Emlékezés 1848-ra!
Március 15-én 16.00 órakor ünnepi műsor a
a VMK-ban, majd koszorúzás
az 1848-49-es emlékműnél.
Köszöntő: DR. HÁJOS ZOLTÁN polgármester
Ünnepi beszéd: DR. KÁLMÁN ATTILA, a Tatai Református Gimnázium tiszteletbeli igazgatója
Megjelenik kéthetente
2012. március 7., 20. évfolyam, 4. szám

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

Vychádza dvojtýždenne

4. číslo, 20. ročník, 7. marca 2012

DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

Fogyás és
elöregedés

F

ogyunk és öregszünk – ez derül ki a
tavalyi népszámlálás első eredményeiből. Nemcsak a magyarok, hanem
Szlovákia egész népessége csökken,
amely a II. világháború óta tavaly mutatta fel a legkisebb növekedést. A lakosság összlétszáma 2011-ben 5 397 036 fő volt,
mindössze 17 581 fővel több, mint a 10 évvel korábbi
népszámlálásnál. Míg 1980-ban a népességnövekedés
1970-hez viszonyítva 10 % volt, 1991-ben csak 6 %,
2001-ben 2 % és tavaly mindössze 0,33 %. A legnagyobb
elöregedés a Nyitrai kerületben tapasztalható, ahol 13,9
% a 65 éven felüliek aránya. A magukat magyarnak vallók száma tíz év alatt országosan 62 061 fővel lett kevesebb, 520 528-ról /9,7%/ 458 467-re /8,5%/ apadt. Tavaly kérdeztek rá első ízben az otthon és a nyilvános
érintkezésben leggyakrabban használt nyelvre. Otthon
a lakosság 8,7 %-a, a nyilvános érintkezésben 7,3%-a
beszél leggyakrabban magyarul.
A szakemberek szerint a szlovákiai magyarság drámai mértékű fogyását három tényező együtthatása
okozza: az asszimiláció, az alacsony népszaporulat és
az elvándorlás. Elvándorolni onnan szoktak az emberek, ahol nem érzik jól magukat. Dél-Szlovákia tönkretett
mezőgazdaságával, nagy arányű munkanélküliségével, ócska infrastruktúrájával, az állam szűkkeblűségének szinte minden területen tapasztalható következményeivel finoman szólva nem tartozik a lukratív helyek
közé. Nem csoda, hogy a fiatalok máshol, gyakran külföldön keresnek jobb megélhetést. A tavalyi népszámlálás még egy rekordot hozott: a lakosság 7,1%-a (10
éve 1 1%-a, 20 éve 0,2 %-a) nem töltötte ki a nemzetiségi hovatartozásról szóló rubrikát. Óhatatlanul felvetődik a kérdés: milyen ország az, ahol ennyien félnek
felvállalni az identitásukat?
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Időszerű témák Aktuality

Köszönet a segítőknek Poďakovanie dobrovoľníkom a sponzorom
és a szponzoroknak
A mostani télen a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal elsõ ízben karolta fel a városban található hajléktalanokat. Két és fél hónapon át
nagyon sok segítőnek és szponzornak köszönhetõen sikerült biztosítani nekik meleg ételt, februárban, a legkeményebb hidegekben pedig melegedőt nyitottak nekik a jégpálya mögötti régebbi családi házban. A városi önkormányzat nevében Dr. Hájos Zoltán polgármester köszöni azt az önzetlen segítséget, amelyet az alább felsorolt személyek, civilszervezetek és cégek nyújtottak.

Az adakozók névsora:
Szerencsés Gyöngyi, kézbesítők a Dunaszerdahelyi Postáról, Kálvin Polgári Társulás, Molnár Anna Éva, Andrejkovič Bálint, Bognár
Frigyes mérnök, FORNETTI SLOVAKIA, s r.o. , Mgr. Vida Aranka,
Vidékfejleszti Szakközépiskola, Antal Ágota, Almási László, a Csámcsogó tulajdonosa, Nagy
Barnabás, Antal Ilona mérnök – ASSIST s.r. o,
Petényi György- PEGGY s.r.o., Baranyai László – Élelmiszerbolt, Gőgh Beáta, Gőgh Joci,
Pikland, s.r.o., Mgr. Pelech Píver Stella, Erika
Ráczová Bartalová, Csóka Edit és családja.
A hajléktalanok étkeztetésének lebonyolításánál segédkeztek: a Fény Polgári Társulás, a
Református Egyház és a Kálvin Polgári Társulás. További önkéntesek: Lippai Gabriella, Touati Mária, Jakus Márta, a Városi Hivatal közoktatási, szociális, sport- és kulturális
fõosztályának dolgozói, a Szociális Szolgáltatások Központjának dolgozói, az ételszállításban
Bencsics Róbert, a Városi Rendőrség dolgozói
és az idősek otthonának alkalmazottjai.

Mestský úrad v Dunajskej Strede túto zimu po prvý krát organizoval pomoc bezdomovcom. Vďaka mnohým dobrovoľníkom a sponzorom sa podarilo zabezpečiť pre nich teplú stravu. Vo februári v najmrazivejších dňoch otvorili pre nich vykurovanú noclaháreň v staršom rodinnom dome za umelým klziskom. Primátor JUDr. Zoltán Hájos touto cestou vyjadruje vďaku všetkým nižšie uvedeným dobrovoľníkom a sponzorom za nezištnú pomoc.

Zoznam spozorov:
Gyöngyi Szerencsés, doručovateľky z Pošty DS, OZ Kálvin, Anna
Éva Molnár, Bálint Andrejkovič, Ing. Frigyes Bognár, FORNETTI SLOVAKIA, s r.o. , Mgr. Aranka Vida, Stredná odborná škola rozvoja vidieka, Ágota Antal, László Almási, majiteľ bufetov Csámcsogó, Barnabás Nagy, Ing. Ilona Antal – ASSIST s.r. o, György Petényi - PEGGY
s.r.o., László Baranyai – Potraviny,
Beáta Gőgh, Joci Gőgh, Pikland, s.r.o.,
Mgr. Stella Pelech Píver, Erika Ráczová Bartalová, Edit Csóka s rodinou.
Pri rozdávaní a rozvoze stravy pomáhali: OZ Fény, Reformovaná cirkev a OZ Kálvin. Ďalší dobrovoľníci:
Gabriella Lippai, Mária Touati, Márta Jakus, pracovníci Odboru školstva,
sociálnych vecí, športu a kultúry na
Mestskom úrade, pracovníci Centra
sociálnej starostlivosti, Róbert Bencsics pri dovážaní stravy, príslušníci
Mestskej polície a zamestnanci Zariadenia pre seniorov.

A cég neve
Obchodné meno

Az üzlet neve
Názov predajne

Kinálat/
Sortiment

A bolt, egység címe
Adresa prevádzkárne

Peter Urbanics

Hračky Játékok

hračkárstvo
játékbolt

Nám. Jehudu Asáda 676/70 5%

zľava sa nevzťahuje na akciový tovar
nem vonatkozik az akciós termékekre

Štefan Sárközi DUGGYA

Betty Butik Molett Móda

dámsky textil
női textiláru

Nám. A. Vámbéryho 51.

5%

zľava sa nevzťahuje na akciový tovar
nem vonatkozik az akciós termékekre

VIVI-G s.r.o.

Čínska rešt.
LONGDRAK

reštaurácia
vendéglő

Bacsákova č. 3

10%

na jedlá z jedálneho lístka (nie na denné menu) –a napi menüre nem

Ing. Marta Draho- Lara, obchod s
bielizňou
šová

textil
fehérnemű

Nám. Á. Vámbéryho 4

10%

na všetky výrobky
minden árura

Nám. Á. Vámbéryho 51.

10%

na všetky šperky a hodinky (nevzťahuje sa
na zlato)

Ing. Marta Draho- Zlatníctvo GiGi Šperky
ékszerbolt
šová

Kedvezmény Az árengedmény tárgya /
Zľava
Predmet zľavy

DUNTEL com
s.r.o.

DUNTEL

predaj, servis mobil. telef.
Mobilok eladása, szerviz

Hlavná 65

3%

na tovar a služby
árukra és szolgált.

Tibor Czuczor

FÁCÁN
TRAFIK

rozličný tovar, drogéria
vegyesáru, illatszerbolt

Smetanov háj 2920

5%

zľava sa nevzťahuje na tabakové výrobky

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

Választások / Voľby
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Szavazási
tudnivalók
Március 10. - parlamenti
választások
Március 10-én Szlovákiában idő előtti parlamenti választásokat tartanak. A szavazás egynapos, a választóhelyiségek 7 órától 22 óráig
tartanak nyitva. Dunaszerdahelyen 19 választókörben adhatják le voksaikat a szavazásra jogosult polgárok. A választásokon 26
párt, koalíció és mozgalom indul.
A szavazás módja. A szavazóhelyiségben a választópolgár személyazonossági igazolványával
igazolja magát. A szavazáskor az üres borítékba
csak az általa kiválasztott párt szavazólapját helyezi
bele, miután bekarikázta az általa előnyben részesített 4 jelölt sorszámát, ennél kevesebbet lehet karikázni, de többet nem. A karikázás nem kötelező.
A más módon megjelölt szavazólap érvénytelen.
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. Minden ezzel kapcsolatos észrevételt, illetve reklamációt a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal központi ügyfélfogadó
irodájában, a 2. számú ablaknál szíveskedjenek
jelezni, vagy az alábbi elérhetőségeken: 0918/ 607
– 317 és 0918/ 607 – 318.

Hol tehetők lakossági bejelentések, panaszok
a választások napján? A küszöbönálló választások napján remélhetőleg nem lesznek törvénysértések, de ennek lehetőségét sosem lehet kizárni. Éppen ezért nem árt tudni azt, hogy hol tehetnek bejelentést a lakosok, ha törvénybe ütköző cselekedetre utaló tényt tapasztalnak. A szavazás napján, március 10-én és az ezt megelőző napokban
is a Városi Hivatal szervezési osztályán lehet bejelentést tenni az alábbi elérhetőségen: 0918/
607-355. Megtehetik ezt a városi rendőrségen is
az alábbi számokon: 159, +421 917/ 124-287,
+421 918/ 607- 370, +421 917/ 146-844. A lakossági észrevételek, panaszok a választások napján a Körzeti Hivatalban székelő választási bizottságnál is bejelenthetők.
Választói igazolvány kiadását március 8-ig kérvényezhetik azok a választásra jogosult polgárok,
akik a március 10-i parlamenti választások napján

Informácie pre voličov
10. marca sa konajú voľby do Národnej rady SR
10. marca sa konajú na Slovensku predčasné parlamentné voľby. Voľby sú jednodňové, volebné miestnosti otvárajú o 7 hodine
ráno a zatvárajú o 22 hod. V Dunajskej Strede môžu voliči odovzdať svoje hlasy v 19 obvodoch. Vo voľbách kandiduje spolu 26
strán, koalícií a hnutí.
Spôsob hlasovania. Volič sa vo volebnej miestnosti legitimuje občianskym preukazom. Volič
vkladá do prázdnej obálky volebný lístok tej strany, pre ktorý sa rozhodne. Ak chce dať preferenčný hlas niektorým z kandidátov vybranej strany, tak
na volebnom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, maximálne možno krúžkovať 4 kandidátov.
Volebný lístok inak označený je neplatný.
V zmysle 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 informuje občanov, že
prípadné pripomienky a reklamácie môžu oznámiť
v Kancelárii prvého kontaktu pri priehradke č. 2 alebo na nasledovných telefónnych číslach: 0918/ 607
– 317 a 0918/ 607 – 318.
Kde môžu občania nahlásiť svoje postrehy v deň
volieb? Dúfajme, že v deň volieb nedôjde k porušovaniu zákonov, ale túto možnosť nemožno nikdy vylúčiť. Práve preto je dobré vedieť, kam sa môžu občania obrátiť so svojimi zisteniami a podozreniami.
V deň volieb, teda 10. marca a pred voľbami možno
informácie takéhoto charakteru oznámiť na mestskom
úrade na organizačnom referáte na tel. číslach: 0918/
607-355. Sú k dispozícii aj telef. kontakty aj na mests-

nem állandó lakhelyükön tartózkodnak. Az igazolvánnyal 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. Az igazolványt
a választópolgár által meghatalmazott személy is kérheti, a meghatalmazást nem szükséges hitelesíteni.

A polgárok rendelkezésére áll
március 10 – én a Központi Választási Bizottság telefonos
elérhetősége is:
02/ 48 54 23 15, valamint a
következő infovonal is:
02/ 48 59 20 20

kú políciu: 159, +421 917/ 124-287, +421 918/ 607370, +421 917/ 146-844. V deň volieb sa sťažnosti
môžu oznámiť aj volebnej komisii, ktorá bude sídliť
na obvodnom úrade.
O vydanie voličského preukazu môžu požiadať
občania, ktorí sa v deň volieb nebudú nachádzať v
mieste svojho trvalého bydliska. O vydanie voličského preukazu možno požiadať do 8. marca. Preukaz oprávňuje na voľby hocikde na Slovensku. Na
Mestskom úrade v Dunajskej Strede môžu požiadať o vydanie voličského preukazu tí občania, ktorí majú trvalý pobyt v Dunajskej Strede. Voličský
preukaz vystavujú na počkanie, aj na základe
splnomocnenia, pričom podpisy na žiadosti, ako aj
podpis voliča nemusí byť úradne overený.

10. marca takisto je k dispozícii aj telefónna linka Ústrednej
volenej komisie 02/ 48 – 54 –
23 – 15, ďalej aj infolinka: 02/
48 – 59 – 20 – 20.
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Ankét/ Anketa

Elmegy-e
szavazni?

Ankét
Anketa

Pôjdete
voliť?

Holocsy Rudolf: Biztos, hogy megyünk választani, mi
mindig eljárunk, ez állampolgári kötelesség is. Már eldöntöttük, hogy kit választunk. Én nem változtatok semmin.
Se orvost, se pártot nem cserélek. Úgy szavazok, ahogy utoljára. Fontos, hogy jól döntsünk és azok, akikre szavazunk,
szót fogadjanak nekünk. Csak ne úgy legyen, ahogy idáig
volt. Hogy amit a szocializmusban 50 év alatt felépítettünk,
azt 10 év alatt szétlopták….

Rudolf Holocsy: Určite áno, pôjdeme voliť, ako vždy,
veď je to aj občianska povinnosť. Už máme rozhodnuté,
komu dáme svoj hlas. Ja nemením, ani lekára, ani stranu. Budem hlasovať tak, ako minule. Je dôležité, aby sme
prijali správne rozhodnutie a tí, ktorým dáme svoje hlasy,
poslúchli svojich voličov. Aby sa neopakovalo to, čo bolo
doteraz. Čo sme za 50 rokov socializmu postavili, to sa
za 10 rokov rozkradlo...

Bohuslav Mičlo: Nem is vitattuk a dolgot a családban,
mert ez egyértelmű. Mész- nem mész? – ilyen kérdés nálunk
nincs, mert mi elmegyünk. Már eldöntöttük, hogy kire szavazunk, én a Híd oldalára, a többiek gondolom, szintén. A legutóbbi szavazáshoz képest nem változtatok. Ugyan nem vagyok elégedett, van több kifogásom, de reményem is van, hogy
ha időt adunk nekik, akkor több minden változni fog.

Bohuslav Mičlo: Pôjdeš - alebo nie? - taká otázka u nás neexistuje, my sa volieb zúčastníme vždy. Už
sme sa rozhodli, koho budeme voliť. Ja sa postavím na
stranu Mostu, predpokladám, že ostatní v rodine tiež.
Volím, ako naposledy. Hoci nie som spokojný a mám
viac výhrad, ale dúfam, že ak im dáme viac času, tak
sa podarí viac vecí zmeniť.

Elek Mária: Mi a családdal elmegyünk szavazni, mindig járunk. Jó lenne, ha a magyarok bejutnának a parlamentbe. Múltkor felesbe szavaztunk, a férjem az MKP-ra,
én meg a Hídra. Én most változtatok, hogy bejussanak a magyarok és képviseljék a sorsunkat.

Mária Elek: Ja s rodinou pôjdem voliť, vždy sa volieb zúčastnime. Bolo by dobré, keby sa Maďari dostali
do parlamentu. Naposledy manžel volil SMK, ja Most.
Teraz som rozhodnutá tiež voliť stranu Maďarov, aby sa
dostali do parlamentu a mohli zastupovať naše záujmy.

Eva Csölleyová: Valószínűleg fogok szavazni, de még
nem döntöttem el, hogy kire. Még gondolkodom rajta. Hogy
mi alapján fogok dönteni? Azt ugyan pontosan még nem tudom, kinek adom a szavazatomat, de azt biztosan tudom,
hogy kit nem akarok választani. Az biztos, hogy nem úgy szavazok, mint legutóbb.

Eva Csölleyová: Pravdepodobne budem voliť, ale
zatiaľ som sa nerozhodla, komu dám svoj hlas. Ešte budem o tom rozmýšľať. Na základe čoho sa rozhodnem?
Ešte presne neviem, komu dám svoj hlas, ale to rozhodne viem, koho nebudem voliť. Isté je aj to, že nebudem voliť tak, ako naposledy.

Kati Pešková: Már most tudom, hogyan szavazok
március tizedikén, mert az biztos, hogy elmegyek szavazni.
Legutóbb is voltunk választani. Idáig elégedett vagyok azzal, ahogy választottam.

Kati Pešková: Už teraz viem, koho budem voliť, lebo
10. marca sa určite zúčastním volieb. Aj minule sme boli
a zatiaľ som spokojná s mojou vtedajšou voľbou.

Csicsayné: Már eldöntöttem a férjemmel, hogy hogyan
szavazunk. Ugyanúgy, ahogy legutóbb. Nem ezekre a mostaniakra fogunk szavazni. Akkor a mienk nem kerültek be,
de reméljük, hogy most bejutnak.

p. Csicsayová: S manželom už vieme, koho budeme voliť. Presne tak, ako naposledy. Nebudeme voliť tých
súčasných. Aj minule sme boli voliť, lenže vtedy sa naši
nedostali do parlamentu. Verím a dúfam, že sa im to teraz podarí. Vtedy našim to nevyšlo. Ale verím, že teraz všetko dopadne dobre.

Emese: Eldöntöttem, hogy biztosan fogok szavazni.
Mindegyik szavazásra elmegyek. Szerintem minden ember
véleményére szükség van. Két éve is voltam, most is úgy szavazok, ahogy akkor. Más lehetőség nincs is nagyon. Megmondom őszintén, a magyarokra fogok szavazni. Magyar
vagyok és mindig rájuk fogok szavazni, akármi történjék is.
Sok lehetőség nincs.

Emese: Zakaždým sa zúčastňujem volieb, aj teraz pôjdem. Podľa mňa názor každého človeka je dôležitý. Volila som aj pred dvoma rokmi a teraz budem voliť tak, ako
vtedy. Inú možnosť ani nemám. Poviem na rovinu, že budem voliť Maďarov. Som Maďarka a vždy volím maďarskú
stranu, nech sa stane čokoľvek. Veľa možností nemáme.

Bokros Ildikó: Amikor van választás, mindig megyünk. Hogy most kire fogok, még nem tudom. Én nem nagyon értek ehhez, anyukámmal járok szavazni, majd vele
megbeszélem, ő többet tud erről.

Ildikó Bokros: My sa volieb vždy zúčastníme.
Ešte neviem, komu dám svoj hlas. Veľmi sa v tom nevyznám, chodím voliť s mamičkou,ona sa v tom lepšie vyzná
a poradí mi.

Választások / Voľby

Élni kell a szavazás
lehetőségével!
2012. március 10-én előrehozott parlamenti
választások lesznek Szlovákiában. Miért
fontos, hogy a választópolgárok éljenek
választójogukkal és minél nagyobb számban
járuljanak az urnákhoz.
„Dunaszerdahelyen eddig is tudatosították a
szavazásra jogosult állampolgárok, hogy szükséges beleszólni a saját sorsuk intézésébe. Most ez
még hatványozottabban érvényes, hiszen közvetve vagy közvetlenül mindenki tapasztalja a világgazdasági válság hatásait, azt, hogy egyre nehezebb megtartani az utóbbi években elért életszínvonalat. Ezért ma még inkább fontos, hogy élve

a demokrácia adta lehetőségünkkel, menjünk el szavazni és voksainkkal befolyásoljuk az ország sorsának alakulását” – véli Dr. Hájos Zoltán polgármester. Míg az önkormányzati választásokon
arról van szó, hogy helyi szinten kiknek adunk bizalmat, hogy képviseljék érdekeinket, addig a megyei választások a régiófejlesztésről szólnak, szűkebb pátriánk, a Csallóköz fejlesztéséről. „A parlamenti választások tétje az országos ügyek intézése. Március tizedikén lehetőségünk van eldönteni,
hogy az egyes pártok kínálta programok közül melyik az, ami nekünk és a Csallóköznek, ezen belül
Dunaszerdahelynek fontos, és ki fogja az érdekeinket képviselni. Itt arról van szó, csökkenhet-e az

Príležitosť treba využiť
10. marca sa na Slovensku konajú predčasné parlamentné voľby. Prečo je dôležité, aby
sme sa v čo najväčšom počte zúčastnili volieb a hlasovaním vyjadrili svoj názor?
„Obyvatelia Dunajskej Stredy si aj doteraz
uvedomovali nutnosť zaujať stanovisko k veciam, ktoré sa ich bytostne týkajú. Teraz to platí o to viac, že
každý pociťuje na vlastnej koži, priamo alebo nepriamo, dopady svetovej hospodárskej krízy, to, že
V Dunajskej Strede v posledných parlamentných voľbách v roku 2010 volebná účasť
bola vysoká, dosiahla až 64,92 percent (celoslovenská účasť bola 58, 8 percentná). V roku
2006 sa k urnám dostavilo iba 56,61 percento voličov, pričom v celoslovenskom meradle účasť bola 54,6 percentná

Nagyon népszerűek a Városi Művelődési Központban kéthavonta zajló gyermekelőadások. Legutóbb a
komáromi Jókai Színház művészeinek az előadásában láthatták a kicsik
a Minden egér szereti a sajtot című
zenés mesejátékot.
V MsKS sú veľmi obľúbené detské
predstavenia, ktoré organizujú v dvojmesačných intervaloch pre najmenších. Koncom februára deti mohli
tlieskať hudobnej rozprávke Každá
myška má rada syr v podaní Jókaiho
divadla z Komárna.

stále je ťažšie udržiavať životnú úroveň, na ktorú sme
si zvykli. Preto v súčasnosti je ešte dôležitejšie, aby
sme využili vymoženosti demokracie a svojim hlasovaním ovplyvnili smerovanie našej krajiny“ – hovorí primátor Dunajskej Stredy JUDr. Zoltán Hájos. Kým občania v komunálnych voľbách rozhodujú o tom, komu dôverujú na miestnej úrovni, v
župných voľbách sa rozhoduje o rozvoji daného regiónu, v našom prípade Žitného ostrova. „V parlamentných voľbách je v sádzke budúce smerovanie krajiny. Desiateho marca máme možnosť rozhodnúť o tom, ktorý z programov kandidujúcich strán
zohľadňuje najviac záujmy Žitného ostrova a konkrétne Dunajskej Stredy a kto bude zastupovať naše
záujmy. Teraz sa rozhoduje o tom, či poklesne daň
z pridanej hodnoty v prípade potravín, ako sa budú
meniť ceny liekov, či budeme mať životaschopné
zdravotníctvo, či bude také podnikateľské prostredie, v ktorom podnikatelia dokážu prežiť terajšie ťaž-
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A legutóbbi 2010-es parlamenti választásokon Dunaszerdahelyen kiemelkedően magas, 64, 92 százalékos volt a választási részvétel (országosan 58,8 százalék). Előzőleg
2006-ban városunkban a választásra jogosultak 56,61 százaléka járult az urnákhoz (országosan 54,6).
élelmiszerek általános forgalmi adója, fog-e változni a gyógyszerek ára, lesz-e működőképes
egészségügyünk, lesz-e olyan gazdasági környezet
a vállalkozóknak, hogy ezt a nehéz helyzetet túléljék. Ezeket a kérdéseket kell mérlegelni, amikor
valaki azt mondja, hogy nem megy el szavazni. Mert
ez esetben lemond arról, hogy beleszóljon abba,
hogyan alakul saját sorsa. Ezért buzdítok mindenkit
arra, hogy járuljanak az urnák elé és felelősen döntsenek arról, ki az, aki a régió tényleges érdekeit fogja képviselni. A választásokból győztesen kikerülő pártoknak pedig úgy kell orvosolniuk az ország
problémáit, hogy az érezhető legyen a kisember számára is” – vélekedett a polgármester.

ké obdobie. Tieto otázky treba zvažovať, keď uvažujeme o tom, či ísť voliť alebo nie. Lebo ak sa nezúčastníme volieb, tak sa zriekame možnosti ovplyvniť dianie v krajine. Preto považujem za veľmi dôležitú účasť občanov vo voľbách a zodpovedné rozhodnutie o tom, kto bude zastupovať skutočné záujmy nášho regiónu. Víťazné strany následne by mali
riešiť problémy krajiny spôsobom, aby výsledky pociťovali aj bežní občania“ – povedal primátor.

Együtt Jeruzsálemért
Együtt Jeruzsálemért Dunaszerdahelyen – ezzel az elnevezéssel tartottak konferenciát február
utolsó hétvégéjén. A dunaszerdahelyi Hit Polgári Társulás és a Dunaszerdahelyi Zsidó Hitközség
rendezvényének díszvendége Izrael szlovákiai
nagykövete volt. A konferencia fő előadója, Grüll
Tibor ókortörténész Jeruzsálem – kié itt a föld című
előadásában arról beszélt, hogy a szent városra három vallás is igényt formál. A rendezvényen Alexander Ben-Zvi, Izrael szlovákiai nagykövete héber nyelven mondott beszédet, majd a konferencia végén a Dunaszerdahelyi Zsidó Hitközség képviselői egy festményt ajándékoztak neki.

Spoločne za Jeruzalem
Spoločne za Jeruzalem v Dunajskej Strede –
pod týmto názvom usporiadalo OZ HIT konferenciu v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou v Dunajskej Strede. Hlavným prednášateľom
bol Tibor Grüll odborník na dejiny staroveku. Izraelský veľvyslanec Alexander Ben-Zvi na konferencii predniesol prejav v hebrejčine. Na záver
konferencie predstavitelia Židovskej cirkevnej
obce v Dunajskej Strede mu darovali obraz.
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Csipezés , hirdetés / Čipovanie

A kutyák többsége már kapott csipet
Dunaszerdahelyen 2012. március elsejéig a
bejelentett 1 557 kutya közül 1 025-öt csipeztettek be. Ez azt jelenti, hogy még mindig 532 eb vár csipezésre – derül ki a Városi
Hivatal illetékügyi osztályának adataiból.
Érdekes, hogy mielőtt 2011-ben hatályba lépett
a kötelező csipezést előíró rendelet, Dunaszerdahelyen csak 1 392 volt a bejelentett kutyák száma.
Miután megjelent a kötelező csipezésről tájékoztató
felhívás, az elkövetkező pár hét alatt 165 addig „feketén” tartott kutyát jelentettek be. Már tapasztal-

ható a csipezés hozadéka, hiszen több elkóborolt kutyát sikerült visszajuttatni eredeti gazdijának.
Mint lapunk is több esetben foglalkozott vele, tavaly október elsején kezdődött és hosszabbítás
után február végéig tartott a kutyák kötelező ingyenes
csipeztetése. A városi önkormányzat az ingyenes csipezés és a kutyaútlevél kiadásának költségeit a befolyt ebadókból fedezi. A kutyák akkor kaphattak
ingyen mikrocsipet és petpassot /kutyaútlevelet/, ha
a gazdájuk 2011-re befizette az ebadót. Aki ezt évközben elszalasztotta, annak a csipezés előtt rendeznie kellett a mulasztást. A kutyák csipezését to-

Väčšina psov už má čip
V Dunajskej Strede k prvému marcu bolo začipovaných už 1 025 zo zaregistrovaných
1 557 psov. Teda na začipovanie čaká ešte
532 psov. Vyplýva to z údajov oddelenia
daní a poplatkov na mestskom úrade.
Je zaujímavé, že predtým, než nadobudlo
účinnosť nariadenie o povinnom čipovaní, v Dunajskej Strede bolo zaregistrovaných iba 1 392 psov.
Po zverejnení výzvy na čipovanie v krátkom čase
majitelia psov zahlásili 165 psov, ktoré predtým

držali „načierno“. Už teraz sú zjavné pozitívne výsledky čipovania, totiž za posledné týždne vo viacerých prípadoch sa podarilo vrátiť zatúlaných psov
ich majiteľom práve vďaka mikročipu.
Povinné bezplatné čipovanie psov prebiehalo
od októbra do konca februára na území celého mesta. Mestská samospráva hradí čipovanie a vystavenie pasu pre psov z daní za psa. Veterinárnu ambulanciu, ktorá sa stala víťazom výberového konania, mohli za účelom bezplatného čipovania vyhľadať tí psíčkári, ktorí na rok 2011 už zaplatili po-

vábbra is a versenytárgyaláson nyertes rendelő végzi. Az állatorvosi rendelőben (Sport u. 76) minden
hétfőn, szerdán és pénteken, d.e. 9 - 12, d.u. 14
- 17,30 óra között lehetséges az ingyenes csipezés. A keddi rendelés 14-től 19 óráig, a csütörtöki
14-től 17,30 óráig tart. Telefon: 031/ 551-70-47.
Az illetékügyi osztály arra kéri azokat az ebtulajdonosokat, akik más rendelőben már korábban becsipeztették a kutyájukat, a városházán a központi ügyfélfogadó irodában a 4. ablaknál jelentsék be a csip kódszámát. Hozzák magukkal a kutya oltási könyvét és útlevelét is.

platok za psa. Kto to neurobil, najprv musel zaplatiť
daň. Bezplatné čipovanie naďalej vykonáva veterinárna ambulancia (Športová u. 76), ktorú za účelom čipovania možno navštíviť v dňoch pondelok, streda a piatok v čase od 9 - 12, a 14 17,30 hod. V utorok sa ordinuje od 14 do 19 hod,
vo štvrtok od 14 - 17,30 hod. Telefónne číslo ambulancie: 031/ 551-70-47.
Oddelenie daní a poplatkov žiada občanov, ktorí si dali začipovať svojich štvornohých miláčikov v inej ambulancii už dávnejšie, aby sa dostavili do kancelárie prvého kontaktu a pri okienku č.4 nahlásili kód čipu. Treba priniesť aj očkovací preukaz psa a petpass.

www.spp.sk

Az SPP becsapott ügyfelei figyelmeztetnek:

VIGYÁZZUNK A CSALÓKRA!
Aláírt egy hátrányos gázszállítási szerződést,
vagy olyan érzése van, hogy a házaló eladó becsapta?

Ismét a Sz
Szlovák Gázipari Vállalat (SPP) ügyfele kíván lenni? A következőket tanácsoljuk:
A szerződé
szerződés visszamondása 7 napon belül bírságmentes
Ha a házaló el
eladó látogatása alkalmával szerződést írt alá, 7 napon belül jogában áll visszamondani a megkötött szerződést
annélkül, hogy
hog meg kellene adni, milyen okból mondja fel.
Következőképpen járjon el:
Következőké
szerződés visszamondását küldje meg 7 napon belül a szolgáltatónak, akivel
• A szerződé
szerződést aláírta. Egyes szolgáltatók 14 napos bírságmentes felmondási határidőt adnak, ezért szükséges megnézni a szolgáltató
a szerződés
feltételeit. A döntő ebben az esetben a posta pecsétjének dátuma, amely a visszamondást tartalmazó borítékon van.
üzleti feltéte
• A visszamon
visszamondásban tüntesse fel nevét, címét, valamint a szerződésben feltüntetett felhasználó hely megjelölésének megfelelően
(POD szám
szám) gázfelhasználó hely címét, ha ez lakhelye címétől eltérő, a szerződés megkötésének dátumát, a várost, a visszamondás
dátumát és aláírását.
• Visszalépés
Visszalépésének kézbesítési módjai:
–postázva
– postázva – a visszamondást ajánlva küldje és az ajánlott levélt igazoló szelvényt gondosan őrizze meg
személye
– személyesen
– a visszamondás a szolgáltatónak megvalósult kézbesítés dátumától érvényes. Ezért ezt a kézbesítési módot
ajánlju hogy biztonságban legyen, hogy a szolgáltató a visszamondását át is vette. Ennek érdekében szükséges
úgy ajánljuk,
szolgálta
a szolgáltatótól
kérni a visszamondás átvételéről szóló igazolást.
eset
Abban az esetben,
ha a visszamondást olyan határidőn belül tette meg, amely a szolgáltató üzleti feltételeiben fel volt tüntetve,
b
a szolgáltató bírságot
nem számlázhat.
Legyen ismét a Szlovák Gázipari Vállalat (SPP) ügyfele! Hívjon fel bennünket!
Ha az SPP-vel megkötött szerződését már felmondta, de kívánja ezt felújítani, ebben szívesen segítünk!
• Hívja fel az SPP Ügyfélszolgálatát a 0850 111 363 telefonszámon.
HAS
NÉHÁNY HASZNOS
TANÁCS, HA AZ ÚJ SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁT FONTOLGATJA:
1. Vizsgálja fe
felül az eladó személyazonosságát és semmit sem írjon alá „ az ajtó közt”.
s
2. Kérje el a szerződés
tervezetét, az árlistát és az általános üzleti feltételeket. Minden gondosan
tanulmány
tanulmányozzon
át és a feltüntetett információkat vizsgálja felül.
c
3. Figyelem, családi
hozzátartozói is aláírásukkal érvényes szerződést köthetnek.

Szemétdíj / Poplatok za odpad
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Kinek jár a szemétdíj-kedvezmény?
A 75 év felettiek automatikusan 50 százalékos kedvezményt kapnak
Januártól módosult a szemétdíjat szabályozó
városi rendelet. Az új 2011/8. számú rendeletet tavalyi áprilisban hagyta jóvá a városi képviselő-testület. Az alábbiakban tájékoztatunk arról, hogy ki jogosult kedvezményre, hogyan és meddig kérhető a szemétdíj csökkentése vagy elengedése.
A rendelet pontosan meghatározza azokat a határidőket is, ameddig kérhető a befizetendő illeték
csökkentése vagy elengedése.
Ki kérvényezheti a szemétilleték csökkentését
vagy elengedését? A rendelet szerint azok a lakosok,
akik hitelt érdemlő okiratokkal tudják bizonyítani ezzel kapcsolatosan jogosultságukat. Vagyis igazolni kell
azt, hogy munkavállalás vagy tanulmányok miatt Dunaszerdahelyen kívül vagy külföldön tartózkodnak.
A munkavállalóknak igazolniuk kell azt, hogy legalább hat hónapig külföldön tartózkodnak, a diákoknak
pedig iskolalátogatási igazolással vagy az elszállásolást
igazoló okirattal azt, hogy a folyó naptári évben a tanévben az iskolájuk településén vannak elszállásolva.
Fennáll a jogosultság akkor is, ha például az ingatlan tulajdonosa több mint 90 napig kórházban, börtönben vagy szociális otthonban van, ez esetben is kérheti a szemétdíj arányos csökkentését. Nem jogosult
viszont a kedvezményre a nemzetközi teherfuvarozást végző gépjárművezető. A kérvényekhez csatolt
magyar és cseh nyelvű igazolásokat elfogadják.
Angol és német nyelvű iratok esetében a Városi Hivatal önerőből ingyenesen elkészíti a szövegek nem

hivatalos fordítását. A többi nyelv esetében azonban
csak a hivatalos fordítást fogadják el.
A kedvezmények kérvényezhetőségének határideje. A kérvényt írásban kell benyújtani a városházán az ügyfélfogadó irodában./A nyomtatvány
letölthető a város honlapjáról www.dunstreda.sk/ A
csökkentési vagy elengedési kérelmet attól számított 30 napon belül kell beadni, hogy az illetékköteles személynek kézbesítették a fizetési végzést,
vagy szintén harminc napon belül attól számítva,
hogy bekövetkezett az a körülmény, amely a csökkentést vagy az elengedést indokolja. A legvégső időpont azonban a folyó év november 30-a, e napig
azonban be kell mutatni a szükséges igazolásokat
is. Aki ezt a terminust lekési, az elveszti jogosultságát az illetékcsökkentésre, vagy az elengedésére.
Az illeték befizetésének időpontjai. Természetes személy esetében ha az éves fizetendő öszszeg nem haladja meg a 26 eurót, akkor egy öszszegben kell befizetni. Ha az éves szemétdíj 26 eurónál nagyobb, akkor három részletben fizethető
be: az 1. részletet a fizetési végzés kézbesítésétől
számított 15 napon belül kell befizetni, a másodikat július 30-ig, a harmadikat pedig a folyó év szeptember 30-ig. Jogi személy, vagy természetes
személy – vállalkozó esetében ha az éves illeték
nagysága nem haladja meg a 121 eurót, akkor április 15-ig egy összegben kell befizetni, ha ennél
magasabb, akkor három azonos részletben: az elsőt április 15-ig, a másodikat július 30-ig, a harmadikat pedig a folyó év október harmincadiká-

Kto a ako môže požiadať o zľavy?
Občania nad 75 rokov automaticky majú nárok na 50 percentnú zľava
z poplatku za odvoz smeti
Mesto Dunajská Streda od januára roku 2012
vyberá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe nového všeobecne záväzného nariadenia /VZN/
č. 8/2011, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom vlaňajšom aprílovom zasadnutí.
Nariadenie presne určuje aj lehoty na uplatnenie
zníženia alebo odpustenia poplatku. Kto môže požiadať o zľavu alebo o odpustenie? Prakticky tí občania, ktorí dôveryhodnými dokladmi podložia skutočnosť, že sa zdržiavajú mimo mesta alebo v zahraničí
kvôli práci alebo štúdiu, najmenej však 6 mesiacov,
študenti musia predložiť doklad o návšteve školy alebo o ubytovaní, podľa ktorého sa v predmetnom roku
zdržiava v mieste štúdia po celý školský rok v kalendárnom roku. Majiteľ nehnuteľnosti ak je napríklad hospitalizovaný viac ako 90 dní v danom roku,
je vo väzení, alebo v sociálnom zariadení, môže po-

žiadať o zľavu. Odpustenie sa však nevzťahuje na vodiča vykonávajúceho medzinárodnú nákladnú dopravu. Od januára možno žiadať odpustenie poplatku aj v tom prípade, ak je osoba nezvestná. K žiadostiam treba pripojiť aj príslušné potvrdenia. Ak je
potvrdenie vystavené v maďarčine, alebo v čestine,
netreba preklad. Nemecké a anglické potvrdenia preložia na mestskom úrade bezplatne. V prípade ostatných jazykov je potrebný úradný preklad.
Lehoty podania žiadosti o zľavu. O zľavu treba požiadať písomne na radnici. Lehota na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku je 30
dní odo dňa obdržania platobného výmeru, alebo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, na základe ktorej je možné uplatniť zníženie alebo
odpustenie poplatku. Posledný termín je však 30.
november zdaňovacieho obdobia. Zmeškanie tejto lehoty má za následok zánik nároku na zníženie
alebo odpustenie. Súčasne treba do konca novembra

A 75 évnél idősebbeknek a kedvezményt nem
kell kérvényezniük. Ők már automatikusan
olyan fizetési végzést kapnak a városházától, amelyen az 50 százalékkal csökkentett befizetendő
összeg van feltüntetve. Rájuk is vonatkozik az,
hogy ha több, mint 90 napig kórházban vagy szociális ellátást nyújtó intézményben vannak, jogosultak az illeték arányos csökkentésére. Esetükben is érvényes az, hogy csak akkor tudják érvényesíteni jogosultságukat, ha november 30-ig
beadják a kérvényt a szükséges bizonylatokkal
együtt. Az e határidő után beadott kérvényeket
tárgytalannak kell tekinteni.

ig. Háromezer eurót meghaladó éves szemétdíj esetében lehetséges a havonkénti befizetés.

predložiť aj príslušné doklady na preukázanie nároku na odpustenie alebo zníženie poplatku. Správca dane, teda mesto zníži, alebo odpustí poplatok
iba v prípade, ak poplatník splní svoju ohlasovaciu povinnosť najneskôr do 30. novembra.
Lehoty zaplatenia poplatku. Ak v prípade fyzickej osoby poplatok je nižší, ako 26 eúr, treba ho
zaplatiť naraz. Ak vyšší, ako 26 eúr, treba ho zaplatiť
v troch splátkach: 1. splátka je splatná do 15 dní odo
dňa doručenia platobného výmeru. 2. splátka do 31.
júla, tretia splátka do 30. septembra. V prípade
právnickej osoby a fyzických osôb – podnikateľov
ak poplatok nepresahuje ročne 121 eur, treba naraz zaplatiť do 15. apríla, do 3000 eur v troch rovnakých splátkach, a to 1. splátka do 15. apríla, 2.
splátka do 31. júla a 3. splátka do 31. októbra príslušného roka. Ak je poplatok vyšší, ako 3 000 eúr,
možno ho platiť v mesačných intervaloch.

Dôchodcovia starší ako 75 rokov žiadosť podávať nemusia, obdržia platobný výmer, v ktorom
je už automaticky zohľadnená zľava. Títo občania majú 50 percentnú zľavu zo sadzby poplatku.
Ak však sú v nemocnici viac ako 90 dní, alebo v
sociálnom zariadení, môžu požiadať o odpustenie poplatku na dobu pobytu v tomto zariadení.
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Igazi örömfutás éjjel-nappal
Öt futó egyfolytában futott szombat déltől vasárnap délig
a városi sportcsarnok mellett
Igazi örömfutás volt február utolsó hétvégéjén Dunaszerdahelyen a városi szabadidő-parkban. „Fuss velünk – akár 24
órán át” – ez volt a szombat déltől vasárnap déli 12-ig tartó nonstop sportrendezvény központi jelszava, amelyet a Csallóközi Marathon Club szervezett.
Itt nem volt versenydrukk, nem ketyegett kérlelhetetlenül a stopperóra, mert a kétszeres spártai hős, Bögi Sándor hatvanadik életjubileumán
gyűltek össze a futók erre a hangulatos és egyedülálló sporteseményre, amelynek ráadásul az
időjárás is kedvezett. Maga az ünnepelt, Bögi
Sándor 166 kilométert futott, de másnap délben,
24 órás talponlét után sem látszott kimerültnek.
„A huszonnégy óra alatt összesen 103 résztvevő
rótta a köröket, ki többet, ki kevesebbet futott a
városi sportcsarnok mellett kijelölt 1 kilométeres körpályán. Öten közülük 24 órán át futottak,
27-en pedig lefutották a maratoni távot, tizen a
félmaratont, hatvanhatan pedig eljutottak a 10
kilométerig” –így értékelte az erőpróbát a klub
elnöke, Vajas Roland.
Noszik János (Tatabánya)- aki teljesítette a spártai maratont is: „Most kilencvenhat kilométert futottam le. De belegyalogoltam. Futottam kilenc
kört, a tizediket gyalogoltam. Végefelé már többet
gyalogoltam, de nem álltam meg. Éjfélkor megálltam, leültem, fázni kezdtem és befejeztem. De így
is 12 órát futottam. Dunaszerdahelyen most voltam először, de nem utoljára.”

Bögi Sándor ezúttal 166 kilométert futott le.

Tileš Igor (Prievidza): „Nagyon jó lenne, ha egy
ilyen futás jövőre is megismétlődne. Kitűnő futás
volt és biztosan sok fiatalt vonzana. Most 24 óra
alatt 180 kilométert futhattam le. Ez a futás egyedülálló Szlovákiában. Mert itt lehetett futni maratont, 12 órát és 24-et is. Ha lesz megint ilyen lehetőség, biztosan eljövök. Kedvesek az emberek és
kiválóan éreztem magamat.”
Simon Sándor (Zsolna), a Szlovák Maratonfutók Szövetségének dunaszerdahelyi származású elnöke: „Két maratont futottunk Krumer Miroslavval, aki Csehországból, Česká Třebováról érkezett. Szombaton egyet és vasárnap reggeltől a má-

Simon Sándornak több mint 600 maraton van a lábában.

A dunaszerdahelyi Horváth Csaba (piros felsőben) lefutotta a maratoni távot, édesanyja, Etelka asszony szintén teljesítette.

sikat. A vasárnapi volt az én 645. maratonom és
ez a 31. maratoni szezonom. Minden maratoni futáson ott vagyok, amit Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon vagy Szlovákiában
rendeznek. A futás csodás dolog, neki köszönhetően olyan embereket ismertem meg, akikkel
egyébként nem jöttem volna össze.”
A Dunaszerdahelyi Jegesmedve Klub két
tagja azután kapcsolódott be a futásba, hogy előzőleg úsztak egyet a Félúti tóban. „Egy léket vágtunk a tavon és 22 perces téli fürdőzés után jöttünk ide futni” – mondta Mészáros József dunaszerdahelyi vállalkozó.
Hideghéty Tibor: „Én a nehezebb súlyú jegesmedvék közé tartozom, Józsi barátom szervezett be a klubba. Hetente kétszer járunk télen
úszni a tóban, háromszor futballozni, most pedig
Bögi Sándor barátunk tiszteletére a maratonfutást is bevállaltuk.”

Šport
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Beh pre
ozajstnú
radosť
Päťka maratóncov absolvovala 24 hodinový non-stop
beh pri mestskej športovej
hale
Posledný februárový víkend patril v Dunajskej Strede nevšednému športovému podujatiu.. „Behaj s nami – trebárs aj 24 hodín
nepretržite“ – tak znelo heslo 24-hodinového
non-stop behu, ktorý organizoval Marathon
Club Žitný ostrov.
Jedinečnú športovú akciu odštartovali v sobotu o 12-tej hodine a trvala do dvanástej hodiny v
nedeľu. Bežci, ktorí sa zišli z príležitosti 60. životného jubilea dvojnásobného sparťanského hrdinu Sándora Bögiho, nepretekali s časom, ale bežali pre radosť, ktorú im beh spôsobuje. Sám jubilant S. Bögi zdolal 166 km, ale ani v nedeľu napoludnie, po celodennom behu nebudil dojem unaveného človeka. „Za dvadsaťštyri hodín sa k
nám pridalo 103 bežcov, ktorí bežali s nami na jednokilometrovej trase pri športovej hale. Kto koľko vedel a mohol. Piati bežali celých 24 hodín, 27
bežcov zdolalo maratónsku trasu, desiati polmaratón, 60 bežcov nabehalo 10 km“ – zhrnul výsledky predseda klubu, Roland Vajas. Účastníkov

Oslávencovi Sándorovi Bögimu gratulujú kolegovia.

V nedeľu si zabehali aj mladí futbalisti DAC U98

nevšedného športového podujatia pozdravil aj
primátor JUDr. Zoltán Hájos.
János Noszik (Tatabánya), ktorý zdolal sparťanskú trasu: „Teraz som nabehal 96 kilometrov.
O polnoci som sa zastavil, sadol som si a bola mi
zima. Potom som už nepokračoval. Ale aj takto som
bežal 12 hodín. Toto je moja prvá návšteva Dunajskej Stredy, ale ešte sa sem určite vrátim.“
Igor Tileš (Prievidza): „Bolo by dobré, keby
takýto beh organizovali aj o rok. Bola to výborná
akcia, ktorá by mohla prilákať mnohých mladých.
Teraz som za 24 hodín nabehal 180 kilometrov.
Tento beh je jedinečný na Slovensku, lebo sme
mali na výber: maratón, 12 alebo 24- hodinový beh. Nabudúce určite prídem. Ľudia sú milí,
cítil som sa výborne.“

Alexander Simon zo Žiliny, rodák z Dunajskej
Stredy. predseda Združenia slovenských maratóncov (SZM): „S Miroslavom Krumerom z Českej Třebovej sme absolvovali dva maratóny,
prvý v sobotu, druhý v nedeľu. Nedeľňajší bol v poradí môj 645. maratón. Zúčastňujem sa každého
maratónu, ktorý sa organizuje v Česku, Poľsku, v
Maďarsku alebo na Slovensku. Beh je nádherná
vec, môžem mu vďačiť kontakt s takými ľuďmi, s ktorými by som sa inak nezoznámil.“
Dvaja členovia Dunajskostredských ľadových
medveďov sa pridali k bežcom po tom, čo sa okúpali v zamrznutom jazere. „V ľadovej vode sme
sa kúpali 22 minút. Odtiaľ sme prišli sem a pridali k bežcom“ – povedal Jozef Mészáros.Tibor
Hideghéty: „Ja patrím medzi urastenejších medveďov dunajskostredských otužilcov, kamarát Józsi ma zverboval do klubu. V zime dvakrát do týždňa sa okúpeme v jazere, trikrát hráme futbal, a teraz sme sa na počesť nášho kamaráta Sándora Bögiho prišli aj na maratónsky beh.“

Dvaja “ľadoví medveďovia”.
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Zápisy

Zápisy do dvoch slovenských škôl
Na školský rok 2012/2013 do ZŠ v Smetanovom háji rodičia dali zapísať 26 prváčikov.
Poverená riaditeľka Monika Benkovská povedala, že sú školou priateľskou k deťom, učiteľom a rodičom, kde ich cieľom je spokojnosť všetkých.
Stredobodom výučby je rozšírenie jazykových
schopností žiakov, predovšetkým anglického a nemeckého jazyka, takisto kladú dôraz na výučbu prírodovedných predmetov, informatiky už od 1. ročníka, matematiky, fyziky a biológie. Žiaci si môžu
vybrať z rôznych športov a športových krúžkov. Nezabúdajú ani na účelné využívanie voľného času
detí, ďalej na rozvíjanie zručnosti a vlastností v mimoškolských aktivitách v rôznych krúžkoch.
V deň slávnostného zápisu mala ZŠ na Jilemnického ulici 110 budúcich prvákov. Podľa

riaditeľa Petra Gajdoša zrejme aj tento rok asi
10 percent rodičov požiada o odklad školskej
dochádzky o jeden rok. Vedenie školy sa snaží o to, aby nesklamali dôveru, ktorú do nich
vkladajú rodičia. Ponúkajú žiakom to, čo sa
osvedčilo, čiže už od 1. ročníka daltonskú výuku a výučbu cudzích jazykov. Pri zápise zmapovali, o aké jazyky je najväčší záujem. Prevažná väčšina rodičov budúcich prváčikov si vy-

brala anglický jazyk. Cudzí jazyk je povinný od
3. ročníka, ale s výukou začínajú už od 1. ročníka. Škola má v triedach interaktívne tabule,
učitelia majú notebooky, v každej triede sú počítače. Držia krok s dobou, deti s touto technikou už vedia pracovať.
Definitívne sumárne výsledky zápisov do
všetkých základných škôl prinesieme v nasledujúcom čísle DH.

Beíratások a két szlovák alapiskolában
A Smetana ligeti alapiskolába a 2012/2013as tanévre 26 elsőst írattak be a szülők. Monika Benkovská megbízott igazgatónő elmondta,
hogy gyermek-, tanító- és szülőbarát iskolának
számítanak, ahol fontos, hogy mindenki elégedett legyen. Főleg a nyelvi képességek fejlesztésére összpontosítanak, bővítették az angol és
német nyelvoktatást, a természettudományi tantárgyakat, valamint az informatikát már az 1. osztálytól, illetve a matematikát, fizikát, biológiát.
Nagy figyelmet fordítanak a sportolási lehetőségekre és a sportkörökre. Nem feledkeznek meg
szabadidő értelmes eltöltésének lehetőségeiről és
a gyerekek képességeit, készségeit fejlesztő iskolán kívüli tevékenységekről sem.
A beíratás napján 110-en voltak a Jilemnický
utcai alapiskola jövendő elsősei. Peter Gajdoš
igazgató szerint azonban az előző évekhez ha-

sonlóan a szülők mintegy 10 százaléka 1 éves
halasztást fog kérni gyermekének. Az iskola vezetése azon van, hogy megfeleljenek a szülők által az iskola felé kinyilvánított bizalomnak. A
jól bevált dolgokat kínálják, vagyis már elsőtől
kezdve a Dalton-módszert, az idegen nyelvek oktatását. A beíratásnál felmérték az idegen nyelvek iránti érdeklődést, az első helyen az angol
nyelv végzett. Az idegen nyelv harmadiktól kötelező, de az elsőben elkezdik oktatni. Az iskolának sok didaktikai eszköze van, interaktív táblákat használnak, a tanítóknak laptopjuk van, minden tanteremben számítógépek találhatók. Lépést
tartanak a korral, a legtöbb gyerek tud dolgozni a korszerű technikai eszközökkel.
Az alapiskolai beíratkozások végleges öszszesített eredményeit lapunk következő számában közöljük.

Kultúra
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Neves művészeink hazai színpadon
XXI. Dunaszerdahelyi Zenei
Napok: április 13 – 28.
Huszonegy éves hagyományukhoz híven ismét igényes, a zenei zsánerek széles spektrumát felőlelő műsorral jelentkeznek a Dunaszerdahelyi Zenei Napok.
Mint Lipcsey Ildikó, a rendezvény ötletgazdája
és fő szervezője elmondta, az idén két dunaszerdahelyi születésű muzsikus is fellép: Rácz Tibor
harmonikaművész és Bertók István, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakos hallgatója. Rácz Tibor hangszerének világszerte ismert virtuóz mestere, Che tango című koncertjén két bécsi
művésszel, Alois Rammellel (dob) és Saghar
Omidvar-Rammellel (zongora) lép fel. Bertók István a László Attila Band zongoristájaként mutatkozik be. Ez nem kis dolog, ha tudjuk, hogy
László Attila, a Liszt Ferenc-díjas dzsesszgitáros
és zeneszerző olyan neves művészekkel játszott
együtt, mint Anthony Jackson, Randy Brecker, James Moody, Tommy Cambell, David Friedman,
Gary Willis, Bob Mintzer és Peter Erskine. A rendezvény április 13-i nyitókoncertjén lép fel a Violin Orchestra Bratislava, amely eddig 8O országban
szerepelt kirobbanó sikerrel. Ez az a vonószenekar, amely mindent el tud játszani, a cigányzenét,
a klasszikus műveket vagy a kortárs szerzők darabjait ugyanazzal a lenyűgöző hitelességgel szólaltatja meg. A gitárzene szerelmesei igazi csemegeként élvezhetik két fiatal művész, a szlovák Adam
Marec és az olasz Fabrizio Ferraro játékát.

Archív felvétel a tavalyi zenei napokról.

Daniel Buranovský, a kiváló pozsonyi zongoraművész repertoárján előkelő helyet foglalnak
el Liszt kompozíciói, dunaszerdahelyi hangversenyén is megszólaltatja kedvenc zeneszerzőjét. A
rendezvény hagyományosan bemutatkozási lehetőséget biztosít fiatal pályakezdő művészeknek.
Az idén a Bécsben tanuló Gyöpös Krisztína zongorajátékát hallhatja a közönség. A budapesti Ad

Libitum kamaraegyüttes neve magyarul annyit jelent, mint "tetszés szerint", és ennek jegyében állítja össze műsorát, amely rendkívül sokoldalú. Az
április 28-i zárókoncerten a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa énekel.
A rendezvény Dunaszerdahely Város Önkormányzata és a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala támogatásával valósul meg,

Rodáci mesta na domácom pódiu
XXI. Dunajskostredské hudobné dni v dňoch 13-28. apríla
Dunajskostredské hudobné dni v duchu
21- ročných tradícií aj tento rok ponúkajú
kvalitné a žánrovo pestré koncerty umelcov zvučných mien aj nováčikov. Séria
koncertov sa koná v dňoch 13-28. apríla
2012, vstup aj tento rok je zadarmo.
Ako iniciátorka a hlavná organizátorka hudobného festivalu Ildikó Lipcsey pre DH potvrdila, tento rok vystúpia aj dvaja rodáci z Dunajskej Stredy, a to akordeonista Tibor Rácz a
poslucháč jazzu na Hudobnoumeleckej akadémie
Ferenca Liszta István Bertók. Tibor Rácz je svetoznámym virtuózom. Na koncerte nazvanom
Che tango vystúpi s dvoma viedenskými umelcami, Aloisom Rammelom (bicie) a Saghar
Omidvar-Rammelom (klavír). L. Bertók sa

predstaví ako klavirista skupiny László Attila
Band. Attila László je jazzgitarista a hudobný
skladateľ, laureát ceny Ferenca Liszta, ktorý hral
s takými hudobnými esami, ako Anthony Jackson, Randy Brecker, James Moody, Tommy
Cambell, David Friedman, Gary Willis, Bob
Mintzer a Peter Erskine.
V prvý, otvárací deň hudobných dní koncertuje v Dunajskej Strede sláčikový orchester
Violin Orchestra Bratislava, ktorý zožal frenetický úspech už v 80 krajinách sveta. S rovnakou zanietenosťou a oddanosťou prezentuje cigánsku muziku, ako aj klasiku, či diela súčasných hudobných skladateľov.
Hudobnou ľahôdkou pre milovníkov gitarovej hudby bude vystúpenie dvoch mladých
umelcov, Adama Marca (Slovensko) a Fabri-

zia Ferrara (Taliansko). V repertoári vynikajúceho klavírneho virtuóza, Daniela Buranovského
zaujímajú Lisztove diela výnimočné miesto.
Na dunajskostredskom koncerte bude tento bratislavský klavirista hrať aj diela svojho obľúbeného hudobného skladateľa.
Aj teraz sa obecenstvu predstavia mladí talenti, medzi nimi Krisztína Gyöpös, ktorá študuje vo Viedni klavírnu hru. Nevšedným umeleckým zážitkom bude aj vystúpenie komorného orchestra Ad Libitum z Budapešti. Záver hudobného festivalu bude patriť Speváckemu zboru maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa, ktorý vystúpi 28. apríla.
Sponzormi tohtoročných Hudobných dní sú
samospráva Mesta Dunajská Streda a Úrad vlády Slovenskej republiky.
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Kriminalita

Pedofil
ohrozuje
žiakov pri
zastávkach
Nebezpečný muž, ktorý v raňajších hodinách oslovoval školáčky a chlapcov na zastávkach na Bratislavskej ulici, sa zatiaľ stiahol do úzadia. „Poloval” na ne na Facebooku, dával im nemravné návrhy a dohodol si
s nimi stretnutie.
Muž so zjavne pedofilnými sklonmi sa na internete prezentoval aj s fotkou, zrejme s nepravou,
neskôr sa objavoval v najrôznejších podobách. V
posledných dňoch sa na verejnosti neukazoval.
Svoju taktiku zmenil po tom, čo sa rodičia obťažovaních žiakov obrátili na riaditeľa školy, kam
ohrozovaní školáci dochádzajú z vidieka autobusom. Riaditeľ kontaktoval políciu a odvtedy šokujúcu kauzu má pod palcom mestská aj štátna polícia. Pedofil sa zrejme preto nedostavil ani na stretnutie, ktoré mal dohodnuté s jedným dievčatkom
na istej autobusovej zastávke. Opatrnosť je aj naďalej namieste, pretože pravdepodobne iba zmenil taktiku a hocikedy sa môže objaviť.
Obrátili sme sa na detskú psychologičku, Angeliku Hencze s otázkou: ako možno ochrániť naše
deti a akú traumu môže spôsobiť pre dieťa stretnutie s úchylným človekom? Podľa nej veľa závisí od osobnosti dieťaťa. Dieťa môže prežívať túto
skúsenosť ako traumu, ktorá môže v neskoršom období negatívne vplývať aj na partnerské vzťahy, iné
dieťa môže tento „zážitok” prekonať ľahko, ba čo
viac, môže to brať s humorom.
Rodičia by mali deťom vysvetliť, že existujú
chorí ľudia, ktorým odhaľovanie a ukazovanie svojich genitálií spôsobuje rozkoš, ale netreba sa ich
zľaknúť, jednoducho si ich netreba všímať. Cie-

Pod dohľadom kamier sú niektoré verejné priestranstvá v meste.

ľom exhibicionistu je vystrašiť a ponížiť svoju obeť.
Čím väčší šok spôsobí, tým väčšiu rozkoš pociťuje. Práve preto je dôležité, aby vyhliadnutá obeť
neprejavovala strach a snažila sa tváriť prirodzene,
akoby sa nič nestalo. Je dôležité, aby dieťa
okamžite opustilo miesto činu a o prípade informovalo hneď okoloidúceho dospelého, totiž exhibicionista je schopný všetkého.
„Rodičia musia upozorniť svoje deti na nebezpečenstvá, ktoré na ne číhajú na internetových

Dunaszerdahelyen február 24-én megemlékezést
tartottak a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján. A Felvidék- városkapunál Esterházy János emléktáblájánál gyertyagyújtással kezdődött,
majd a Vermes-villában folytatódott a kegyeletes
esemény. Megemlékeztek Esterházy Jánosról és
Mindszenty Józsefről, a kommunizmus elleni harc
példaképeiről. Utána Koltay Gábor: Mindszenty –
A fehér vértanú c. filmjét vetítették. A megemlékezést a Pázmáneum Polgári Társulás és a városi
művelődési központ szervezte.

stránkach a facebooku, na možných psychopatov,
ktorí vyhľadávajú svoje obete cez internet. Je veľmi dôležité, aby vzťah medzi deťmi a rodičmi bol
natoľko dôverný a úprimný, že o prípadných
stretnutiach s takýmito osobami dokázali rozprávať
s rodičmi. V takýchto prípadoch sa rodičia majú
obrátiť na políciu, aby páchateľa odhalili a tak
predišli prípadnej tragédii” – varuje odborníčka.
Vystrašení rodičia veria, že sa ho polícii podarí dolapiť skôr, ako sa stane nešťastie.

Pamätný deň obetí komunistickej diktatúry sa začal zapálením sviečok pri reliéfe Jánosa Esterházyho vedľa Hornozemskej bráne. Podujatie pokračovalo vo
Vermesovej vile, kde si uctili pamiatke
Jánosa Esterházyho a Józsefa Mindszentyho, dvoch protikomunistických bojovníkov. Následne bolo premietanie filmu
Gábora Koltayho: Mindszenty – biely
martýr. Spomienku organizovali OZ Pázmaneum a MsKS.
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Bűnözés

Diákokra vadászik egy pedofil
Világhálón szervezte találkáit
a ferde hajlamú férﬁ
Egyelőre felszívódott az a pedoﬁl hajlamú
exhibicionista férﬁ, aki reggelente tiz év körüli lányokat szólogatott le az autóbuszmegállónál. Hiszékeny iskoláslányokra vadászott a világhálón, ajánlatokat tett nekik,
fotót is mellékelve magáról.
A találkára szóló meghívókhoz mindig más
– más fényképet mellékelt magáról. Újabban háttérbe vonult, miután az egyik dunaszerdahelyi
alapiskolába bejáró vidéki gyerekek szüleinek
panaszai nyomán az igazgató a rendőrséghez fordult. Az egyik megbeszélt találkára azonban már
nem ment el, mert gyanút foghatott, hogy figyeli
a rendőrség. Továbbra sem árt az óvatosság, mert
valószínűleg csak taktikát váltott és valahol ott
ólálkodik a háttérben.
Milyen traumát okozhat egy gyereknek a "mutogatós bácsival" való találkozás? - kérdeztük
Hencze Angelika gyermekpszichológust. Szerinte
sok függ a gyermek személyiségétől is. Míg az
egyik gyerek traumaként éli meg a helyzetet, és később ebből kifolyólag akár párkapcsolati problémái is lehetnek, a másik könnyen túlteszi magát rajta, sőt mulatságosnak tartja a történteket.
S hogy felkészíthető - e a gyerek egy ilyen találkozásra, hogy ne legyen rá sokkhatással? Erről
Így vélekedik a szakember: „A gyereknek elmondhatjuk, hogy vannak beteg emberek, akiknek
a nemi szervük mutogatása okoz örömet, de nem
kell tőlük megijedni, egyszerűen ott kell hagyni őket.
Az exhibicionista célja, hogy megijessze az áldo-

Illusztrációs fotó.

zatát, és ezáltal fölénybe kerüljön vele szemben. Minél nagyobb riadalmat kelt, annál nagyobb nemi
izgalmat érez. Épp ezért fontos, hogy a kiszemelt
áldozat ne mutasson félelmet, igyekezzen természetesen viselkedni, mintha mi sem történt volna.
Fontos, hogy azonnal távozzon a közeléből, és
mondja el a legközelebbi felnőttnek, hogy mi történt, ugyanis nem lehet tudni, mire képes az illető. Lehet sima exhibicionista, de megtörténhet, hogy
nem marad meg a puszta magamutogatásnál.”
Mivel a dunaszerhelyi exhibicionista a Facebookon keresi az áldozatait és így hivogat randevúra
iskolás lányokat, a pszichológus szerint a szülőknek
figyelmeztetniük kell gyermekeiket a világháló

Klubhelyiség kellene

Zišla by sa stála klubovňa

Évzáró közgyűlést tartott a Szlovákiai
Mozgássérültek Szövetségének 126 tagú dunaszerdahelyi alapszervezete, amelyre meghívót
kapott Dr. Hájos Zoltán polgármester is.
Molnár Ottó elnök beszámolójában elmondta, legnagyobb gondjuk, hogy nincs állandó
klubhelyiségük, ahol a tagság rendszeresen találkozhatna. A 2011-es tevékenységből kiemelte
a hévízi, valamint a turóchévízi kirándulást. Kiválóan működik a
szervezet kerekesszékes tánccsoportja. Országos rangú rendezvényük volt tavaly a
mozgássérültek világnapjának szlovákiai
összejövetele Csölösztőn, továbbá az
egészségkárosultak 2.
országos sportnapja.

Na nedávnej výročnej členskej schôdzi dunajskostredskej základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých predseda
Otto Molnár hodnotil činnosť za uplynulý
rok. Podľa neho najväčším problémom je absencia stálej klubovne, kde by sa členovia
mohli pravidelne stretávať. Z činnosti v roku
2011 vyzdvihol zájazd do Hévízu a Turčianskych Teplíc. Vynikajúce výsledky dosiahla
tanečná skupina vozíčkarov pri. Organizácia vlani usporiadala dve podujatia celoštátneho významu:
stretnutie pri príležitosti Svetového dňa
telesne postihnutých,
ďalej 2. športové hry
zdravotne postihnutých.

Hencze Angelika

veszélyeire, az ott garázdálkodó pszichopatákra, akik
névtelenségbe burkolózva, ártó szándékkal igyekeznek a közelükbe férkőzni. „Rendkívül fontos,
hogy a legyen olyan bizalmi kapcsolata a szülővel,
hogy a mutogatós bácsival való találkozást vagy a
facebookon érkező gyanús üzeneteket el tudja neki
mondani, meg tudják együtt beszélni. A szülőnek a
rendőrséghez kell fordulnia ilyen esetben, hogy kézre keríthessék az illetőt és megelőzzék a bajt” –
mondta lapunknak Hencze Angelika.

DAC-szurkolók
ajándéka
A Yellow Blue Supporters és a Felvidéki
Harcosok DAC szurkolói fanklubok február 22én ajándékcsomaggal kedveskedtek a helyi kórház gyerekosztályának. A Felvidéki Magyar
Szurkolói Bálon a tombolából befolyt összegből
iskolai- és rajzkellékeket, valamint lázmérőket vettek. A szervezők február 22-én a gyerekosztály
főorvos asszonyának, MUDr. Rajzák Editnek átadták az adományokat és meghatódva tapasztalták, hogy a legap-róbb, legkisebb ajándéknak is
mennyire örültek a kórház dolgozói.
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

Ingyenes kóstoló március 13-án
Már az ókori Rómában is a márciust tartották a tavasz első hónapjának
és a testi-lelki megújulás idejének. Nem csupán a természet éled újjá,
ekkor szoktunk nagytakarítást is végezni. Azonban sokszor elfeledkezünk a saját szervezetünkről, amely úgyszintén tisztítást igényel.
A tavaszi méregtelenítés valójában a húsvéti böjt modern változta. Akár vallásosak vagyunk, akár nem, tavasszal kimondottan ajánlott méregteleníteni a szervezetünket,
hogy megtisztuljunk a lerakodott salakanyagoktól,
a felhalmozódott zsírtól, fehérjétől és cukortól.
Nem csupán tisztább lesz a szervezetünk és regenerálódnak a sejtjeink – a bőrünk, a tekintetünk is tisztább lesz – de életerőnk is megújul, és teljesen feltöltődünk energiával. Ebben tud segíteni a Rabenhorst féle 5-napos
méregtelenítő program. Bővebb információért látogasson el HARMÓNIA boltunkba, amely a Fontána mellett nyíló kis
zsákutcában található.
Nyitva tartás: hétfő – péntek: 9.00
– 17.00, szombat: 9.00 – 12.00. Telefon:
0905 865 877. www.zdravestavy.eu
Március 13-án ingyenes kóstolót szervezünk a Rabenhorst gyümölcs és zöldség
bioitalaiból. Az üzletben is tavaszi nagytakarítást végzünk: ezen a napon egyes termékekre 50 %-os kedvezményt adunk. Többi termékünkre árkedvezményt adunk a Hűségkártya-tulajdonosoknak.
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Február 22-i versenyünk megfejtői

A legutóbbi számunkban közölt kérdésre adott helyes válasz beküldői közül kisorsolt szerencsés nyertesek a következők: Horváth
Judit, Városháza tér. 376/12, Varga Mária Barátság tér 2168/13 és
Kartusoff Ilona, Neratovicei tér. 2147/15. Mind a három nyertes 2020 euró értékű, saját választás szerint összeállított termékcsomagot
kap ajándékba az Aevitas gyógyszertártól. A nyertesek a Sagax klinika épületében található patikában jelentkezzenek, szükséges a személyi igazolvány felmutatása!

Új kérdésünk:
Milyen márkájú ivólevek találhatók a Harmónia boltban kapható
5-napos méregtelenítő csomagban? A helyes választ beküldő olvasók
közül három nyertest sorsolunk ki, akik 20-20 euró értékű, saját választás
szerint összeállított termékcsomagot kapnak ajándékba a Harmóniabolttól.
Válaszaikat legkésőbb 2012. március 13-ig küldjék el szerkesztőségünk címére, vagy e-mailben (press@dunstreda.eu), de a városházán 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.

13. marca bezplatná ochutnávka
Už v starom Ríme považovali marec za prvý jarný mesiac a za obdobie fyzickej a duchovnej obnovy. V tomto období sa zobúdza nielen
príroda, ale aj ľudia si zvyknú robiť veľké jarné upratovanie. Avšak
často zabúdame na vlastné telo, ktoré tiež potrebuje očistu.
Jarná detoxikácia je vlastne moderná forma veľkonočného pôstu. Či sme nábožensky založení alebo nie,
na jar každopádne odporúčame detoxikovať svoje telo a zbaviť sa usadenín, nahromadených tukov, bielkovín a cukru. Telo bude čistejšie
a regenerujú sa bunky, naša pokožka a náš
pohľad bude žiarivý, obnoví sa aj naša
vitalita a budeme plne nabití energiou.
V tom Vám pomôže 5-dňová detoxikačná kúra Rabenhorst. Bližšie informácie v našej predajni HARMÓNIA, ktorú nájdete v úzkej uličke pri Fontáne.
Otváracia doba: pondelok –
piatok: 9.00 – 17.00, sobota: 9.00
– 12.00. Telefon: 0905 865 877.
www.zdravestavy.eu
S radosťou oznamujeme verejnosti, že 13. marca organizujeme bezplatnú ochutnávku bionápojov z ovocia
a zeleniny značky Rabenhorst. Na vybrané produkty v tento deň ponúkame
50%-nú zľavu. Na ostatné produkty majiteľom Vernostnej karty poskytneme zľavy.

!
u
k
b
o ba

Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže z 22. februára
V poslednom vydaní DH sme položili našim čitateľom jednu otázku, z tých, čo zaslali správne odpovede, boli vyžrebovaní: Judit Horváth, Radničné nám. 376/12, Mária Varga, nám. Priateľstva
2168/13 a Ilona Kartusoff, Neratovické nám. 2147/15. Všetkým trom
výhercom venuje lekáreň Aevitas /nachádza sa v budove Kliniky Sagax/ darčekový balíček podľa vlastného výberu v hodnote po 20 eur.
Výhry si môžete vyzdvihnúť priamo v lekárni, treba sa preukázať občianskym preukazom.

Nová otázka:
Šťavy akej značky obsahuje 5-dňová detoxikačná kúra? Z čitateľov,
ktorí pošlú správnu odpoveď, vyžrebujeme troch šťastlivcov, ktorí vyhrajú darčekový balíček predajne Harmónia podľa vlastného výberu v
hodnote po 20 eur.
Odpovede zašlite najneskôr do 13. marca na adresu redakcie, e-mailom/ press@dunstreda.eu/ alebo odovzdajte na vrátnici radnice. Nezabudnite uviesť aj vaše meno a adresu. Čitatelia, ktori sa zúčastnia čitateľskej súťaže, súhlasia s tým, že sponzor súťaže použije ich údaje pre
svoje komerčné účely.

Programok, Krónika Programy, Kronika

,

Kronika
Születések – Novorodenci
Orbánová Karin Antónia
Szabó Emília Alexa
Horváth Tomas
Nagyová Vivien
Tóth Marko
Johancsik Léna

Elhalálozások – Zomreli
Kranjeczová Helena /1919/
Szabóová Rozália /1932/
Bartošová Oľga /1927/
Szakálová Helena /1922/

Házasságkötés – Sobáše
Ing. Rostás Alexander - Csóka Anita
Ravasz Jozef - Mgr. Pogányová Michaela
Milo Roland - Bábicsová Renáta
Pónya Michal - Némethová Renáta

BARACKLIGET
2012. március 20 –án- 18.00 órakor a
VMK mozitermében. A nyilvános filmbemutatóra a belépés díjtalan.
A Családi Könyvklub és a VMK közös
szervezésében a film rendezőjével, Peter
Bebjakkal, illetve a főszereplőkkel, Mokos
Attilával, Nádasdi Péterrel, Molnár Xéniával is beszélgethet majd a közönség a bemutató után. Az új szlovák film a Csallóközben játszódik, gyönyörű holtágak, berkek,
ligetek, mesés tájak romantikus kulisszái
között. Munkával, alkohollal, magánnyal,
hormonokkal, szeretet- és szerelemvággyal
küzd a három férfi, aki ugyanabba a gyönyörű
nőbe szerelmes.

Marhuľový ostrov
20. marca 2012 o 18.00 vo filmovej sále
MsKS – bezplatný vstup na nový slovenský
film. Po filme bude beseda s režisérom Petrom
Bebjakom a účinkujúcimi hercami A. Mokosom, P. Nádasdim a X. Molnár.
Film odohrávajúci sa na južnom Slovensku,
na samote ukrytej v marhuľových sadoch, vás
vtiahne do víru vášní troch mužov k jednej osudovej žene a jej lásky k nim, so všetkými strasťami a radosťami, ktoré dokáže priniesť len život. Slnko, vôňa dozrievajúcich marhúľ a hľadanie vlastného šťastia si vás získajú v príbehu silnej ženy, ktorá miluje a túži byť milovaná... ako my všetci. Hrajú: Szidi Tobias, Attila Mokos , György Cserhalmi.
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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 márciusi programja – Marcový program MsKS
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.20.–18.00.: Barackliget c. szlovák film nyilvános bemutatója / Marhuľový ostrov – premietanie nového slov. filmu
márc.21.–18.00.: Beszéljünk az allergiáról! - az Egészségklub vendége MUDr. Koprda Andrea, klinikai allergológus és immunológus szakorvos / Hovorme o alergii! - hosťom Klubu
zdravia je MUDr. Andrea Koprdová, lekárka klinickej imunológie a alergológie
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
márc.30.–10.00.: VÁROSI TANÍTÓNAP / DEŇ UČITEĽOV

Improvizációs est
Március 25-én, este 7 órakor Improvizációs est a Vidékfejlesztési Szakközépiskola színháztermében – ITT ÉS MOST.
Bandor Éva, Gál Tamás, Nádasdi Péter,
Ollé Erik, Olasz István és Lakatos Róbert mutatják be a rögtönzés varázsát. A
játékmester: Czajlik József. A Beugró 7
EUR. Jegyek kaphatóak a 0948 /160105ös tel.számon, illetve a Családi Könyvklub
Max-ban lévő üzletében.

Vermes-villaKortárs Magyar Galéria
A Szlovénia képekben című kiállítás
megtekinthető március 23-ig.

Vermesova vila- GSMU
Výstava Slovinsko v obrazoch
potrvá do 23. marca.

Mesemondó verseny
A Csemadok a szlovákiai magyarság kiemelkedő néprajzkutatójának és folklórgyűjtőjének,
Ipolyi Arnoldnak tiszteletére, harmadízben hirdeti meg a III. Ipolyi Arnold szlovákiai magyar
népmesemondó versenyt a magyar népmesekincs népszerűsítése céljából. Öt kategóriákban
versenyezhetnek kezdve az óvodásoktól a felnőt-tekkel bezárólag.
Nevezési határidő:
2012. március 10,
Bővebb információk: 0908 041 947, 0905 358 529,031 552 24 78. A döntő időpontja:
2012. júniusa. Jelentkezni elektronikus úton, a www.csemadok.sk weboldalon megtalálható jelentkezés lapon lehet, e-mail: intezet@csemadok.sk, office.mi@csemadok.sk
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A jégpálya március 11-én zár
A városi műjégpálya március11- én fogadja utoljára a korcsolyázókat, ezután a téli
idény befejeződik, mivel a meteorológiai előrejelzések szerint felmelegedés várható - tájékoztatta lapunkat Aranyossy Csaba, a
városi sportintézmények vezetője.
A tavaszi szünet előtti utolsó pénteken tartották meg a hagyományos farsangi jégkarnevált. A Városi Rekreációs, Testnevelési- és
Sportklub a Csallóközi Olimpiai Klubbal karöltve a téli sportnapok keretében rendezte meg
a jubileumi 15. jégkarnevált. A Szlovákiában

egyedülálló, látványos sporteseményen pedagógusok kíséretében több mint 90 alapiskolás
gyermek jelent meg a városi műjégpályán. A vidám játékok jelmezes farsangi felvonulással kezdődtek, majd mulatságos versenyekkel folytatódtak (szánkózás a jégen, kádban csúszás,
deszkán csúszás, szlalomozás). Végezetül a
gyerekek oklevelet, valamint a szponzorok jóvoltából gyümölcsöt és édességet kaptak. A szervezők hálásak mindenkinek a karnevál támogatásáért - a városvezetéstől kezdve a műjégpálya személyzetén át a szponzorokig.
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Miről tárgyaltak a képviselők?
O čom rokovali poslanci?

A választások eredményei
Výsledky volieb

Umelé klzisko otvorené do 11. marca
Mestská umelá ľadová plocha v tejto sezóne bude otvorená pre verejnosť naposledy
11. marca, potom podľa meteorologických
predpovedí nasleduje značné oteplenie –
povedal pre DH vedúci mestských športových zariadení Csaba Aranyossy.
V posledný piatok pred jarnými prázdninami opäť organizovali fašiangový karneval na
ľade. Klub rekreačnej telesnej výchovy a športu v spolupráci s Olympijským klubom Žitného
ostrova usporiadal jubilejný 15. ročník tradičného
Karnevalu na ľade v rámci Zimných dní športu.

Je to atraktívna a na Slovensku ojedinelá akcia,
ktorej sa na mestskej umelej ľadovej ploche zúčastnilo vyše 90 žiakov zo ZŠ v doprovode pedagógov. Zábavné hry na ľade sa začali fašiangovým sprievodom detí v maskách a pokračovali súťažami (na sánkach, vo vaničke, na tanieroch, na doskách a boli aj rýchlostné preteky). Na záver deti obdržali diplomy a vďaka
sponzorom aj ovocie a sladkosti. Organizátori ďakujú všetkým, ktorí napomohli realizovať túto veselú zábavu na ľade - počnúc vedením mesta,
vrátane tých, ktorí sa starajú o údržbu ľadovej
plochy a samozrejme aj sponzorom.
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