes népszámlálásról tartott április 15-én konferenciát a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet. Schill István
mérnök, a Szlovák Statisztikai hivatal alelnöke egyike volt az előadóknak. Vele készült alábbi villáminterjúnk.

V súvislosti s nadchádzajúcim májových sčítaním ľudu sa 15. apríla konala v šamorínskom inštitúte Fórum konferencia, na ktorej sa zúčastnil aj podpredseda Slovenského štatistického úradu,
Ing. István Schill, ktorému sme položili niekoľko otázok.

Különbözik valamiben az idei népszámlálás a tíz évvel ezelőttitől?
- Nem sokban. A fő különbség, hogy most első ízben az interneten keresztül is leadhatók a válaszok a kérdőívek kérdéseire. Kis különbség az
is, hogy már nem kérdezünk rá, van-e a válaszadó háztartásában tévé,
hűtő, mosógép, hanem a számítógépes felszereltség iránt érdeklődünk.
Kötelező a népszámlálási ívek kitöltése?
- Igen, a 263/2OO8 sz. törvény értelmében kötelező. Most második alkalommal a kisebbségek nyelvén is készülnek kérdőívek, magyar, ukrán,
rutén és roma nyelven. Ezek esetében természetesen a válaszok is az adott
kisebbség nyelvén írandók.
Az íveket a nevünk feltüntetése nélkül töltjük ki. Mi a garancia
arra, hogy ez a névtelenség nem csábít bizonyos embereket arra, hogy
valós adataik helyett légből kapottakat írjanak be?
- Mindenki a legjobb lelkiismerete szerint kellene, hogy válaszoljon
a kérdésekre. A legszemélyesebb adatokra, a nemzetiségre és a felekezetre
vonatkozó rubrikákat ugyan nem kötelező kitölteni, mégis ajánlatos, mert
a kisebbségek és a felekezeti közösségek a népszámlálás során nyert adatok alapján kapnak állami támogatást. A helységnévtáblák is számarány
függőek, könnyen lekerülhetnek, ha az ott lakók aránya nem éri el a 2O
százalékot.
Az előzetes becslések szerint mennyibe fog kerülni az idei népszámlálás?
- Megközelítőleg valamivel több, mint 3O millió euróba, azaz vagy
egy milliárd koronába. Az előző 75O millió koronába került. A népszámlálási biztosokat a polgármesterek választják ki, kötelességük olyan
embereket találniuk erre a feladatra, akik megbízhatóak és a lakosság számára elfogadhatók. Egy biztosra körülbelül 3OO-35O személy jut.

Líši sa tohtoročné sčítanie ľudu od posledného sčítania pred 10 rokmi?
- Hlavný rozdiel spočíva v tom, že teraz po prvýkrát sa môžu odpovede odovzdať aj cez internet. Malý rozdiel je aj v tom, že tentokrát sa
už nespytujeme na to, či majú rodiny televízor, chladničku, pračku, ale
na počítačové vybavenie domácností.
Je vyplnenie dotazníkov povinné?
- Áno, zakotvuje to zákon č. 263/2008 Zz. Teraz v histórii sčítaní ľudu
druhýkrát sa dotazníky pripravujú aj v jazyku národnostných menšín, maďarskej, ukrajinskej, rusínskej a rómskej. V prípade dotazníkov v jazyku
národností sa odpovede uvádzajú v jazyku danej národnosti.
Dotazníky vyplňujeme anonymne. Čo je garancia na to, že ľudia
pod rúškom anonymity sa nepokúsia uviesť nepravdivé údaje?
- Mali by sme odpovedať na otázky podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Niektoré najosobnejšie otázky, ako napríklad národnosť či náboženská príslušnosť nie je nutné zodpovedať, ale je to odporúčané, nakoľko národnostným a náboženským spolkom sú prerozdeľované štátne
dotácie na základe týchto údajov. Aj tabule s názvami obcí na začiatku
a konci obce v jazyku národnostných menšín môžu zmiznúť, ak pomer danej národnosti nedosiahne 20 percentný podiel.
Na základe predbežných prepočtov akú finančnú záťaž bude znamenať celoštátne sčítanie ľudu?
- Bude to zhruba niečo cez 30 mil. eúr, teda okolo jednej miliardy korún. Predchádzajúce sčítanie ľudu sme zrealizovali za 750 mil. korún. Sčítacích komisárov vyberú starostovia. Ich povinnosťou je nájsť na túto úlohu takých ľudí, ktorí sú zodpovední a sú pre obyvateľov prijateľní. Na jedného sčítacieho komisára pripadne 300-350 občanov.

/VK/

12

Sport, versenypályázat / Šport, verejná súťaž

Sportot az óvodákba!
Vidám, játékos sportnapnak örülhettek a legkisebbek április 15-ikén a helyi sportcsarnokban.
A „Sportot az óvodákba“ elnevezésű akción, amelyet a Rekreációs Testnevelési és Sportklub a Csallóközi Olimpiai Klubbal közösen szervezett, a város mind a kilenc ovija részt vett. A 172 gyermek
19 óvónő felügyelete alatt 21 féle versenyszámban
próbálhatta ki ügyességét. Volt kúszás, ugrálás zsákban és trambulinon, többféle staféta- és labdajáték,
padon egyensúlyozás, gólyalábon és óriáslabdán
járás, akadályverseny, sőt még maraton is. A gyerekeket a részvételükért kijáró oklevél mellett ehető jutalom is várta, gyümölcsöt és édességet kaptak a szervezőktől. Az akció célja, hogy megízleljék
az intenzív mozgás örömét a kicsinyek, és kedvet
kapjanak a sporthoz.

Športový vietor
Klub rekreačnej telesnej výchovy a športu
spolu s Olympijským klubom Žitného ostrova pripravili 15. apríla v mestskej športovej hale športový deň pre najmenších plný zábavy a smiechu.
Do akcie Športový vietor do MŠ sa zapojilo všetkých deväť materských škôl s počtom detí 172 v
sprievode 19 učiteliek. Po spoločnej rozcvičke deti
vyskúšali lezenie cez tunely, skákanie na trampolíne, vo vreciach, na veľkých loptách, chodenie na
lavičkách, na chodúľoch, rôzne loptové a štafetové hry, ba aj maratón. Športová hala bola využitá do posledného miesta. Materské školy boli odmenené účastníckymi diplomami a deti obdržali
ovocie a sladkosti od organizátorov. Cieľom tejto
akcie je viesť deti k pohybu, vytvoriť pozitívny vzťah
k športu.

Nyilvános üzleti
versenypályázat

Verejno-obchodná
súťaž

Dunaszerdahely városa az 1991. évi. 513 számú törvényének (Kereskedelmi Törvénykönyv) 281-288-as paragrafusa és későbbi módosításai
alapján eladásra ajánlja a Dunaszerdahely kataszterében elhelyezkedő következő ingatlant nyilvános üzleti versenypályázat formájában: ● 129-es
számú nem lakás célú helyiség (garázs) amely a dunaszerdahelyi Újfalu
lakótelepen elhelyezkedő 2167-es házszámú tömbgarázs 1. emeletén található valamint az épület közös részeinek és közös létesítményeinek a részaránya, közösségi tulajdonrész: 1/146, amely a dunaszerdahelyi kataszterben
terül el és az 4645-ös számú tulajdonlapon van vezetve.
Az ingatlanról információ kapható a következő címen: Mestský úrad,
Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, 210-es számú
iroda a következő weboldalon: www.dunstreda.sk, a következő e-mail
címen: stefan.galffy@dunstreda.eu.
Az árajánlatok benyújtásának végső határideje: 2011. május 20.

Mesto Dunajská Streda oznamuje svoj zámer predať podľa § 281-288
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov nasledovnú nehnuteľnosť v katastrálnom území Dunajská Streda
formou verejno-obchodnej súťaže: nebytový priestor – garáž č. 129 na
1. poschodí v budove hromadných garáží súp. č. 2167 nachádzajúci sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedený na LV č. 4645 Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra Dunajská Streda v podiele 1/1-ine a podiel priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu v podiele 1/146-ine.
Základnú informáciu o predmete kúpy je možné získať na adrese: Mestský úrad, Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda v kancelárii č. 210, na internetovej stránke: www.dunstreda.sk, na e-mailovej adrese: stefan.galffy@dunstreda.eu.
Lehota na predkladanie cenových ponúk končí dňa 20.5.2011.

Knižnica
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Pestré a
pútavé
programy
Týždeň knižníc v
Dunajskej Strede
Pestrý a pútavý program sprevádzal akciu
Týždeň v Žitnoostrovskej knižnici, ktorý sa
konal v rámci Týždňa slovenských knižníc v
dňoch od 28. marca do 2. apríla. Knižnicu,
ktorá sa nachádza v budove Mestského
kultúrneho strediska, spravuje Trnavský samosprávny kraj, ale na niektoré akcie sa
uchádzali o dotáciu mestskej samosprávy.
Cieľom akcie, ktorá sa na Slovensku konala už
dvanástykrát, bolo upriamiť pozornosť na knihy, vzbudiť záujem o čítanie a zvýšiť návštevnosť knižníc.
Scenár bol podobný, ako v predchádzajúcich rokoch: výstava kníh, dni otvorených dverí, stretnutie
čitateľov s autormi, súťaže, predstavenie nových
knižných publikácií. Aj tento rok dostali generálny pardon zábudlivci, ktorí pozabudli vrátiť včas
vypožičané publikácie. Tí, ktorí sa zapísali do knižnice práve počas tohto týždňa, tak mohli učiniť bezplatne. Už tretíkrát odmeňovali aj najaktívnejšieho čitateľa. Tento rok sa ním stala Marianna Csémy z Dunajského Klátova, ktorá dostala od pani
riaditeľky Lídie Tóthovej knižnú poukážku.
Záverečný akord pestrého týždňa patril deťom.
Akciu pod názvom Noc s Adrersonom usporiadali
prvý krát v roku 2000 v Uherskom Hradišti. Jej podstatou je, že deti môžu do neskorých nočných hodín
– čo je už samo o sebe zážitok pre najmenších – počúvať rozprávky veľkého dánskeho rozprávkára, a zúčastňujú sa aj rôznych zábavných programov.

Žitnoostrovská knižnica každým rokom rozširuje paletu svojich služieb. Vlani v septembri spustili pracovníci knižnice rozprávkový program pre malých pacientov hospitalizovaných v
miestnej nemocnici. Pracovníci knižnice každý
štvrtok ich navštívia a snažia sa spríjemniť
peknými rozprávkami pobyt malých pacientov,
ktorí sú pre rôzne choroby mimo svojich domovov a rodín.
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

Simi –új vasalási szolgáltatás!
Mottó: "Az élet túl rövid ahhoz, hogy vasalásra fecsérelje"
Ilyen még nem volt eddig! Dunaszerdahelyen úttörő vállalkozás indult, amely
megkönnyíti a háziasszonyok, de akár az egyedülálló férfiak dolgát is. Hívják a
0915/676 909, vagy 0904/302 101 telefonszámok valamelyikét, s a futár házhoz megy,
majd becsomagolva házhoz is hozza a profi módon kivasalt ruhákat. Dunaszerdahelyen a Kukučín utcai körforgalomnál (a zálogház mellett) található központunkban vesszük át a vasalnivalót. Kedvező árak, ingyenes házhoz szállítás, rugalmas munkavégzés, gyors ruhajavítás (felhajtás, cipzárcsere) és más előnyök. Már sokan megkedvelték a szolgáltatást, mert az első vasaltatást féláron vállaljuk! Nyitva tartás:
hétfő-péntek 9-18, szombat 9-12.

Nová služba žehlenia Simi!
Motto: "Život je príliš krátky na to, aby sme ho premrhali žehlením"
To tu ešte nebolo ! Jedinečný podnik poskytujúci žehliace služby uľahčí prácu domácich paní, ako aj osamelých mužov. Volajte niektoré z telefónnych čísiel
0915/676 - 909, alebo 0904/302 - 101 a kuriér príde na adresu pre prádlo, donesie
zabalené, profesionálne vyžehlené šatstvo.V prípade osobnej objednávky nás nájdete v Dunajskej Strede pri kruhovom objazde na Kukučínovej ulici, vedľa záložne. Výhodné ceny, prvé žehlenie za polovičnú cenu, donáška do domu zadarmo, flexibilná služba, rýchle drobné opravy (skracovanie, výmena zipsov) a ďalšie. Otvorené: pondelok-piatok 9-18, sobota 9-12.
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže z 20. apríla

A legutóbbi számunkban közölt következő kérdésre vártuk a helyes választ: 1. Melyik két dunaszerdahelyi gyógyszertár nyújt rendszeresen klienseinek különféle kedvezményeket? 2. Most milyen új meglepetéssel szolgálnak? A jó válaszokat beküldők közül kisorsolt három nyertesnek a két
gyógyszertár egyenként 20 - 20 euró értékű ajándékcsomagot ajánlott fel.

V poslednom vydaní DH boli zadané nasledovné otázky: 1. Ktoré dve
dunajskostredské lekárne pripravujú pre svojich klientov pravidelne výhodné akcie? 2. Aké dalšie prekvapenie pripravili teraz? Z čitaleľov, ktorí poslali správne odpovede, sme vyžrebovali troch výhercov darčekových balíčkov v hodnote po 20 - 20 eur, ktoré venujú dve lekárne.

Nyerteseink:

Vyhrávajú:

Lelkes Éva, Svoboda tábornok u. 1950/20, Magyarics Brigitta, Mező
u. 931/5 és Húsvéth Tímea, Vámbéry tér 54/11.A nyertesek a nyereményért személyesen jelentkezzenek a Bartók Béla sétány sarkán lévő Korzó patikában. Szükséges a személyazonossági igazolvány bemutatása.

Éva Lelkes, u. generála Svobodu 1950/20, Brigitta Magyarics, Poľná u. 931/5 a Tímea Húsvéth, Vámbéryho 54/11. Výhru obdržia priamo v lekárni Korzo, ktorá sa nachádza na rohu Korza Bélu Bartóka. Treba sa preukázať občianskym preukazom.

E heti kérdésünk: Olvasóinknak nincs más dolguk, mint beküldeni szerkesztőségünkbe a vasalási szolgáltatás mottóját. A helyes választ
adók között hatszor 10 euró értékű vasalási utalványt sorsolunk ki, amelyet a Simi vasalási szolgáltatás ajánlott fel.

Nová otázka: Úlohou našich čitateľov je, aby poslali do našej redakcie
motto služby žehlenia. Z čitateľov, ktorí pošlú správnu odpoveď, vyžrebujeme až šesť výhercov, ktorí získajú poukážku na žehlenie v hodnote po 10 - 10 eur, ktoré venuje služba žehlenia Simi.

Válaszaikat legkésőbb május 12-ig-ig küldjék el szerkesztőségünk
címére, vagy e-mailben (press@dunstreda.eu), de a városi hivatal portáján is leadhatják. Az email-megfejtésben a nevüket és a címüket is
szíveskedjenek feltüntetni.

Odpovede zašlite najneskôr do 12. mája 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

,

Kronika

Híradó * Magazin - Új Hírek és Magazin
minden csütörtökön 18.00-kor. Folyamatos ismétlés, kivéve a technikai szüneteket.

Relácie DSTV:

Nagy Hanna Bibiána
Ábrahám Jázmin
Sátor Viktória Anna
Horváth Levente
Horváth Mátyás
Kovács Max
Sebők Ádám
Hancko Ladislav
Szabó Máté András

Správy * Magazín - Nové Správy a Magazín každý štvrtok o 18.00. Nepretržité opakovanie, s výnimkou technickej prestávky.
www.dstv.sk

Sidová Mária (1930)
Rácz Ladislav (1943)
Kázmér Alexander ( 1924)
Makky Ján (1926)
Derzsiová Piroška (1922)
Pálfy Juraj (1954)

Házasságkötés – Sobáše
Arsovski Goran – Danicsová Patrícia

Vermes villa/Vermesova vila
A Kortárs Magyar Galériában 2011.
május 13-ikán 17 órakor kerül sor
a Magyar Festők Társasága FEKETE
KÉPEK 3. elnevezésű kiállításának megnyitójára Pogány Gábor művészettörténész
részvételével. A tárlat megtekinthető június
10-ig hétfőtől péntekig 9.00 – 17.00 között.
V Galérii súčasných maďarských umelcov
dňa 13. mája 2011 o 17.hod bude otvorená
výstava Spoločnosti maďarských maliarov
Čierne obrazy 3, vernisáž zaháji kunsthistorik G. Pogány. Výstava je otvorená do
10. júna pondelok - piatok od 9.00 do 17.00.

Felhívás
Nyárasd község eladásra kínál közművesített építkezési telkeket Alsónyárasd
kataszterében, négyzetméterenként 15 eurós áron az ún. új negyedben, ahol a közeljövőben egy modern gyermekjátszótér
is épül. A telkek nagysága 615 m2 1230 m2.
Érdeklődni lehet 031/558 21 51 telefonszámon
031/558 26 92 fax
bacso@topolniky.sk e-mail címen,
vagy személyesen: Obec Topoľníky
Hlavná 126 .
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A DSZTV műsora:

Születések – Novorodenci

Elhalálozások – Zomreli

Programy, Kronika
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Rende zveny
A VMK májusi programja – Májový program MsKS
máj.5.–17.00 : Hamuszín egek – Fecsó Szilárdnak, a Márai Sándor Gimnázium tanárának kiállítása. / Otvorenie výstavy Szilárda Fecsóa, profesora Gymnázia Sándora Máraiho
máj.5.–18.00 : Önfelfedezés, önismeret, önfejlesztés - perinatális élményszférák – Beszélgetéssel egybekötött előadás Nagy László reikimesterrel. / Perinatálne sféry zážitkov – prednáška
majstra Reiki, Ladislava Nagya
máj. 6.–10.00: A Szabó Gyula Utcai Szakközépiskola végzős diákjainak ballagási ünnepsége.
/ Rozlúčka so školou absolventov Strednej odbornej školy, Ul. Gyulu Szabóa 21
máj. 6.–20.00: Ismerős Arcok koncert a Városi Szabadidőparkban – a belépés díjmentes. / Koncert skupiny Ismerős Arcok ( Mestský park voľného času/, vstup zadarmo
május 7 – 8.: III. Magyar Majális a Magyarok Szövetsége és a társult civil szervezetek szervezésében a Városi Szabadidőparkban (Részletek a 16. oldalon) / III. Maďarský majáles – organizátor: Magyarok Szövetsége Mestský park voľného času
máj.13.–17.00 ó.: Csiribiri – koncert, Halász Judit előadása gyerekeknek és felnőtteknek / Koncert Csiribiri – vystúpenie speváčky Judit Halász
máj.16.– 9.00 ó.: a Jilemnický Utcai Alapiskola ünnepi műsorának próbája / Rodičovská akadémia – generálna skúška (ZŠ Jilemnického)
máj.17.–16.00 ó.: a Jilemnický Utcai Alapiskola ünnepi műsora / Rodičovská akadémia (ZŠ Jilemnického)
máj.20.–19.00 ó.: A Kicsi Hang verséneklő duó koncertje / Koncert skupiny Kicsi Hang
máj.21.–14.00 ó.: Az A–Klub fennállásának negyedik évfordulója / 4. výročie vzniku A-klubu
máj.23.–18.00 ó.: Beszélgetéssel egybekötött előadás Dávid Tamással: Össztűz a rákra / Prednáška Tamása Dávida: Boj proti rakovine
máj.24.–19.00 ó.: A Jókai Színház – Komárom bemutatója: Békeffi István – Lajtai Lajos: A régi
nyár / Predstavenie Jókaiho divadla – Komárno: István Békeffi – Lajos Lajtai: Zabudnuté leto
máj.26.–19.00 ó.: A Szlovák Kamaraszínház – Martin bemutatója: Tracy Letts: Augusztus Oklahomában / Vystúpenie Slovenského komorného divadla – Martin: Tracy Letts: August na konci Ameriky
máj.28.: GYERMEKNAP / DEŇ DETÍ
máj.31.–18.00 ó.: DUMASZÍNHÁZ - fellépnek: Kőhalmi Zoltán és Benk Dénes / Divadlo „Dumaszínház“ (MR) - vystúpia: Zoltán Kőhalmi a Dénes Benk

Imanap Révkomáromban
Jó Pásztor vasárnapján május 15- ikén kerül sor a XXII. Komáromi Imanapra Révkomáromban. Az Imanapon felvidéki magyar ajkú főpásztorért, magyar papi és szerzetesi hivatásokért és
a magyar keresztény családokért imádkoznak.
Helyszín: a Szent András plébániatemplom a Klapka téren. A programból: 14.30: Keresztút a
Család Évében, 16.00 Ünnepi szentmise.
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Mozaik / Mozaika

Múzeumok éjszakája 2011 – május 14.
Csallóközi Múzeum – Sárga kastély
• 10.00 – 22.00 – a kiállítások ingyenesen látogathatók
• 18.00 - Gál Dominik abszolvens koncertje
• 20.00 – Nagy Iván múzeumi etnológus előadása Dunaszerdahely történetéről az etnológus szemével
• Csallóközi Színes Ceruzák 2011 - nemzetközi gyermekrajz –
kiállítás
• Kiállítás Kremmer Dezső faragott húsvéti tojásaiból
• Állandó kiállitás a múzeum legszebb darabjaiból – az emeleten
A belépés az összes rendezvényre egész nap ingyenes.

Noc múzeí 2011 - 14.mája

,
ce
u
, o,l
Na.b.ud
szamb
ö
z
e
k
t
e
A kov

Az új városi rendőrfőnök terveiről
O plánoch nového náčelníka mestskej polície

Žitnoostrovné múzeum- Žltý kaštieľ
• 10.00 - 22.00 h – vstup voľný do expozícií
• 18.00 h absolventský recitál Dominika Gála
• 20.00 h - prednáška etnológa múzea Mgr. Ivána Nagya: „Dejiny Dunajskej Stredy očami etnológa“.
•Žitnoostrovské pastelky 2011 – výstava detských výtvarných prác
s medzinárodnou účasťou
• Výstava vyrezávaných kraslíc Dezidera Kremmera – vestibul
• stála expozícia múzea – poschodie kaštieľa
Vstup celý deň je bezplatný.

Startol az előkertek versenye
Štartuje súťaž predzáhrad

III. MAGYAR MAJÁLIS
Május 7. – 8. a Városi Szabadidőparkban
Májusfaállítás, népszámlálási útmutató, jurtafalu, gyógyító sátor
Részletes műsor a www.mszf.neobase.hu honlapon
A programból:
Zoboralja magyar közösségének bemutatkozása, Magyar Nemzeti Közösségek Tanácsának találkozója
Történelmi élőkép lovas hagyományőrzőkkel, baranta- és lovasíjász – bemutató
Ünnepi istentisztelet, Boldogasszony-szertartás,
Kiállítások: régiségek, fényképek, megyék bemutatkozása
Előadások, filmvetités, rovásírás,
Magyarok vására, Kézművesek utcája, kisállat - simogató, gyermekvár
Koncertek: Varga B. Tamás, Felvidéki Rockszínház, Vesztergám Miklós

Szent Győrgy Nap és borfesztivál után
O dňoch Sv. Juraja a o festivale vín

Itt és Most - improvizációs est
Vendég: Rudolf Péter
Május 9-én , 19.00 órakor a Vidékfejlesztési Szakközépiskola (SPTS) színháztermében kerül sor az
estre a felvidéki színjátszás nagyjaival.
Czajlik József ötleteire rögtönöznek : Bandor Éva, Gál Tamás, Lakatos Róbert, Mokos Attila,
Olasz István és egy igazán kivételes,nagyszerű "beugró" vendég: Rudolf Péter.
Jegyek 7 euróért a Családi Könyvklub üzletében kaphatók a Maxban üzletközpontban és rendelhetők a 0917/ 191-607-es telefonon.
Dunajskostredský Hlásnik Dvojtýždenník Mestskej samosprávyl
Šéfredaktorka: Erzsébet P. Vonyik l Fotograﬁe: Kanovits Gábor l Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 50. l Tel.: 590 3946 l
e-mail: press@dunstreda.eu l Internet: www.dunstreda.sk l Graﬁcká
príprava: PG l Tlačiareň: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., Győr
l Expedícia: MSÚ l Evidenčné číslo: 233/08 l Nepredajné.
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Lesz fotpályázat 2011-ben is
Fotosúťaž aj v roku 2011

Dunaszerdahelyi Hírnök A Városi Önkormányzat lapja l Megjelenik
kéthetente l Fõszerkesztő: P. Vonyik Erzsébet l Fotók: Kanovits Gábor l
A szerkesztőség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Fő utca 50. l Tel.: 590 3946
l e-mail: press@dunstreda.eu l Internet: www.dunstreda.sk l Nyomdai
előkészítés: PG l Nyomda: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., Győr
l Lapterjesztés: Városi Hivatal l Nyilvántartási szám: 233/08 l Ingyenpéldány.

