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unaszerdahelynek újabb nevezetessége támadt. Igen, eltalálták, a Batman,
aki iránt már a szlovák országos lapok
tudósítói is érdeklődnek. Épp a múlt héten hívta fel egyikük a szerkesztőségünket, hogy adjuk meg neki Batman
úr mobilszámát, és nagyon elcsodálkozott, amikor közöltük
vele, hogy nem tudjuk. Hát ilyen híres lett a mi Batmanünk. Kissé lankadt izomzatú, kissé topis, repülni sem tud,
egyéb hőstettekről már nem is szólva, de azért a mienk.
Kis város, kis Batman. Hogy mit akar ezzel a batmanséggel
elérni, senki sem tudja. Valószínűleg ő maga sem. Pedig
lenne teendője elég. Például megfékezhetné azokat a hétvégi randalírozókat, akik a diszkóból hazafelé tartva szemétládák, műanyag konténerek felgyújtásával apasztják
a városi kasszát, vagyis mindnyájunk pénzét. Vagy lefülelhetné a mutogatós bácsit, akit eddig nem sikerült a rendőröknek elkapniuk, és hol itt, hol ott felbukkanva riogatja a kiskorú iskolás lányokat. De ehhez talán nincs is szükség a denevéremberre. Elég lenne, ha a szülők a nápolyi
anyákról vennének példát. Amikor már nagyon tele volt
a hócipőjük az iskolák környékén nyüzsgő drogdílerekkel, összefogtak ellenük. Csak ők, a nők, mert az apukák
féltek a maffia bosszújától. Hónapokon keresztül minden
nap legalább két mama figyelte a terepet, és amint feltűntek
a beetetők, támadásba lendültek. A retiküljükkel addig pufálták őket, míg végül a félelmetes maffiának nem akadt
embere, aki ujjat mert volna húzni a harcias asszonyságokkal. A dunaszerdahelyi szatír mögött nem áll a maffia, ártalmatlanná tétele teljesen kockázatmentes, csak meg
kell szervezni a "járőrözést". És ha sikerül elkapni, azt kell
vele csinálni, amit egy norvég városka felháborodott lakói tettek a rajtakapott exhibicionistával: a földre teperték, meztelenre vetkőztették és az akcióról készült felvételeket feltették a világhálóra.

A hirtelen jött hó gyorsan elolvadt. / Snehová nádielka sa rýchlo roztopila.
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Időszerű témák Aktuality

A választói igazolvány O vydaní voličského
preukazu
kiadásáról
Választói igazolvány kiadását március 8-ig kérvényezhetik azok a választásra jogosult polgárok, akik a március 10-i parlamenti választások
napján nem fognak állandó lakhelyükön tartózkodni. Az igazolvány felmutatásával Szlovákia bármely szavazóhelyiségében voksolhatnak.
A Dunaszerdahelyi Városi Hivatalban azok kérhetik választói igazolvány kiadását, akiknek itt van az állandó lakhelyük. A hivatalban megvárásra kiállítják a dokumentumot, amely arra jogosítja fel tulajdonosát,
hogy az ország bármely szavazóhelyiségében leadhassa szavazatát.
Az igazolványt a választó által meghatalmazott személy is kérheti, a meghatalmazást nem szükséges hitelesíteni. A parlamenti választásokon minden, a választás napjáig 18. évét betöltő szlovák állampolgár részt vehet.
A törvény értelmében a választói névjegyzékben szereplő minden szavazópolgárnak legkésőbb február 14-ig meg kellett kapnia a pártok jelöltlistáival együtt az értesítést is a választások időpontjáról és helyszínéről, az utóbbit az államnyelven kívül a nemzeti kisebbség nyelvén is.
A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal kéri, hogy az esetleges ezzel kapcsolatos
észrevételeket, illetve reklamációkat a központi ügyfélfogadó irodában,
a 2. számú ablaknál szíveskedjenek jelezni, vagy az alábbi elérhetőségeken: 0918/ 607 – 317 és 0918/ 607 – 318.

Ak v deň parlamentných volieb, 10. marca sa nebudete nachádzať v mieste svojho trvalého bydliska a chcete sa zúčastniť volieb,
môžete požiadať o vydanie voličského preukazu. Týmto preukazom
je možné voliť kdekoľvek na Slovensku.
O vydanie voličského preukazu v Dunajskej Strede môžu požiadať občania s trvalým bydliskom v meste na mestskom úrade do
8. marca. Preukaz vystavujú na počkanie, aj na základe splnomocnenia, pričom podpisy na žiadosti ako aj podpis voliča nemusí
byť úradne overený.
V zmysle príslušného zákona každý občan, ktorý je zapísaný v
zozname voličov, mal obdržať najneskôr do 14. februára oznámenie o mieste a čase konania volieb a kandidátky strán, ktoré sa zúčastňujú volieb.
Toto oznámenie obce mali zaslať podľa osobitného predpisu aj
v jazyku národnostnej menšiny. Mestský úrad v tejto súvislosti žiada občanov, aby prípadné pripomienky a reklamácie oznámili v Kancelárii prvého kontaktu mestského úradu pri priehradke č. 2 alebo na nasledovných telefónnych číslach:
0918/ 607 – 317 a 0918/ 607 – 318.

Havonta egyszer próbaszirénázás
Dunaszerdahelyen bizonyos időpontokban
rendszeresen megszólalnak a szirénák – holott valójában nem történik semmi, ami erre okot adna.
Többen ilyenkor telefonálnak és érdeklődnek,
hogy miért történik mindez és mit kell tennie az embereknek.
Az alábbiakban ezért idézünk a Dunaszerdahelyi Körzeti Hivatal védelmi és válságkezelési főosztályának ezzel kapcsolatos közleményéből,
amelyből minden kiderül. Eszerint ezekben az esetekben a szirénák üzemképességének ellenőrzéséről van szó, amit a belügyminisztérium 2006/388.
sz. hirdetményének 5. paragrafusa ír elő a polgári

védelemről szóló 1994/42. számú törvény értelmében. A szirénák havi rendszerességgel történő kipróbálását a belügyminisztérium mellett működő Országos Mentőszolgálat segélyhívás-fogadó, mentésirányító és polgári védelmi szakosztálya rendelte el az alábbi harmonogram alapján a 2012- es évre:
január 13., február 10., március 9., április 13.,
május 11., június 8., július 13., augusztus 10.,
szeptember 14., október 12., november 9. és
december 14.
A szirénák hangpróbájára mindig déli 12 órakor kerül sor és az egyforma tónusú szirénahang
2 percig hallható.

Farsangi jégkarnevál a jégpályán./ Fašiangový karneval na umelom klzisku.

Mesačne raz
preskúšajú
sirény
V Dunajskej Strede v pravidelných časových intervaloch počuť hukot sirén – pričom sa našťastie nič
závažného nestalo. V týchto prípadoch niektorí vystrašení občania telefonujú do mestského úradu, a
pýtajú sa, čo majú robiť.
Preto pre informáciu občanov nižšie citujeme z
oznámenia Obvodného úradu Dunajská Streda, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, v ktorom
nájdeme odpoveď na túto otázku. Podľa oznámenia
v každom prípade ide o preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva. Robí
sa to v zmysle 5. paragrafu vyhlášky Ministerstva
vnútra SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v
znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami
zákona NR SR č. 42/ 1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Predpisy boli
vydané podľa pokynov sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany Ministerstva
vnútra SR. Preskúšanie sirén v roku 2012 sa ešte
koná v týchto termínoch:
9. marec, 13. ápril, 11. máj, 8. jún, 13.júl, 10.
august, 14.szeptember, 12. október, 9. november a 14. december.
Dvojminútová akustická skúška sirén je vždy
o 12-tej hodine .

Idegenforgalom / Cestovný ruch
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Közösen népszerűsíteni a Csallóközt
Régiónk idegenforgalmi nevezetességei,
főleg a termálfürdők még hatékonyabb propagálása a legfőbb célja annak a regionális
szervezetnek , amely Dunaszerdahely részvételével a napokban alakult meg. Még további négy térségbeli település, Nagymegyer, Somorja, Bős és Keszölcés vesz részt a
Csallóköz Területi Idegenforgalmi Társulás
munkájában.
Az alakuló ülésen Dunaszerdahely képviseletében jelen volt Dr. Hájos Zoltán polgármester és Andrássy Ferenc, a városi Thermalpark
megbízott igazgatója is. Az új turisztikai szervezet céljait és működési elveit ismertető nagymegyeri sajtóértekezleten mindketten elmondták,
mivel tudják segíteni a munkát és mit tartanak
fontosnak Dunaszerdahely, legfőképpen a városi termálfürdő szempontjából. Dunaszerdahely
polgármestere szerint nemcsak a turisztikai kiadványok megjelentetése, a látnivalók közös propagálása, a turisztikai vásárokon való közös megjelenés lesz hatékonyabb és költségkímélőbb, hanem várhatóan új munkahelyek is létesülhetnek
az idegenforgalmi szövetség keretében beinduló tevékenységnek köszönhetően. „A cél annak
elérése, hogy ne csak átutazó turisták látogassanak el hozzánk, hanem növekedjen az itt töltött vendégéjszakák száma is. Ha ezt sikerül elérni, akkor több szolgáltatás biztosítására lesz
szükség, tehát több munkaerőre is. A munkahelyteremtést tartom napjaink és a közeljövő legfontosabb megvalósítandó feladatának Dunaszerdahelyen és az egész Csallóközben” – mondta lapunknak Hájos Zoltán.

Az új idegenforgalmi társulást megalapító 5 település képviselői. / Predstavitelia 5 obcí, ktoré založili nové združenie.

A sajtóértekezleten elhangzott, hogy a szóban
forgó 5 településen 2011-ben a turisták összesen
340 ezer vendégéjszakát töltöttek. Ennek a számnak a feltornászását segítheti a történelmi nevezetességek vagy akár a nemzetközi nyomvonalakra
rákapcsolódó kerékpárút szélesebb körű megismertetése a határokon túl is. De a legfőbb húzóerőt a régió két termálfürdője, a dunaszerdahelyi
és a nagymegyeri jelentheti.
Dunaszerdahelynek a turisztikai projektben
való részvételét legutóbbi ülésén hagyta jóvá

a városi képviselő-testület, az elfogadott határozat szerint a város évente 10 ezer euróval
támogatja a szövetség tevékenységét, illetve
ezen összeg tagbetétként szerepel. Az idegenforgalmi szerveződés elnökévé Molnár
Pált választották.
Az újonnan alakult szövetség a régió turizmussal kapcsolatos kiadásainak fedezésére állami források bevonásával is számol, ennek nagysága maximálisan a tagok által befizetett össztagdíj 90 százaléka lehet.

Prilákať turistov do Žitného ostrova
Magnetmi nášho regiónu pre turistov sú
okrem historických pamätihodností predovšetkým termálne kúpaliská. Ich propagáciu
v širsom okolí aj v zahraničí považuje za svoju kľúčovú úlohu nové združenie Žitný ostrov
–oblastné združenie cestovného ruchu, ktoré bolo založené začiatkom februára. Zakladajúcim členom je aj mesto Dunajská Streda
spolu ďalšími štyrmi obcami regiónu: Veľký
Meder, Šamorín, Gabčíkovo a Kyselica.
Na ustanovujúcom zhromaždení naše mesto zastupovali primátor JUDr. Zoltán Hájos a poverený
riaditeľ mestského termálneho kúpaliska Ferenc
Andrássy. Na tlačovej konferencii, ktoré sa konalo
vo Veľkom Mederi po ustanovujúcom zhromaždení,
aj primátor, aj riaditeľ Thermalparku Dunajská Streda vo svojich vstupoch hovorili o tom, čím by mohla Dunajská Streda prispieť k úspešnej činnosti no-

vého združenia a aké sú priority mesta, hlavne z
aspektu dunajskostredského termálneho kúpaliska.
Podľa primátora Dunajskej Stredy odteraz bude
efektívnejšia a úspornejšia nielen spoločná propagácia atrakcií a turistických možností celého regiónu, ale zrejme sa podarí rozšíriť aj pracovné možnosti vďaka aktivitám, ktoré sa plánujú v rámci nového združenia. „Našim cieľom je, aby turisti u nás
pobudli dlhšiu dobu, aj niekoľko dní. Ak dosiahneme nárast počtu prenocujúcich turistov, vyvolá to samozrejme potrebu rozšírenia sortimentu a
kvality služieb a programov. Tým sa vytvárajú nové
pracovné možnosti, čo považujem za najväčšiu výzvu súčasnosti a blízkej budúcnosti nielen v Dunajskej Strede, ale aj na celom Žitnom ostove“– povedal pre DH primátor Zoltán Hájos.
Na prezentačnej tlačovej konferencii odznela aj
informácia, podľa ktorej v piatich obciach, ktoré sú
zakladateľmi nového turistického združenia, v

roku 2011 turisti strávili sumárne 340 tisíc nocí.
Možnosti cestovného ruchu regiónu umožňujú však
tento počet významne prekročiť, aj plánovanou intenzívnou propagáciou atraktívnych turistických
centier a významnej medzinárodnej cyklistickej trasy, ktorá povedie popri Dunaji. Najväčšími magnetmi jednoznačne budú termálne kúpaliská v Dunajskej Strede a vo Veľkom Mederi.
Účasť Dunajskej Stredy v tomto regionálnom turistickom zoskupení odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo koncom januára. Podľa prijatého uznesenia
z mestského rozpočtu ročne budú podporovať
fungovanie združenia 10 000 eurami. Za predsedu združenia bol vymenovaný Pál Molnár. Nová
organizácia na vykrytie výdavkov, ktoré súvisia so
zabezpečením potrieb cestovného ruchu v regióne,
počíta aj so štátnymi dotáciami, ktoré môžu dosiahnuť maximálne 90 percent výšky sumárnych
členských príspevkov zakladajúcich obcí.
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Városi önkormányzat / Mestská samospráva

Képviselői interpellációk
Lapunkban visszatérünk a városi képviselő-testület január 31 – én tartott legutóbbi ülésén
elhangzott információkhoz és képviselői interpellációkhoz.
Dr.Hájos Zoltán polgármester az ülésen elmondta, hogy a Perfects irodaház felújítási pályázata
határidőre elkészült, bár az
előkészítésével megbízott
városi Municipal Kft. nem
állt fe-ladata magaslatán.
Február-márciusban történik meg az elbírálása, elfogadása esetén 735 ezer eurót
kaphat Dunaszerdahely. A
polgármester tájékoztatott
arról is, hogy a Városi Művelődési Központ előtti tér
zárószakaszhoz érkezett revitalizációjának kivitelezési határidejét egy 2011. december végén jóváhagyott függelék szerint 2012.
május végéig meghosszabbították.
Bugár György /MKP/ megköszönte a városi hivatalnak, az önkénteseknek és az adakozóknak a
hajléktalan-ellátás megszervezésében nyújtott segítséget. Kezdetben heti 2 alkalommal 8-10 ember
kapott meleg ételt, majd február elejétől meleg vacsorát is sikerült biztosítani a részükre. Benkóczki
Vendel /Most-Híd/ tájékoztatta a testületet arról,
hogy a képviselő - testület tárgyalási rendszabályzatának módosítása céljából 2011 szeptemberében létrehozott bizottság dolgozik a feladaton.
Bindics Zsolt /Most-Híd/ a DAC-cal kapcsolatban
megelégedéssel nyugtázta, hogy az ifjúsági szakosztály számára 63 ezer euró lett elkülönítve a 2012es költségvetésben. Karaffa Attila /MKP/ szerint
a városvezetésnek fel kell készülnie az ifjúsági csapatok működtetésére, ha olyan helyzet állna elő,

hogy a DAC mellőzi őket. Horváth Kinga /MostHíd/ szorgalmazta, hogy akik határidőre rendezték
elmaradásukat a várossal szemben, kapják meg a
Hűségkártyát. Dakó Sándor /Most-Híd/ emlékeztetett arra, hogy a vonatkozó törvény szerint az
önkormányzatnak 2014-ig városi hulladékudvart
kell létesítenie. Bugár Zoltán /független a Most
– HíD frakcióban/ lakossági panaszt tolmácsolva
arra figyelmeztetett, hogy a Kukučín utca 1294-es
lakóházának padlását ellepték a galambok és mindent telepiszkítanak. A polgármester szavaira reagálva kijelentette, hogy a Municipal Kft. folyamatosan és érdemben dolgozott a pályázat előkészítésén. Jarábik Gabriella /Most-Híd/ felrótta a
városi szilveszteri ünnepség elmaradását. A polgármester válaszában elmondta, hogy takarékossági okból maradt el az ünnepség, 2012-re van rá
keret a költségvetésben.

Rôzne záležitosti a interpelácie
Vrátime sa k niektorým informáciam a
poslaneckým interpeláciam, ktoré odzneli
na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva 31. januára.
Primátor Judr. Zoltán Hájos informoval poslancov o tom, že projekt rekonštrukcie administratívnej budovy Perfects, a. s. bol podaný v
termíne, hoci pôvodne poverená mestská spoločnosť Municipal Estate s. r. o. sa nie veľmi
úspešne zhostil tejto úlohy. Projekt vyhodnotia
v mesiacoch február-marec a ak bude úspešný,
pre Dunajskú Stredu schvália 735 tisíc eur. Revitalizácia námestia pred MsKS pokračuje, podľa dodatku z konca decembra 2011 termín dokončenia predĺžili do konca mája 2012.

Juraj Bugár, poslanec za SMK vyslovil poďakovanie MsÚ, dobrovoľníkom a ochotným
podnikateľom pri organizovaní pomoci bezdomovcom formou podávania teplého jedla 810 osobám dvakrát do týždňa, od februára už
každý večer. Vendelín Benkóczki /Most-Híd/
informoval MsZ, že komisia na vypracovanie
návrhu zmien rokovacieho poriadku pracuje od
septembra 2011. Zsolt Bindics /Most-Híd/
hodnotil pozitívne skutočnosť, že v rozpočte
na rok 2012 pre mládežnícky futbal DAC vyčlenili 63 tisíc eur. Attila Karaffa /SMK/ upozornil, že mesto sa musí pripraviť na prevzatie mládežníckych celkov DAC v prípade, ak
ich materský klub nechá stranou. Kinga Horváth /Most-Híd/ urgovala, aby občania, kto-

Az Október utcai óvodánál február elején kihelyezték a kiegészítő közlekedési táblát és ettől
kezdve az óvoda előtt hétvégeken és munkaidő
után is bárki leparkolhat. Ezt a témát Habán
Dana vetette fel a január végi képviselő - testületi
ülésén, de mint Dr. Hájos Zoltán polgármester válaszában utalt rá, a táblákat a városi hivatal már
korábban megrendelte. / Pri materskej škole na
Októbrovej ulici začiatkom februára umiestnili
dodatkovú dopravnú tabuľu, ktorá umožňuje parkovanie pre verejnosť cez víkendy a po pracovnej
dobe. V tejto veci interpelovala 31. januára na zasadnutí mestského zastupiteľstva Dana Habánová, ako však primátor Judr. Zoltán Hájos vo svojej
odpovedi uviedol, príslušnú tabuľu mestský úrad
už predtým objednal.

rí včas vyrovnali svoje dlhy voči mestu, dostali
Vernostnú kartu. Alexander Dakó /MostHíd/ pripomenul, že podľa zákona samospráva je povinná do roku 2014 zriadiť mestský
zberný dvor. Zoltán Bugár /nezávislý v klube Most-Híd/ upozornil na neúnosné premnoženie holubov v podkroví obytného domu
č. 1294 na Kukučínovej ulici, kde vtáci znečisťujú životné prostredie. Primátor povedal,
že sa obrátia na firmu, ktorá sa špecializuje na
odchyt holubov. Poslanec reagoval aj na citované kritické slová primátora o činnosti Municipal Estate s. r. o. a uviedol, že pracovali
efektívne na príprave projektu. Gabriella Jarábik /Most-Híd/ kritizovala, že sa nekonala
mestská silvestrovská oslava, čo primátor
zdôvodnil úspornými opatreniami. Ako však
Zoltán Hájos dodal, rozpočet na rok 2012 už
počíta s financiami na mestský silvester.

Hűségkártya / Vernostná karta
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Az utóbbi időben a Dunaszerdahelyi Városi Hivatalba több száz kérelem érkezett Hűségkártya kiadására olyan személyektől,
akik nem tudták időben kiﬁzetni a tartozásaikat, ezért nem kapták meg automatikusan a Hűségkártyát. Ennek okairól és a lehetséges megoldásról kérdeztük Dr. Hájos
Zoltán polgármestert.

A cég neve
Obchodné meno

Az üzlet neve
Názov predajne
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Hűségkártya – utólagosan?
tetések okozta méltánytalanság több száz polgárt érint,
úgy döntöttem, hogy a március 12-i soros képviselőtestületi ülésen módosító indítványt terjesztek a képviselők elé, hogy december 31-re módosítsák az eredeti, november 15-re szóló határidőt. Ezáltal lehetővé
tesszük azoknak, akik a tavalyi év végéig rendezték
az adósságaikat, hogy megkaphassák a Hűségkártyát. Ha a képviselő-testület jóváhagyja ezt az indítványomat, már március 31-én kézhez kaphatják az
érintettek a Hűségkártyát, amely januártól nemcsak
a városi intézményekben biztosít számukra kedvezményeket, hanem legújabban már a helyi vállalkozók, kereskedők üzleteiben és szolgáltatásainál is, jelenleg összesen 14 helyen” - mondta a polgármester.

„Mint köztudott, a várossal szembeni tartozás
kizáró ok és az adósok nem kaphatják meg a sokféle előnyt biztosító Hűségkártyát. Az említett kérelmezőknek tavaly tartozásaik voltak a várossal
szemben, és azokat nem tudták a képviselő-testület által erre kiszabott határidőn belül, vagyis november 15-ig rendezni. Mivel nagyon sok ilyen eset
van, utánanéztem, mi lehet ennek az oka? Megállapítottam, hogy az adósok november 15-e után vették át a városi hivatal által kiküldött fizetési felszólításokat -- főleg a szemétdíjjal kapcsolatban” – nyilatkozta a polgármester.
Ez ügyben lépni készül, hogy a kialakult helyzet
orvosolható legyen. „Mivel a megkésett figyelmez-

Kinálat/
Sortiment

A bolt, egység címe
Adresa prevádzkárne

Kedvezmény Az árengedmény tárgya /
Zľava
Predmet zľavy

KELLYS BICYK- KELLYS
LES Kft./s.r.o.
BICYCLES

Kerékpárok eladása, szervize- Fő utca 4241
lése/ predaj a servis bicyklov Hlavná 4241

5% a 10%

5% - a kerékpár árából/ z cien bicyklov,
10% - szervizelési kedv./zľava na servis

FTC PARKET
ŠTÚDIO

FTC PARKET
ŠTUDIO

parketták
parkety

Bacsák utca 248/12
Bacsákova 248/12

5% - 10%

bizonyos árukra és szolgált. /na vybrané druhy tovarov a služieb

Harmónia
Hakszer Erzsébet

Harmónia

Teák és más biotermékek /
čaje a iné bioprodukty

Fő utca 37/19
Hlavná 37/19

5% - 10%

Bizonyos árukra és szolgáltatásokra / na
vybrané druhy tovarov a služieb

Ing. Helena
astudio
Antalová ASSIST

szépségszalon / salón krásy

Halpiac 333/10
Rybný trh 333/10

2%

minden szolgáltatásra / na všetky služby

GGA COMMER- Boribon
CIAL Kft./s.r.o.

gyerekruhák/ detský textil

Bartók Béla sétány 743/5 / 5%
Korzo B. Bartóka 743/5

minden árura, kivéve az akciós termékeket / zľava sa nevzťahuje na akciový tovar

MonRobe
Kft./s.r.o.

MonRobe

női textiláruk/ dámsky textil

Bacsák utca 4. /
Bacsákova 4

5%

minden árura, kivéve az akciós termékeket / zľava sa nevzťahuje na akciový tovar

Andrea Czucz

Ferrara

női textiláruk / dámsky textil

Fő utca 4239/63
Hlavná 4239/63

5%

minden árura, kivéve az akciós termékeket / zľava sa nevzťahuje na akciový tovar

A táblázatban feltüntetett további 7 boltban is elfogadják a Hűségkártyát. / V ďalších siedmych obchodoch, ktoré sú uvedené v tabuľke, poskytujú zľavy majiteľom Vernostnej karty.

V poslednom čase sa obrátili na Mestský
úrad stovky občanov so žiadosťami o
vydanie Vernostnej karty. Sú to obyvatelia mesta, ktorí nestihli do stanoveného termínu vyrovnať všetky pozdĺžnosti voči
mestu. Preto nemohli dostať automaticky
Vernostnú kartu na rok 2012. O príčinách
a možných riešeniach sme sa opýtali primátora JUDr. Zoltána Hájosa.
„Ako je známe, ak má niekto pozdĺžnosti voči mestu, nemá automaticky nárok na
Vernostnú kartu, ktorá poskytuje rôzne zľavy.
Spomínaní Dunajskostredčania mali v minulom roku pozdĺžnosti voči mestu, ktoré nes-

Vernostná karta – dodatočne?
tihli vyrovnať do 15. novembra, teda do termínu, ktorý odsúhlasili poslanci mestskej samosprávy. Nakoľko máme veľa takýchto prípadov, hľadal som príčiny tohto stavu. Zistil som, že dotknutí občania obdržali výzvy
na zaplatenie týchto pozdĺžností – hlavne
poplatku za odvoz smetí – po 15. novembri“–
povedal primátor.
Informoval ďalej aj o tom, že podnikne
kroky v záujme riešenia vzniknutej situácie.
„Nakoľko oneskorená výzva sa dotýka stovky
obyvateľov mesta, rozhodol som sa, že na

nasledovnom plenárnom zasadnutí mestskej samosprávy, ktoré sa bude konať 12. marca, podám pozmeňujúci návrh na zmenu termínu úhrady pozdĺžností na 31. decembra. V tomto prípade by mohli dostať Vernostnú kartu aj tí obyvatelia mesta, ktorý vyrovnali dlh voči mestu
po 15. novembri. Ak poslanci schvália môj
návrh, oneskorenci by mohli do 31. marca tiež
dostať Vernostnú kartu, ktorá poskytuje zľavy
v rôznych mestských inštitúciách a ponúka aj
možnosť výhodnejšieho nákupu v 14 miestnych
predajniach“ – povedal primátor.
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Dotációk / Dotácie

Dotációk közhasznú Dotácie na verejnoproscélokra 2012-ben is pešné aktivity v roku 2012
Dunaszerdahelyen a városi önkormányzat pályázati rendszer keretében
2012-ben is folyósít dotációkat. Az „Általánosan közhasznú szolgáltatások és aktivitások támogatása 2012-ben” elnevezésű program keretében az
egyszeri és vissza nem térítendő dotációk azonban kizárólag közhasznú célokat szolgáló tevékenységekre és szolgáltatásokra igényelhetők. Az erre vonatkozó kérvények 2012. március 31-ig nyújthatók be.
Az igénylés egyik feltétele az, hogy csak dunaszerdahelyi állandó lakhelyű természetes személyek és itteni székhelyű jogi személyek folyamodhatnak dotációért, ugyanakkor a közhasznú aktivitást a városban kell
kifejteniük. A folyósítás feltételeit a 2009/ 5. számú általánosan kötelező érvényű városi rendelet szabályozza. A kérvényeket az illetékes szakosztály
bírálja el, de a hiányos beadványokat nem veszik figyelembe. A dotáció megítélésére a kérvényezőnek nincs jogigénye. Továbbá csak azok igényelhetnek támogatást, akiknek nincs tartozása a várossal szemben.
A pályázati kiírás szerint a megítélhető dotáció alsó határa 150 euró, a
felső határ 3 500 euró. A projektek megvalósításának 2012 végéig be kell
fejeződnie, az elszámolást pedig 2013. január 15-ig kell leadni.
A kérvényt a szükséges mellékletekkel együtt a Városi Hivatal iktatójában kell leadni vagy postán feladni legkésőbb március 31-ig (meghatározó
a postai pecsét dátuma).
A postacím a következő: Mestsky úrad Dunajská Streda, Odbor školstva,
sociálnych vecí, športu a kultúry, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
A borítékon szíveskedjenek feltüntetni a program elnevezését, vagyis:
“Általánosan közhasznú szolgáltatások és aktivitások támogatása 2012ben” és fel kell tüntetni az
igénylés célterületét is.
A pályázati kiírás értelmében az alábTovábbi részletes inforbi 5 területen igényelhetők dotációk:
mációk megtalálhatók Dua/ testnevelés és sport,
naszerdahely weboldalán
b/ kulturális tevékenységek,
./www.dunstreda.sk/. A
c/ szociális segítség, humanitárius vagy
város honlapjáról letöltheegészségügyi gondoskodás,
tő a dotációs kérelem ford/ művelődés, nevelés, emberi jogok vémanyomtatványa az egyéb
delme,
mellékletekkel együtt.
e/ környezetvédelem, egészségmegóvás.

Múlt szerdán helyszíni szemlére került sor a Billa üzletközpont tervezett megépítésének helyszínén. A dunaszerdahelyi kórház udvarához tartozó telek a Nagyabonyi út legelején található, amelynek eladásáról a beruházónak még ősszel döntött a Dunaszerdahelyi Kórház és Rendelőintézet Részvénytársaság közgyűlése. A helyszíni szemle azt a cél szolgálta, hogy az előírásoknak megfelelően az ügyben érintett lakosok, szervezetek és
szervek tolmácsolhassák esetleges kifogásaikat és észrevételeiket, amelyeket közjegyző jelenlétében jegyzőkönyveztek és az
elhelyezési eljárás során kiértékelnek.
Minulú stredu sa uskutočnilo miestne šetrenie v lokalite, kde by
sa mala realizovať výstavba nákupného centra Billa. Pozemok nachádzajúci sa na začiatku Veľkoblahovskej cesty patril dunajskostredskej nemocnici, vedenie akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda a. s. však na jeseň časť pozemku predalo investorovi, ktorý má realizovať výstavbu predajne Billy. V rámci povoľovacieho procesu dotknutí občania, organizácie a orgány štátnej správy mali možnosť tlmočiť svoje postrehy, tie boli zachytené
v zápisnici a budú vyhodnotené v ďalšej časti územného konania.

Samospráva Dunajskej Stredy poskytne dotácie z rozpočtu mesta na
všeobecne prospešné aktivity aj v tomto roku. V rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2012“ budú poskytnuté oprávneným žiadateľom jednorázové nenávratné dotácie, ale len
na aktivity a služby sledujúce verejnoprospešné ciele. Žiadosti treba podať do 31. marca 2012.
Jedna z podmienok poskytnutia dotácie je, že sa môžu uchádzať len
fyzické a právnické osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v Dunajskej Strede, ktoré pôsobia a vykonávajú činnosť alebo poskytujú služby na území mesta. Podmienky poskytnutia dotácie upravuje VZN
5/2009. Žiadosti posudzuje príslušný odbor mestského úradu, ale neúplné žiadosti sa nebudú posudzovať. Na dotácie nie je právny nárok.
O dotáciu sa môže uchádzať len fyzická alebo právnická osoba, ktorá
nemá pozdĺžnosti voči mestu.
Podľa zverejnenej výzvy minimálna výška dotácie je 150 eur, maximálna 3500 eur. Projekty sa musia realizovať do konca roka 2012, pričom vyúčtovanie treba predložiť do 15. januára 2013.
Žiadosti o dotáciu treba doručiť s príslušnými prílohami do podateľne mestského úradu alebo poštou (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke).
Adresa je nasledovná:
Mestský úrad Dunajská Streda, Odbor školstva, sociálnych vecí, športu
a kultúry, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Obálku je potrebné označiť názvom programu „Podpora všeobecne
prospešných služieb v
roku 2012“ a treba uviesť
aj účel, na ktorý sa dotáDotácie možno žiadať na tieto ciele:
cia žiada.
a) telesná kultúra a šport,
Ďalšie podrobné inforb) kultúrne aktivity,
mácie nájdete na webovej
c) sociálna pomoc, humanitárna stastránke Dunajskej Stredy
rostlivosť, zdravotnícka starostlivosť,
/www.dunstreda.sk/. Tu
d) vzdelávanie, výchova, ochrana
je možné stiahnuť aj tlačiľudských práv,
vo žiadosti s príslušnými
e) ochrana životného prostredia a zdraprílohami.
via obyvateľstva.

R7-es gyorsforgalmi út / Rýchlostná cesta R7
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Ne mellőzzék a város szempontjait!
A polgármester szerint a R7-es megépítésével
egyidejűleg mentesíteni kell a várost
a kamionforgalomtól
Miért nem vették ﬁgyelembe Dunaszerdahely városának észrevételeit a város mellett tervezett R7-es gyorsforgalmi út egyes variánsainak kidolgozásánál, amelyeket még 2009-ben megküldtek az illetékeseknek? – tette
fel a kérdést a múlt pénteki közmeghallgatáson Szelle Erika szakosztályvezető. Dunaszerdahely prioritásait Dr. Hájos Zoltán polgármester ismertetette hozzászólásában.
A Városi Hivatal építészeti szakosztályának vezetője a városvezetés nevében feltett kérdéseire
azonban nem kapott egyértelmű és kielégítő választ azon a városháza tanácstermében lezajlott
múlt pénteki nyilvános fórumon, amelyen a
Nemzeti Autópálya Társaság képviselői bemutatták az ország déli részét kelet-nyugati irányban
összekötő gyorsforgalmi út három fő változatát,
az E, az A1 és az A-B variánsokat. A fórumon bárki részt vehetett, beleértve a egyes falvak polgármestereit és a lakosokat is, de csak páran éltek ezzel a lehetőséggel. A dunaszerdahelyi városi képviselők közül senki sem tartotta fontosnak, hogy részt vegyen a fórumon, az építészeti
szakbizottságot senki sem képviselte.
A fórumon keresték a legjobb megoldást a Dunaszerdahely és Egyházgelle között vezető gyorsforgalmi útszakaszra. A közeljövőben el kell dönteni, hogy vajon a Dunaszerdahelyt északról,
Nagyudvarnok irányába elkerülő E variáns, vagy

a meglévő 1/63-as főút Az R7-es gyorsforgalmi út az ún. déli nyomvonal, Pozsonyból kiindulva Dunanyomvonalát követő A1 szerdahelyen, Érsekújváron, Nagykürtösön át Losoncig vezet, ahol rákapcsolóverzió, illetve az ettől nem dik majd az R2-es gyorsforgalmi útra. / Trasa rýchlostnej cesty R7 je súčasťou tzv.
sokkal különbőző A-B vál- južného ťahu, ktorý má byť vedený z Bratislavy cez Dunajskú Stredu, Nové Zámky,
tozat-e a legcélszerűbb, Veľký Krtíš a Lučenec, kde sa napojí na rýchlostnú cestu R2.
amely délről kikerülné Duegy elkerülőutat építenének Galánta irányába, hogy
naszerdahelyt és a karcsai ipari parkot is.
az R7-es megépítése után várhatóan megnövekvő
Az ülésen Dunaszerdahely városának fő priorinemzetközi és teherforgalom ne Nagyudvarnokon és
tásait és elvárásait Szelle Erika mellett Dr. Hájos ZolDunaszerdahelyen keresztül haladva jusson el az R7tán is nyomatékosította hozzászólásában. A polgáresre. Az E variáns megépülése esetén a város szükmester szintén számonkérte azt, hogy miért nem dolségesnek tartja egy teljes értékű kereszteződés meggozták bele a tervekbe azokat a javaslataikat, ameépítését, az A1-es verzió esetében pedig hangszigelyek az R7-sel egyidejűleg megoldanák a Dunatelő fal kialakítását Ollétejednél és a termálfürdőnél.
szerdahelyen belüli közlekedési helyzetet is, főleg a
A fórum végén elhangzott, hogy még bárki elteherforgalom elvezetését. Minden variánsnak vanjuttathatja véleményét a környezetvédelmi minak előnyei és hátrányai is, de bármelyik variáns is
nisztériumba, ezeket aztán az ígéret szerint fiépül meg, Dunaszerdahely azt fogja szorgalmazni,
gyelembe veszik a projektek véglegesítésénél. Duhogy a galántai úti teherforgalmat egy elkerülőút megnaszerdahely városa szintén újra megfogalmazza
építésével vezessék el. A várost délről elkerülő A1javaslatait és követelményeit.
es variáns volna a legmegfelelőbb, azzal együtt, hogy

Neignorovať záujmy Dunajskej Stredy!
Podľa primátora treba rýchlostnú cestu R7 vybudovať tak, aby kamióny neprechádzali mestom
Prečo v projekte rýchlostnej cesty R7 neboli zohľadnené pripomienky mesta Dunajská Streda, ktoré boli sformulované v roku 2009? – túto
otázku položila vedúca stavebného odboru
mestského úradu Erika Szelle na verejnom prerokovaní správy o hodnotení rýchlostnej cesty R7, ktoré sa konalo 17. februára. O prioritách
Dunajskej Stredy na fóre informoval primátor
mesta JUDr. Zoltán Hájos.
Vedúca stavebného odboru však nedostala jednoznačnú odpoveď na položené otázky na fóre, ktoré sa konalo v zasadacej sieni radnice. Predstavitelia Národnej dialničnej spoločnosti informovali
o troch možných alternatívach plánovanej rýchlostnej cesty R7, teda o variante E, A1 a A-B. Rokovanie bolo verejné, očakávala sa účasť starostov
zainteresovaných obcí obcí, ako aj obyvateľov, ale
účasť bola veľmi slabá. Z dunajskostredských
mestských poslancov nebol nikto prítomný, ani odborná komisia stavebná nebola nikým zastúpená.

Účastníci fóra hľadali najvhodnejšiu alternatívu riešenia medzi Dunajskou Stredou a Holicami.
V blízkej budúcnosti sa rozhodne, či to bude varianta E, ktorá podľa projektu obchádza Dunajskú
Stredu zo severnej strany smerom na Malé Dvorníky a končí s mimoúrovňovou križovatkou severne
od obce Veľké Dvorníky. Druhá možnosť je alternatíva A1, ktorá by v podstate kopírovala trasu súčasnej cesty č. 63, tretia jej veľmi podobná
varianta A-B, ktorá má totožný začiatok, ako varianta A1, teda sa začína mimoúrovňovou križovatkou pri Holiciach, s tým rozdielom, že kračiansky priemyselný park obchádza z juhu.
Na rokovaní sa zúčastnil aj primátor Dunajskej Stredy, ktorý upozornil na priority mesta.
JUDr. Zoltán Hájos tlmočil svoju nespokojnosť
s tým, že predkladané varianty nezohľadňujú pripomienky mesta, predovšetkým neriešia požiadavku odklonenia kamiónovej dopravy z mesta.
Každá varianta má svoje výhody aj nevýhody, ale
bez ohľadu na to, ktorá bude realizovaná, Du-

najská Streda bude trvať na tom, aby sa vyriešila tranzitná doprava v súčasnosti prechádzajúca
mestom smerom z Galanty na cestu č. 63, ktorú treba odkloniť novou obchádzkovou komunikáciou. Pre mesto by bola najvhodnejšia alternatíva A1, ale s tým, že sa vybuduje obchádzková
cesta smerom na Galantu, aby zvýšená medzinárodná nákladná doprava neviedla na R7-ku dez
Dunajskú Stredu. V prípade varianty E mesto požaduje vybudovanie plnohodnotnej križovatky,
v prípade varianty A1 vybudovanie zvukovej bariéry. Mesto pri každom variante dožaduje vypracovanie zámeru o vplyvoch investície na životné prostredie.
V závere rokovania zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti odznelo, že pripomienky k návrhom rýchlostnej cesty R7 ešte možno doručiť na
ministerstvo životného prostredia, ktoré podľa
prísľubu posúdia pri výbere najvhodnejšej varianty.
Mesto Dunajská Streda opäť sformuluje svoje stanovisko a konkrétne požiadavky.
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Óvodai beíratások
A 2012/2013-as tanévre történő beíratkozás
2012. február 15. és 2012. március 15. között zajlik. Dunaszerdahely Városa a területén működő kilenc óvoda fenntartójaként irányítja az
óvodai beíratásokat.
A gyermek óvodai felvételéről az óvoda igazgatónője határoz. A felvételnél előnyben részesülnek azok
a gyerekek, akik betöltötték 5. életévüket, akik halasztást kapnak a kötelező iskolalátogatásról, akik második éve halasztást kapnak, valamint azok a gyerekek, akiknek állandó lakhelye Dunaszerdahely.
A gyermek felvétele kérvény alapján történik, ezt
az óvoda igazgatóságán lehet kérni. A kérvény a város honlapjáról is letölthető. A gyermek felvételéről,ill. elutasításáról április 30-ig határozatot ad ki
az óvoda igazgatónője.
Egészségkárosodott gyermek felvételéről alapos
mérlegelés után az óvoda igazgatónője határoz a gyermekorvos és a nevelési tanácsadó véleményezése alapján, ha szellemi és testi fogyatékos gyermekről van szó,
szükségeltetik az illetékes szakorvos véleménye is.

Materská škola na Komenského ulici –
Komenský utcai Óvoda 357/2,
Tel.: 031 / 552 50 50, 0918 – 607 363
Óvodánk a város szívében található a Komenský utcán.
Három magyar és egy szlovák nyelvű osztállyal működik.
Az óvoda alapelve a következő: Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvodai élet megteremtése, ahol a
gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot
ad a gyermeknek. A gyermekeket nemcsak az iskolára készítjük
fel, hanem elsősorban az életre. A családias légkör kialakítása érdekében vegyes korcsoportokat hoztunk létre. A mindennapi
tevékenységek kiegészítéseként a gyerekek a nyelv, a tánc és
a művészeti körök kínálatából válogathatnak. Az iskolai év folyamán a gyermekek és a szülők részére gazdag programot biztosítunk nyitott napok, kirándulások formájában a közeli és a
határon átnyúló régióban is. Az egészséges és kellemes légkör kialakítása érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az óvoda
környezetére, udvarunk ápolására és felszereltségére.
Naša materská škola sa nachádza v srdci mesta na ulici Komenského. V prevádzke sú štyri triedy: tri triedy s vyučovacím jazykom maďarským a jedna trieda s vyučovacím
jazykom slovenským.
Základným krédom materskej školy je zabezpečiť harmonickú a láskyplnú atmosféru, v ktorej sa uprednostňuje vzdelávanie a výchova k samostatnosti a zodpovednosti. Vedieme
deti ku kladným postojom k sebe, k druhým a k svetu. Deti
pripravujeme nielen na úspešné zvládnutie požiadaviek v základnej škole, ale predovšetkým na úspešné zvládnutie vlastných
každodenných životných situácií. Vekovo zmiešané triedy sme
vytvorili preto, aby sme čo najviac priblížili deťom rodinnú atmosféru. Okrem každodenných hravých a edukačných činností
ponúkame pre deti možnosti navštevovania jazykových, tanečných, a umeleckých krúžkov. Počas školského roka ponúkame pre deti a rodičov bohatý spoločný program formou otvorených dní v MŠ, triednych výletov a exkurzií v okolí ako aj
v cezhraničnom pásme. Kladieme veľký dôraz na starostlivosť
o svoje bezprostredné životné prostredie.

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským –
Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, Október u. 939/47
Tel.: 0918 607 368
Az Október Utcai Óvoda háromosztályos
magyar tannyelvű óvoda, amely a város nyugati részén található. Nevelési programunk az
,, Égig érő fa“ címet viseli.
Céljaink:
- az emberiség szellemi örökségének átadása
az eljövendő generáció számára, átadni a
népi hagyományok örökségét.
- barátságos és szeretetteljes környezetben nevelni a gyermekeket, elősegíteni műveltségük fejlődését.
Hangsúlyt fektetünk:
- az anyanyelv ápolására,
- a népszokások megismertetésére,

- a megfelelő mozgáskultúra kialakítására,
-a művészet eszközeinek felhasználására a nevelésben,
- a jeles napok megünneplésére.
Szorosan együttműködünk a szülőkkel, sok
programot szervezünk amelyen a szülők is
részt vehetnek.
Az óvodában a gyerekeknek lehetőségük
van igény szerint részt venni a következő programokban:
- angolnyelvtanulás játékos formában,
- kézműves kör,
- sportkör,
- úszásoktatás,
- iskolaelőkészítő.

Materská škola– Óvoda, Széchenyiho ul. 1999/9
Tel.: 0918 607 365
Názov školského vzdelávacieho programu
– HRAVÉ ŽABKY
Materská škola leží v tichom a kľudnom prostredí mimo centra mesta. Obklopená je bohatou zeleňou, ktorá poskytuje ideálne podmienky pre zdravý vývoj detí. Rozsiahly pozemok, na ktorom je budova MŠ postavená, umožňuje bezpečný a voľný pohyb detí pri šantení
a hrách na priestrannom a upravenom dvore.
Keďže hra je najprirodzenejšia činnosť dieťaťa, aj náš program je zameraný tak, aby deti
prostredníctvom hry získali množstvo poznatkov, podnetov a skúseností, rozvíjali si svoje zručnosti a vedomosti ako aj komunikačné schopnosti. Bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.msszechenyiho.alelkes.eu.

Az óvodai művelődési program neve –
JÁTÉKOS BÉKÁK
Az óvoda csendes helyen található, sok
zölddel körülvéve. Az óvoda elsősorban a
gyerekek mozgásigényének a kielégítésére,
harmonikus és egészséges testi-lelki fejlődésük biztosítására helyezi a hangsúlyt. A
testmozgásra kiválóan alkalmas a nagy kiterjedésű óvodaudvar. A rendszeres és változatos tevékenységekkel ki szeretnénk alakítani a gyermekben a mozgás nyújtotta örömet, a pedagógusok változatos gyakorlatokkal segítik a gyermekek egészséges fejlődését. Az egészséges életvitelhez nélkülözhetetlen az aktív mozgás, amire kiváló lehetőséget nyújt az óvoda udvara a biztonságos mászókákkal.

Materská škola– Óvoda,Námestie SNP č. 187/11 929 01
Tel.: 0918 607 362
Az iskolai művelődési program neve:
MESEERDŐ
Óvodánk három magyar tanítási nyelvű és
egy szlovák tanítási nyelvű osztállyal működik. Az osztályok színek szerint vannak elnevezve - narancssárga, zöld, piros és kék.
Az óvodát a szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag családias légkör,
az érzelmek és gondolatok szabad kinyilvánítása, a gyermekközpontúság, a társkapcsolatok pozitiv irányba való fejlesztése, a szülőkkel és gyermekekkel való nyitott
komunikáció és a szülőkkel való partneri
együttműködés jellemzi.
Felkészítjük a gyermekeket az iskolára és az
életre. Ezt a igényes és minőségi munkát progresszív, magasan képzett, sok éves tapasztalatokkal rendelkező pedagógus gárda biztosítja.
Az óvoda a művelődési program céljainak
teljesítésén kívül a gyermemekeknek angol
nyelvkört, tánc- és irodalmi körtevékenységet nyújt, az 5-6 évesek részére biztosítjuk
még az ösztönző programot is.

Názov Školského vzdelávacieho programu:
ROZPRÁVKOVÝ LES
Materská škola je štvortriedna. Tri triedy sú
s vyučovacím jazykom maďarským a jedna trieda s vyučovacím jazykom slovenským. Triedy sú pomenované podľa farieb –oranžová, zelená, červená a modrá.
Materskú školu charakterizuje rodinná atmosféra, láskyplný prístup k deťom, pocit pohody,
bezpečia a istoty, slobodné vyjadrovanie citov a
myšlienok, vytvorenie pozitívnych citových
vzťahov a konštruktívnych spoločenských stykov, otvorená komunikácia s rodičmi a deťmi.
Upevňujeme v deťoch pozitívny vzťah k
sebe, svojmu okoliu, prírode, umeniu a spoločnosti, ku knihe, k materinskému jazyku a prírode. Túto kvalitnú a náročnú prácu zabezpečuje progresívny a vysoko kvalifikovaný pedagogický kolektív s dlhoročnými skúsenosťami.
Materská škola okrem plnenie cieľov
školského vzdelávacieho programu ponúka
deťom aj krúžok anglického jazyka, tanečný a literárny krúžok a pre 5-6 ročné deti navyše ponúka aj stimulačný program.
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Zápisy detí do
materských škôl
Hlavný zápis na školský rok 2012/2013
sa uskutočňuje od 15. februára 2012
do 15. marca 2012 vrátane. Mesto Dunajská Streda ako zriaďovateľ deviatich
materských škôl na území mesta Dunajská Streda usmerňuje zápis detí do
materských škôl.
Všeobecne o prijatí dieťaťa do materskej
školy rozhoduje riaditeľka MŠ. Prednostne
sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok
veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia
povinnej školskej dochádzky, dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s trvalým
pobytom na území Mesta Dunajská Streda.
Dieťa sa prijíma na základe žiadosti, ktorú si môžete vyzdvihnúť u riaditeľky materskej školy. Žiadosť je dostupná aj na webovej stránke mesta. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy oznámi riaditeľka najneskôr do 30 apríla.
O prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím po dôkladnom zvážení rozhoduje
riaditeľka materskej školy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast, ak sa jedná o dieťa so
zmyslovým a telesným postihom, po vyjadrení príslušného odborného lekára.

Materská škola – Óvoda - Nám. priateľstva 2173/21 Mesevár Óvoda
Tel.: 0918 607 366, mail: ms217327@centrum.sk
A családok életében a legjelentősebb események
egyike, amikor a gyermek óvodába lép.
Művelődési programunk neve: Mesevár
Az óvodai nevelés és oktatás fő céljai:
• A cél az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének és a gyermeki személyiség kibontakoztatásának az elősegítése, az életkori és egyéniségi sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
• a családdal való nyitott és szoros együttműködés,
különösen fontosnak tartjuk az anyanyelven megszerzett tudást. A játék kiemelt szerepet kap,
ugyanígy az egészséges életmódra nevelés,
igény szerint szakkörök működnek.
• előkészítő program az iskolára, szaktanácsadás
szakemberekkel együttműködve.
• foglalkozások szlovák nyelven.
Ciele:
Vzdelávací program: Rozprávkový hrad
Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnú emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Materská škola Eleka Benedeka s vyučovacím
jazykom maďarským – Benedek Elek Óvoda
–magyar nevelési nyelvű
Tel.: 031/552 2363, 0918/607 367,
Óvodánkban az oktatás és nevelés során mindamellett,
hogy ötvözzük a legújabb módszereket és hagyományos eljárásokat, ügyelünk a higiéniai szabályok és a biztonsági előírások betartására. Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy
a ránk bízott gyermekek olyan alapkészségeket sajátítsanak el,
amelyeket majd fel tudnak használni a gyakorlatban. Óvodánk
,,Meseország” elnevezésű művelődési programjában oktatónevelő munkánk fő pillérei:
-az oktató-nevelő munkába beépíteni a Montessori pedagógia alapelveit, különös tekintettel az önállóság fejlesztésére, a szabadság alapelvére, valamint a kommunikatív kompetenciák fejlesztésére úgy anyanyelven, mint államnyelven,
-testileg és lelkileg egészséges gyermekek nevelése családias légkörben,
- a gyermekek mesével, játékkal, és a művészetek eszközeivel
való nevelése és oktatása (irodalom, drámapedagógia, zene, képzőművészet),
- multidimenzionális képességfejlesztés, értékekre való nevelés.
Igény alapján a következő érdekköri tevékenységeket biztosítjuk a gyermekeknek:
- játékosan szlovákul,
- népi gyermekjátékdalok,
- játékosan angolul,
- iskolaelőkészítő program iskolaköteles gyermekek részére.
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Materská škola
Jesenského ul. č. 910/10
Tel.: 0918 607 360, 031 552 22 49
Čo ponúkame Vašim deťom?
• uľahčíme dieťaťu adaptáciu, zohľadníme individuálne potreby
detí,
• množstvom hračiek a učebných
pomôcok, realizujeme učenie
hrou,
• posilňujeme úctu ku kultúrnym
hodnotám a tradíciám
• učíme ich chrániť svoje zdravie,
ponúkame im možnosť osvojiť si
zásady zdravej výživy a zdravého životného štýlu
• pozitívna výchova, založená na
láske a dôvere k dieťaťu, spolupráca s logopédom,
• deti sa oboznamujú s anglickým
jazykom,
• podporujeme tvorivosť detí, zabezpečujeme deťom umelecké
zážitky: divadlo, koncerty,
výstavy,
• zabezpečujeme pre rodičov aktívny vstup do diania MŠ,
• spoločné posedenia, výlety rodičov a detí, tvorivé dielne.

Materská škola - Óvoda - Ružový háj 1359/19
Tel.: 031 552 35 35, 0918 607 364
Iskolai művelődési program: RÓZSA
A Rózsaligeti szlovák és magyar nevelési
nyelvű óvoda - (3 osztály: 1 szlovák , 2 magyar nevelési nyelvű)
Az óvoda nyugodt, csöndes helyen található,
ahol az óvónők elősegítik a gyermekek harmonikus fejlődését és változatos tevékenységek keretében
biztosítják képességeik sokoldalú fejlesztését.
Az 5-6 évesek angol nyelvet tanulhatnak és
úszótanfolyamot látogathatnak.Udvarán korszerű,
fából készült játékok találhatók. Az óvodát az érzelmi biztonság, az otthonosság, derűs, szeretetteljes, élménygazdag és kreatív légkör jellemzi.

Školský vzdelávací program: RUŽA
Materská škola Ružový háj (3-triedna- 1 trieda
s vyuč. jazykom slovenským a 2 triedy s vyuč. jazykom madarským.)
MŠ sa nachádza v tichom prostredí, kde sa dôraz kladie na harmonický a všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, na rozvíjanie jeho zručností a schopností prostredníctvom individuálnych, skupinových
a kolektívnych činností. Pre 5-6 ročné deti je zabezpečená možnosť navštevovania krúžku anglického jazyka a predplaveckej prípravy detí. Školský
dvor je vybavený modernými drevenými hračkami.V MŠ vytvárame radostné, láskyplné, vľúdne
prostredie, inšpirujúce kreativitu a talent detí.

Materská škola - Rybný trh č. 14 92901 Halpiac téri Óvoda
Tel.: 0918 607361 ,e-mail: msrybnytrh@azet.sk
Iskolai művelődési programunk neve MARGARÉTA, amely befogad mindent, ami szép, ízléses, esztétikus és az életkornak megfelelő.
Programunk alapelve: szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvodai élet megteremtése. A gyermekközpontúság úgy jelenik
meg, hogy tartást, önállóságot ad a gyermeknek.
Lehetővé tesszük és segítjük a gyermekek személyiségfejlődését, egyéni képességeinek kibontakoztatását egy olyan környezetben, ahol a
gyermeket szeretet, tisztelet, elfogadás és megbecsülés övezi. Aktivizálni, motiválni igyekszünk
a gyermek érzelmi- és szociális fejlődését, fej-

leszteni alkotókészségét, elképzelését a mindennapi tevékenységekről.
Vyučovací jazyk MŠ: slovenský a maďarský.
Počet tried celkom:7
Náš výchovný program MARGARÉTA prijíma
všetko, čo je pekné, vkusné, estetické a zodpovedá
veku dieťaťa. Základný princíp programu: vytvorenie láskyplného školského života, poskytujúceho
pocit bezpečia, kde sa dieťa stáva stredobodom pozornosti a vyznačuje sa tým, že deťom dáva sebadôveru a samostatnosť. Kladie sa dôraz na umelecké
hodnoty, aby sa posilnilo kreatívne myslenie detí.
Obohacuje výchovu a vzdelávanie o regionálne
prvky, prezentujúci ľudové tradície.
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Vandalizmus

Már kukákat is gyújtogatnak
Kitépett, elgörbített közlekedési táblák,
felborított, sőt, újabban már fel is gyújtott
kukák, kirúgott aljú szemétkosarak, tartalmuk a járdára szórva, széttört közlekedési tükör – hétvégeken hajnalonta
rendszerint ezeket a nyomokat hagyják
maguk után a belvárosban a diszkókból,
bulikból hazatérő randalírozó fiatalok.
Legújabb „slágerük” a műanyagkukák felgyújtása, amelyek percek alatt kis kupaccá olvadnak. Ha a lakók jogos reklamálása nyomán
a város műszaki osztálya újakat rendel a tönkretettek helyett, darabonként csaknem 400 eurót kell ilyen feleslegesen kidobni. A beláthatatlan kanyarokban a tájékozódást segítő közlekedési tükör sem olcsó mulatság, körülbelül
300 euróért lehet beszerezni.

Ezek a többnyire kapatos vandálok azonban
nagyon ügyelnek arra, hogy véletlenül se lépjenek akcióba térfigyelő kamerák által őrzött közterületen. Ezért csak akkor van esély a lefülelésükre, ha éppen rendőrjárőr tartózkodik a közelben. A közrend és közbiztonság biztosítása
ugyan a városi és az állami rendőrség feladata,
de mindannyian besegíthetünk ebbe azzal, ha
ilyen cselekmények észlelése esetén tárcsázzuk
a rendőrség hívószámát, hogy mielőbb kiszállhassanak a helyszínre.

A városi rendőrség elérhetőségei: 159,
+421 917/ 124-287, +421 918/ 607- 370,
+421 917/ 146-844.

Víkendový vandalizmus
Vylomené, skrivené alebo odcudzené dopravné
značky, prevrátené a najnovšie už aj podpálené
smetné kontajnery, rozkopané smetné koše s
rozsypaným smetím na chodníkoch, rozbité dopravné zrkadlá – také pustošenie zanechávajú
mladiství výtržníci, ktorí sa väčšinou po víkendoch
nadránom vracajú domov z diskoték a zábav.
Najnovším „hitom“ nočných vandalov sú podpálené umelohmotné smetné kontajnery, ktoré sa
v priebehu niekoľkých minút roztopia a totálne
znehodnotia. Ak príslušné oddelenie mestského
úradu objedná na základe oprávnených reklamácií
obyvateľov nový kontajner, musí za to zaplatiť
takmer 400 eur. Obstarávacia cena nového dopravného zrkadla, ktoré zlepšuje orientáciu vo-

dičov v neprehľadných zákrutách, predstavuje
viac ako 300 eur.
Títo – väčšinou podgurážení – vandali veľmi
dbajú o to, aby sa nedostali do zorného uhla bezpečnostných kamier, ktoré sú umiestnené na frekventovaných miestach v meste. Preto ich možno stopnúť len vtedy, ak ich prichytia pri čine hliadkujúci policajti.
Hoci zabezpečenie verejného poriadku je úlohou mestskej a štátnej polície, môžeme sa však
pričiniť aj sami o to, aby polícia mohla voči
výtržníkom čo najskôr zakročiť. Mestská polícia je občanom k dispozícii na nasledovných
telefónnych číslach: 159, +421 917/ 124-287,
+421 918/ 607- 370, +421 917/ 146-844.

Időjárás / Počasie

Fehérbe öltözött a város
M e s to v b i e l o m

11

12

Hirdetési árjegyzék / Cenník inzercie

2012-ben érvényes hirdetési árak
201 10 000 db
A lap példányszáma
Cenník inzercií na rok 2012
Náklad novín 10 000 ks

Parkolás / Parkovanie
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Megoldódik a parkolás a VMK
mögött
Súlyos parkolási gondok nehezítik a Városi
Művelődési Központ munkáját – panaszolta lapunknak Ibolya Ildikó igazgatónő.
Főleg színházi előadások idején vannak komoly gondok, amikor a műszaki felszerelést és a színpadi díszleteket szállító gépjárműveknek nincs hol leparkolniuk, mert
illetéktelenek foglalják el a hátsó bejáratnál lévő parkolókat.
"Sajnos, a személygépkocsik tulajdonosai
nem veszik figyelembe azt, hogy az előadásokhoz
szükséges technikát szállító gépjárműveknek kell
a hely, és a kijelölt parkolóhelyeket rendszeresen
elfoglalják. Nálunk gyakran vannak koncertek, élő
előadások, ehhez ma már kamionnyi technika szükséges. Nemrég egy koncert előtt úgy kellett rimánkodnunk a technikusoknak, hogy maradjanak,
ne menjenek el, mert nem tudtak beállni a hátsó
bejárathoz, hogy onnan vigyék be a nehéz felszereléseket. Ha elmentek volna, nincs koncert, pedig ötszázan váltottak rá jegyet. Vajon ki fizette volna meg az így keletkezett kárt? Ez a parkolási mizéria hosszú ideje mindennapi gondot jelent számunkra, az autósok már annyira nincsenek tekintettel semmire, hogy beállnak közvetlenül a garázsbejárat elé is. Pedig nem igaz, hogy nincs a
közelben más parkoló, csak kényelmesek az emberek. A rendőrség szerint jelenleg nem bírságolhatnak, mert nincs kijelölve a parkoló úgy,
ahogy kellene" -- mondta a VMK igazgatója.
Megkérdeztük Csiba Tibort, a városi rendőrség parancsnokát, szerinte mi a megoldás. ”A rend-

őrök mindaddig nem büntethetik meg a VMK körül parkolókat, amíg nincs megoldva a parkolás
kijelölése. Mivel a lakosok részéről is sok a panasz
emiatt, a legutóbbi vezetőségi ülésen a város
képviselőivel megbeszéltük, hogy ki kell helyezni
a megfelelő táblákat, amelyek egyértelműsítik a
helyzetet. Akkor viszont már bírságolhatók a
helytelenül parkoló sofőrök.”
Hamarosan, amint enyhül az idő, kikerülnek
a megfelelő táblák, amelyek egyértelműsítik a

helyzetet. és megoldódik ez a probléma, fagyban
ugyanis bajos a vízszintes jelzéseket felfestenierősítette meg lapunknak Hervay György a városi hivatal műszaki osztályáról. Megállni és várakozni tilos táblákat helyeznek ki, amelyek viszont nem fognak vonatkozni a VMK rendezvényeit kiszolgáló gépjárművekre. Azokat a sofőröket is büntetni fogják, akik autójukkal elfoglalják azt a piros sávot, amelyet a gyalogosok
részére alakítottak ki.

Vyrieši sa problém s parkovaním pri MsKS
Vážne problémy s parkovaním neraz ohrozujú normálny chod a fungovanie mestského kultúrneho strediska – povedala
pre DH riaditeľka MsKS Ildikó Ibolya. Prežívajú horúce chvíle predovšetkým v dňoch
divadelných a hudobných predstavení,
keď autá dopravujúce divadelnú alebo
hudobnú techniku nenájdu prázdne parkovisko pri zadnom vchode MsKS, lebo pohodlní vodiči obsadzujú tieto miesta.
„Majitelia osobných vozidiel žiaľ nechcú rešpektovať, že autá, ktoré zabezpečujú techniku pre
jednotlivé vystúpenia, potrebujú parkovacie
miesto pri zadnom vchode. Tieto miesta sú pravidelne obsadzované osobnými autami. Organizujeme pomerne často živé koncerty a divadelné predstavenia, ktoré sú náročné na

techniku. Prednedávnom sme ledva presvedčili technikov, aby neodišli a nezmarili predstavenie, na ktoré sme predali päťsto lístkov, lebo
kamion s technikou nevedel nacúvať k zadnému
vchodu kultúrneho strediska kvôli parkujúcim
autám. Ak by sme technikov neprehovorili a koncert by sa nemohol konať, kto by zaplatil vzniknutú škodu? Mizéria s parkovaním nám sťažuje každodenný život už dlhšiu dobu, majitelia áut
sú natoľko bezohľadní, že parkujú aj pred
vchodom do garáže. Nie je pravdou, že inde nedokážu odstaviť svoje autá, len sú pohodlní. Polícia tvrdí, že nie je možné vyrubiť pokutu, nakoľko parkovacie plochy nie sú riadne vyznačené“ – dodala riaditeľka MsKS.
V súvislosti s problémom parkovania sme
oslovili aj náčelníka mestskej polície, Tibora
Csibu. „Pokiaľ nie sú parkoviská pri MsKS

riadne vyznačené, nemôžeme majiteľov takto
parkujúcich áut pokutovať. Nakoľko dostávame veľa sťažností od občanov, na porade vedenia mesta bolo dohodnuté, že budú umiestnené dopravné označenia, ktoré by vyriešili tento problém. Potom už situácia bude pre každého
jednoznačná, aj pre nás.“
„Akonáhle pominú tuhé mrazy, umiestnime
dopravné značky a budú vyznačené aj vodorovné dopravné označenia, ktoré vyriešia tento problém s parkovaním“ - potvrdil pre DH
vedúci technického oddelenia mestského úradu Juraj Hervay. Objavia sa tu tabule zákazu
státia a zastavenia, tie sa nebudú týkať vozidiel,
ktoré obsluhujú kultúrne podujatia v MsKS.
Budú pokutovaní aj tí šoféry, ktorí so svojim
vozidlom zaberajú chodník, ktorý je vyznačení červenou dlažbou.
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

Keresse fel ön is a
legújabb gyógyszertárat!
Az új Sagax rendelőintézet épületében megnyílt az Aevitas gyógyszertár. A szakképzett
személyzet kellemes környezetben szolgálja ki a pácienseket, sok egyeben kívül orvosi vény
alapján hatékony kenőcsöket és kúpokat is készít számukra. Az Aevitas azon kevés dunaszerdahelyi gyógyszertárak egyike, ahol megvásárolható a BIODERMA és EUCERIN kozmetikai termékek teljes választéka. S mindezt meglepően alacsony árakon kínálják!
Aktuális akció: 15 euró feletti vásárlásnál a vevő Paingone fájdalomcsillapító tollat kap
ajándékba, 25 euró feletti vásárlásnál az ajándék egy Dustmite atkák elleni készülék. Az
akció a készlet erejéig tart.
Aevitas gyógyszertár, Fő utca 58/A, tel.: 031/591 0411, 0948 392 225, e-mail: lekaren@aevitas.sk, nyitva: hé-pé 8.00–16.30.

Navštívte najnovšiu
lekáreň aj vy!
Lekáreň AEVITAS otvorila svoje priestory v novej poliklinike SAGAX. V príjemnom
prostredí Vám profesionálny personál ochotne zabezpečí na predpis lekára aj prípravu najrozličnejších mastí a čapíkov. Taktiež ako jedna z mála lekární v Dunajskej Strede ponúka
celý sortiment kozmetiky BIODERMA a EUCERIN. Kompletný doplnkový sortiment ponúka za prekvapivo nízke ceny!
Aktuálna akcia: pri nákupe nad 15 eur zdarma piezoelektrický stimulátor proti bolesti Paingone, pri nákupe nad 25 eur zdarma prístroj proti roztočom Dustmite. Akcia platí do
vypredania zásob.
Lekáreň Aevitas, Hlavná 58/A, tel.: 031/591 0411, 0948 392 225, e-mail: lekaren@aevitas.sk, otvorené: po-pia 8.00–16.30.
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Február 8-i versenyünk megfejtői
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže z 8. februára

A legutóbbi számunkban közölt kérdésre adott helyes válasz beküldői
közül kisorsolt szerencsés nyertesek a következők: Tóth Eleonóra, Nemesszeg 133/12, Pék Zsuzsanna, Ollétejed 33 és Marie Nagyová, Barátság tér 2169/21. Mind a három nyertes 30 perces ingyenes klasszikus hátmasszázst vehet igénybe a Kondé püspök utcai rehabilitációs és
akupunktúra központban. Bejelentkezni és időpontot egyeztetni a következő telefonszámon lehet: O918/849 829. Szükséges a személyi igazolvány bemutatása!

V poslednom vydaní DH sme položili našim čitateľom jednu otázku. Z tých, čo zaslali správne odpovede, boli vyžrebovaní: Eleonóra Tóth,
Nemesszegská 133/12, Zsuzsanna Pék, Mliečany 33 a Marie Nagyová,
nám Priateľstva 2169/21. Všetkým trom výhercom venuje ambulancia
rehabilitácie a akupunktúry na ulici Biskupa Kondého bezplatnú klasickú
masáž chrbta v trvaní 30 min. Pre výhru sa ohláste telefonicky na t.č.
O918/849 829. Treba sa preukázať občianskym preukazom.

Új kérdéseink:

Nové otázky:

Hol található Dunaszerdahely legújabb gyógyszertára és mi a neve?
Milyen márkájú kozmetikai cikkeket kínálnak itt? A helyes választ beküldő olvasók közül három nyertest sorsolunk ki, akik 20-20 euró értékű, saját választás szerint összeállított termékcsomagot kapnak ajándékba az Aevitas gyógyszertártól.
Válaszaikat legkésőbb 2012. március 1 -ig küldjék el szerkesztőségünk címére, vagy e-mailben (press@dunstreda.eu), de a városháza portáján is leadhatják. Az email-megfejtésben a nevüket és a címüket
is szíveskedjenek feltüntetni. Az olvasói verseny megfejtői egyben a
beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a verseny szponzora a nevüket és
a címüket felhasználhatja üzleti céljaira.

Napíšte názov najnovšej lekárne v Dunajskej Strede a kde sa nachádza
? Aké kozmetické značky ponúka lekáreň? Z čitateľov, ktorí pošlú správne odpovede, vyžrebujeme troch šťastlivcov, ktorí vyhrajú darčekový
balíček lekárne Aevitas podľa vlastného výberu v hodnote po 20 eur.
Odpovede zašlite najneskôr do 1. marca 2012 na adresu redakcie,
e-mailom/ press@dunstreda.eu/ alebo odovzdajte na vrátnici radnice.
Nezabudnite uviesť aj vaše meno a adresu. Čitatelia, ktorí sa zúčastnia
čitateľskej súťaže, súhlasia s tým, že sponzor súťaže použije ich údaje
pre svoje komerčné účely.

Programok, Krónika Programy, Kronika

,

Kronika
Születések – Novorodenci
Egri Albert József
Marczell Tamás
Mrláková Eva
Pónya Gábor Zalán
Veszprémiová Kiara
Stern Hanna
Bogár Dávid

Elhalálozások – Zomreli
Ing. Németh Eugen (1931)
Simon Dezider (1951)
Novotná Mária (1924)
Szabó Zoltán (1956)
Findl Miroslav ( 1957)
Ruttkay Ján ( 1952)
Méri Štefan ( 1942)
Lengyelová Alžbeta ( 1920)
Váradi Alexander ( 1931)
Fehér Vojtech ( 1939)

Házasságkötés – Sobáše
Ing. Alexander Rostás - Anita rod. Koczóová

Vermes-villaKortárs Magyar Galéria
Március 2 – án 17. órakor lesz a Szlovénia képekben című kiállítás ünnepélyes
megnyitása, megtekinthető március 23-ig.
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A DSZTV műsora:
Híradó * Magazin - Új Hírek és Magazin minden csütörtökön
18.00-kor. Folyamatos ismétlés, kivéve a technikai szüneteket. weboldal: www.dstv.sk

Relácie DSTV:
Správy * Magazín - Nové Správy a Magazín každý štvrtok o 18.00. Nepretržité opakovanie, výnimkou technickej prestávky. www.dstv.sk
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A VMK februári/márciusi programja –
Februárový/marcový program MsKS
feb.24.–16.00 ó.: A Jókai Színház – Komárom bemutatja: Urbán Gyula: Minden egér szereti a
sajtot (zenés mesejáték) / Vystúpenie Jókaiho divadla – Komárno: Gyula Urbán: Každá myška
má rada syr (hudobná rozprávka)
feb.26.–10.00 ó.: A dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas Šachového klubu
feb.28., .29– 8.00 ó.: A XXI. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulója / Súťaž v prednese poézie a prózy (organizátor: Csemadok)
márc. 4.–10.00 ó.: A dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas Šachového
klubu
márc.13.–17.00 ó.: Ahol az álmok laknak – Zsapka Marcsi kiállításának megnyitója / Kde bývajú sny – Otváranie výstavy Marcsi Zsapka
márc.18.–10.00 ó.: A dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas Šachového klubu
márc.19.–18.00 ó.: A DUMASZÍNHÁZ művészeinek előadása, fellépnek: Kiss Ádám, Kormos Anett és Bruti / Vystúpenie Divadla „Dumaszínház“ (MR)
márc.22.–19.00 ó.: A Kisszínház Produkció – Budapest bemutatja: Móricz Zsigmond: A dinnyék
(parasztkabaré) Móricz Zsigmond négy egyfelvonásosa, Főszerepben: Papadimitriu Athina,
Kiss Gábor, Szabó Marika (Dunaszerdahely) / Vystúpenie Kisszínház Produkció – Budapešť:
Zsigmond Móricz: Melóny (kabaret). V hlavnej úlohe: Athina Papadimitriu, Gábor Kiss, Marika Szabó (Dunajská Streda)
márc.25.–15.00 ó.: CSALÁDI VASÁRNAP – HÚSVÉTVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ / NEDEĽA S RODINOU – VEĽKONOČNÝ DOM HIER

Képzőművészeti SPEKTRUM 2012
járási amatőr képzőművészeti alkotások
versenye
beküldési határidő: 2012. 03. 01.
a kiállítás időpontja:
2012. 04. 20. 17,00 ó.
a kiállítás helye:
a Dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum
Részletesebb információ:
borosova.gabriela@zupa-tt.sk,
tel.: 031/ 552 27 62

Výtvarné SPEKTRUM 2012
okresná súťaž amatérskej výtvarnej
tvorby - organizuje-Žitnoostrovské osvetové
stredisko
uzávierka súťaže 1. 03. 2012
termín vernisáže, vyhlásenie výsledkov
a odovzdávania cien:
20. 4. 2012 o 17,00 hod.
V Žitnoostrovnom múzeu v Dunajskej
Strede.

AMFO 2012
okresná súťaž amatérskych fotografov
–organizujeŽitnoostrovské osvetové stredisko
uzávierka súťaže 1. 3. 2012
Termín vernisáže: 20. 4. 2012 o 17,00
hod. v Žitnoostrovnom múzeu .
Bližšie informácie:
borosova.gabriela@zupa-tt.sk,
tel.: 031/ 552 27 62

AMFO 2012
amatőr fotósok járási versenye
beküldési határidő: 2012. 3. 01.
a kiállítás időpontja:
2012. 4. 20. 17,00 ó.
a kiállítás helye: Csallóközi Múzeum
Részletesebb információ:
borosova.gabriela@zupa-tt.sk,
tel.: 031/ 552 27 62

Vermesova vila- GSMU
2. marca o 17. hod. bude slávnostne otvorená výstava Slovinsko v obrazoch,
potrvá do 23. marca.

KERESEM azt a dunaszerdai hölgyet és lányát, akikkel január 3-án
együtt utaztam Németországban a vonaton Bonn felé. A lány ott él, az anyuka
egy szőke hölgy, Dunaszerdahelyen lakik. Sajnos, nem cseréltünk telefonszámot és ezúton szeretném őket megtalálni. Kérem, aki ismeri a családot és segíteni tud,vagy magára ismer, hagyjon
üzenetet az alábbi
e-mail címen:
lembyk@gmail.com vagy sms-ben
+36 70 2345165 tel. számra
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Pályázat ,/ Výberové konanie

Predstavenstvo spoločnosti
THERMALPARK DS so sídlom:
Gabčíkovská cesta 237/38, 929
01 Dunajská Streda

vyhlasuje
konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa
spoločnosti THERMALPARK DS, a.s.,
Dunajská Streda.

A THERMALPARK DS
(székhelye Bősi út 237/38 ,
92901 Dunaszerdahely)
társaság Igazgatótanácsa

nyilvános
pályázatot hirdet
a dunaszerdahelyi székhelyű
THERMALPARK DS Részvénytársaság
igazgatói tisztségének betöltésére.

Podmienky účasti uchádzača
na výberovom konaní

A pályázaton résztvevők az alábbi feltételeknek kell megfeleljenek

Požadované vzdelanie:
- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, právneho, ekonomického smeru, technického smeru alebo smeru cestovný ruch

Elvárt iskolai végzettség:
- főiskolai végzettség, II. fokozat, jogi, közgazdasági, műszaki vagy idegenforgalmi szakirány.
További kritériumok és követelmények:
- teljes körű jogképesség,
- polgári feddhetetlenség,
- számítógépes ismeretek,
- legalább egy világnyelv ismerete, a magyar
nyelvtudás elvárt,
- legalább ötéves szakmai gyakorlat a szakterületen.

Ďalšie kritériá a požiadavky:
- Úplná spôsobilosť na právne úkony
- Občianska bezúhonnosť
- Práca s PC
- Znalosť minimálne jedného svetového jazyka, znalosť maďarského jazyka je vítaná
- Najmenej 5 rokov praxe v obore
Predpokladaný nástup:
- od 1. apríla 2012
Plat:
- podľa dohody

Parlamenti választások 2012
Parlamentné voľby 2012

Iskolai beíratkozások után

A belépés feltételezett időpontja:
- 2012. április 1.

Po školských zápisoch

Fizetés:
- megállapodás szerint.

Zoznam požadovaných dokumentov:
- Profesijný životopis
- Overená fotokópia vysokoškolského diplomu
- Doklad preukazujúci 5 rokov praxe v obore
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- Súhlas s použitím osobných údajov pre
potreby konkurzu v zmysle § 7 ods. 1 a
ods. 2 zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

A szükséges dokumentumok jegyzéke:
- szakmai életrajz,
- a főiskolai diplom hitelesített fénymásolata,
- az ötéves szakmai gyakorlatot tanúsító igazolás,
- három hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázó
egyetért személyi adatainak a felhasználásával a pályázat céljaira az SZNT személyi adatok védelmére vonatkozó 2002/428. Tt. Sz. törvénye 7. paragrafusa 1. és 2. bekezdésének és
későbbi módosításainak értelmében.

Písomnú žiadosť s požadovanými dokumentmi treba zaslať na adresu: THERMALPARK DS, a.s. Gabčíkovská cesta 237/38,
929 01 Dunajská Streda do 15. marca 2012; na
obálke je potrebné uviesť: „Konkurz THERMALPARK DS – neotvárať!“

Az írásos kérelmeket a szükséges dokumentumokkal együtt a következő címre kell elküldeni
2012. március 15-ig: THERMALPARK DS, a.
s., Gabčíkovská cesta 237/38, 92901 Dunajská
Streda. A borítökra írják rá: „Pályázat THERMALPAR DS – nem felbontani“!

V Dunajskej Strede, dňa 15. februára 2012
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Kelt Dunaszerdahelyen 2012. február 15-én

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.

DH
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