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Meddig nőnek a
szeméthegyek?

A

z ember azt gondolná, hogy a gazdasági válság ésszerűbb, takarékosabb vásárlásra ösztönzi a tömegeket, de elég látni a szemeteskukák
tartalmát, hogy megállapítsuk, erről
szó sincs. Nem tudunk ellenállni a
reklámoknak, vásároljuk a mesterségesen gerjesztett
szükségletek kielégítésére gyártott sok kacatot, nőnek
a szeméthegyek, terjeszkednek az illegális szemétlerakatok. Pedig ha akarnánk, meg tudnánk akadályozni
a fölösleges, haszontalan, gyakran a környezetre
vagy egészségünkre is káros holmik gyártását és árusítását. Ha nem vásároljuk meg őket, a gyártó csődbe megy, és eltűnik a piacról, jobb esetben valami hasznosabb cikk gyártásába kezd.
De a hasznos cikk is hamarabb kerül manapság a szemétbe, mint korábban, mert ahelyett, hogy megjavíttatnánk, inkább újat veszünk. Nem csoda, hogy az illegális szemétlerakatok zömét a már nem működő nagyobb háztartási készülékek alkotják. Egy nemrégiben
készült tanulmány szerint 2015-re 73 millió tonna
elektronikus szemét árasztja el a világot. Csak Amerikában évente mintegy 100 millió mobiltelefont cserélnek le tulajdonosaik, a vállalatok 12-18 hónaponként újítják fel számítógépparkjukat. A tanulmány szerzői peszszimisták, úgy vélik, még hosszú út vezet az e-hulladék
növekedési ütemének megállításáig. Itt az első lépés a
tudatosság fejlesztése. A mi tudatosságunké is. Minden
vásárlásnál gondoljuk végig, mennyit dobunk majd ki
abból, amit megveszünk. A szemét luxus, túl drága ahhoz, hogy megengedhessük magunknak. Azon felül,
hogy fölöslegesen apasztja a pénztárcánkat, a városi költségvetésnek is óriási teher, a környezetünk szennyezéséről nem is szólva.
Az emlékezés koszorúi az 1848-as hősök emlékművénél / Vence vďaky pri pomníku revolúcie v roku 1848.
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a parkoló
ügye?
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Időszerű témák Aktuality

Adatok az
elsősök
létszámáról

Nőnap a panziókban
és a nyugdíjasklubban

A két legnépesebb dunaszerdahelyi alapiskola, a szlovák nyelvű Jilemnický utcai
és a Vámbéry Árminról elnevezett magyar
tannyelvű szeptemberben 4 első osztály
megnyitását tervezi. A Szabó Gyula Alapiskola 3 első és 1 nulladik osztályt, a Kodály
Zoltán Alapiskola 2 elsőt és 1 nulladikat indít. A legkevesebb gyereket a Smetana ligeti szlovák alapiskolába íratták be, ahol 1
első osztály nyílik. Bár nulladik osztályt is
szeretnének nyitni, még nincs meg hozzá a
szükséges létszám.
A február közepéig zajlott beíratkozások
az alábbi eredményeket hozták iskolákra lebontva:
Jilemnický utcai AI
Vámbéry Ármin AI
Szabó Gyula AI
Kodály Zoltán AI
Smetana ligeti AI

110
103
70
40
26

Údaje
o prvákoch
Dve najväčšie základné školy v Dunajskej Strede, ZŠ na ulici Jilemnického a
ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Ármina Vámbéryho plánujú otvoriť v školskom
roku 2012 / 2013 štyri triedy pre prvý ročník. ZŠ Gyulu Szabóa otvára 3 triedy a jednu triedu pre nultý ročník, ZŠ Zoltána Kodálya otvára 2 triedy pre prvý ročník a jednu pre nultý ročník. Najmenej detí bolo zapísaných do ZŠ Smetanov háj, kde v novom
školskom roku bude jedna trieda pre prvákov. Hoci by chceli otvoriť aj nultý ročník,
zatiaľ počet záujemcov je nedostatočný.
Zápisy priniesli nasledujúce výsledky
podľa jednotlivých škôl:
ZŠ Jilemnického ulica
ZŠ s VJM Ármina Vámbéryho
ZŠ s VJM Gyulu Szabóa
ZŠ s VJM Zoltána Kodálya
ZŠ Smetanov háj

110
103
70
40
26

A nőnap alkalmából a két városi nyugdíjaspanzióban A. Szabó László alpolgármester és az intézmény szociális dolgozója köszöntötte a mintegy
százharminc női lakót. Minden hölgyet egy szál rózsával és csokoládéval ajándékoztak meg. A városi nyugdíjasklubba Dr. Hájos Zoltán polgármes-

ter vitte el az önkormányzat jókívánságait és szerény ajándékát a klub közel száz nőtagjának. Kulturális műsorral a klub férfitagjai valamint egy alapiskolás tanuló és a művészeti alapiskola énektagozatos növendéke kedveskedett az ünnepelteknek,
akiknek szintén kijárt a rózsa és a csokoládé.

Deň žien v penziónoch a v klube
dôchodcov
Pri príležitosti MDŽ viceprimátor Dunajskej
Stredy László A. Szabó blahoželal takmer stotridsiatim ženám vo dvoch domovoch pre seniorov. Oslávencom odovzdal ružu a čokoládu.
Mestský klub dôchodcov navštívil primátor
JUDr. Zoltán Hájos. Prítomné dámy z klubu dôchodcov pozdravil v mene mestskej samosprávy a odovzdal im kvety a skromný darček. Kultúrny program oslávencom pripravili muži klubu, v programe vystúpil aj žiak ZŠ a ZUŠ.

Fuss velünk - közös edzések
A Csallóközi Marathon Club a futás népszerűsítése érdekében közös edzéseket indít március 28-tól,
amelyekre várják az érdeklődőket. Találkozó minden szerdán 18 órakor a Szabadidőközpontban a Zerda pubnál. Mi ott leszünk!– irja meghívójában Vajas Roland klubelnök. Info: www.marathonclub.sk.

Városi önkormányzat
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Március végén soron kívüli ülés
Bepótolják azt, amit a
Városi Tanács határozatképtelensége
miatt elmulasztottak
Érdemes volt-e 5 programpont miatt öszszehívni a városi képviselő-testület ülését?
–erről támadt élénk vita a március 13-i soros önkormányzati ülésen, amikor Antal
Ágota (a Most – Híd és a függetlenek közös frakciójából) megkérdezte ezt a polgármestertől.
Válaszában Dr. Hájos Zoltán kifejtette: nem
rajta múlott, hogy így történt. „Én a Városi Tanács február 28-i ülésén 39 pontot szerettem volna letárgyalni, köztük a zárszámadást, valamint
20 olyan lakossági kérelmet, amelyekben a polgárok már a mai ülésen döntést vártak” – állapította meg válaszában a polgármester. Mint
mondta, a képviselő-testületi ülést megelőző
várositanács–ülés határozatképtelensége volt
az oka annak, hogy a tervezett 39 programpont
nem kerülhetett fel a mostani ülés napirendjére.
A tárgyalási rend értelmében csak olyan beterjesztésekről tárgyalhatnak a képviselők, amelyeket
előzetesen megtárgyal a Városi Tanács. A február
28-ra összehívott tanácsülésen a polgármester elmondása szerint a Most - Híd párt képviselői nem
vettek részt, pedig ők vannak többségben ebben
a városi csúcsszervben. „Nem akarok senkit elszámoltatni, ki hol volt ekkor, mindenki számoljon el a lelkiismeretével” – mondta a polgármester.
Dakó Sándor (Most – Híd) reagálásában közölte,
hogy ő először hiányzott, méghozzá családi
okokból. Benkóczki Vendel pedig munkaügyi elfoglaltságra hivatkozott, egyben felvetve azt, hogy
miért nem a plénum előtt tartottak tanácsülést,
mint más esetekben előfordult. Hájos Zoltán szerint senki sem kérte, hogy legyen soron kívüli tanácsülés. De keressünk megfelelő időpontot a
rendkívüli tanácsülésre és képviselő-testületi
ülésre, mondta a polgármester. Végül abban állapodtak meg, hogy a Városi Tanács soron kívüli ülése március 20-án lesz, a képviselő-testület
pedig március 27-én tart rendkívüli ülést.
A március 13-i ülés témája lényegében egyetlen érdemi pont volt, a többi protokolláris jellegű, így például a jegyzőkönyvvezető személyének jóváhagyása. Az előző ülésen elfogadott határozatok teljesítése kapcsán Benkóczki Vendel
(Most – Híd) megkérdezte, hol tart a DAC-cal kapcsolatos pont teljesítése, vagyis a büntetőfeljelentés
és a szerződés felmondásának ügye. A polgármester szerint március végéig még kell adni egy
esélyt arra, hogy tárgyalásokkal másként oldódjon meg ez a kérdés. Ha nem jön létre a város számára kedvező megoldás, akkor meg kell lépni,

amit a képviselő-testület megszavazott, vagyis fel felkérte az illetékes szakbizottságot, hogy foglakozzon a kérdéssel.
kell mondani a klubbal kötött szerződést.
Az ülésen Molnár János nyugalmazott peA rövidnek hitt ülés végül két órán át tartott.
Több vitás téma vetődött fel, igy például az is, dagógus a városról készülő kiadvány szerkeszhogy miért nem kaptak meghívót a képviselők az tőbizottsága nevében tájékoztatott arról, hogy a
R7 –es gyorsforgalmi útról tartott nyilvános fó- könyv várhatóan a jövő hónapban nyomdába kerumra. Horváth Kinga (Most – Híd) felvetésé- rül, ám a pénzügyi fedezet teljes egészében még
re válaszolva a polgármester felhívta a figyelmet nem biztosított.
Az interpellációkban többek között szó volt
arra. hogy a helyi médiában volt előzetes inforegy sikabonyi temetőpark kimáció a közmeghallgatás időpontjáról, és a nyilalakításáról, a városi címer
vános fórumra bárki meghívó nélkül is elmehelecseréléséről, a buszjátett. Garay László (MKP) az építészeti szakbiratokról és további közzottság elnökeként kifogásolta, hogy lapunk a fóérdekű képviselői észrumról szóló beszámolóban megemlítette, hogy
revételek is elhangzotegyetlen képviselő sem vett rajta részt, ő maga
tak. Ezekhez lapunkegyébként a fórum időpontjában külföldön
ban visszatérünk.
volt. Bugár György (MKP) furcsállotta, hogy a
képviselők elvárják a meghívókat. Ilyen alapon
a lakosoknak is meghívókat kellene küldözgetni? – tette fel a kérdést.
A parázs vitán túl egyetértésre is volt
példa: amikor Karaffa Attila (MKP) felvetette, hogy a dunaszerdahelyi önkormányzat is lehetőségeihez mérten hozzájárulhatna a napokban leégett
krasznahorkai vár felújításához,
senki sem fogalmazott meg ellenvéleményt. Jarábik
Gabriella (Most – Híd)
hozzáfűzte, hogy a
Szlovák Nemzeti Múzeum is
szervez gyűjtést, ehhez bárki
csatlakozhat. A
polgármester Molnár János volt városi képviselő a Dunaszerdahelyről készülő monográﬁáról tájékoztatta a képviselőket.
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Mestská samospráva

Poslanci zasadnú mimoriadne
Mestské zastupiteľstvo 27.
marca prerokuje to, čo bolo
odložené pre zmarené
rokovanie mestskej rady
Oplatilo sa vôbec kvôli piatim bodom zvolať
zasadnutie mestského zastupiteľstva? – čulá
diskusia sa rozprúdila o tejto otázke 13.
marca na plenárnom zasadnutí po tom, čo
Ágota Antal (zo spoločnej frakcie MostHíd a nezávislých poslancov) položila túto
otázku primátorovi.
V odpovedi JUDr. Zoltán Hájos uviedol, že to,
čo sa udialo, nezáviselo od neho. „Ja som chcel, aby
sme na zasadnutí Mestskej rady 28. februára prerokovali všetkých 39 bodov, medzi nimi aj účtovnú
uzávierku a 20 žiadostí obyvateľov mesta, v ktorých
oni očakávajú rozhodnutie už na dnešnom rokovaní
mestského zastupiteľstva“ – povedal primátor. Vtedy zasadnutie mestskej rady však nebolo uznášaniaschopné, preto primátorom navrhovaných 39 bodov nebolo možné zaradiť 13. marca na program plenárneho zasadnutia. Podľa rokovacieho poriadku totiž do programu rokovania mestského zastupiteľstva
možno zaradiť len body, ktoré prerokovala predtým
aj mestská rada. Podľa slov primátora členovia rady
za frakciu Most-Híd, ktorí sú v tomto vrcholnom
mestskom orgáne vo väčšine, sa na zasadnutie nedostavili. „Nechcem sa nikoho spytovať, kto kde bol
vtedy, nech si to každý vyrieši so svojim svedomím“
– uviedol primátor. Alexander Dakó (Most – Híd)
v odpovedi uviedol, že chýbal prvýkrát, a to z rodinných dôvodov. Vendelín Benkóczki mal pracovné
povinnosti. Podotkol však, že prečo nebolo zvolané mimoriadne rokovanie rady tesne pred zahájením zasadnutia mestského zastupiteľstva, ako sa to
neraz stáva. Podľa primátora nikto sa naňho neobrátil
s takou iniciatívou. Ale hľadajme vhodný termín na
mimoriadne zasadnutie rady a pléna, povedal primátor. Následne sa poslanci dohodli na tom, že mestská rada mimoriadne zasadá 20. marca, mestské zastupiteľstvo sa zíde najbližšie 27. marca.
Na rokovaní 13. marca z piatich bodov väčšina mala protokolárny charakter, ako určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. K jedinému meritórnemu bodu, ktorý sa týkal kontroly plnenia uznesení predošlého rokovania v januári, mal otázku na
primátora poslanec Vendelín Benkóczki (Most –
Híd). Zaujímal sa o to, ako je splnený bod, ktorý súvisí s otázkou futbalového klubu FK DAC 1904, teda
v akom štádiu je podanie trestného oznámenia a vypovedanie zmluvy medzi mestom a futbalovým klubom. Podľa primátora treba dať ešte poslednú šancu rokovaniam, aby sa prípadne dosiahla pre mesto výhodnejšia dohoda. Ak sa to do konca marca ne-

podarí,potom je potrebné urobiť to, čo odsúhlasilo
mestské zastupiteľstvo, čiže mesto má vypovedať
zmluvu dunajskostredskému futbalovému klubu.
Namiesto predpokladaného krátkeho rokovania zasadnutie trvalo až dve hodiny. Hovorilo sa
o viacerých diskutabilných témach. K nim patrila
napríklad aj otázka, že prečo poslanci nedostali
pozvánku na verejné fórum, ktoré usporiadali o
rýchlostnej ceste R7. Primátor v odpovedi na vystúpenie poslankyne Kingy Horváth (Most –
Híd) uviedol, že mestské média predbežne informovali o termíne fóra. Poznamenal, že prerokovanie otázky rýchlostnej cesty bolo verejné
a každý sa mohol zúčastniť aj bez pozvánky. Aj
predseda odbornej komisie stavebnej László
Garay (SMK) mal námietky voči článku, zverejnenom v DH, v ktorom sme konštatovali, že
nikto sa z poslancov fóra nezúčastnil. L. Garay
uviedol, že v čase konania fóra bol v zahraničí.
Poslanec Juraj Bugár (SMK) vyjadril počudovanie nad tým, že poslanci sa dožadujú zaslanie
pozvánky na verejné podujatia. „Potom by sme
mali aj občanom mesta posielať pozvánky na podobné fóra?„ – opýtal sa poslanec za SMK.
Po ostrej výmene názorov v inej záležitosti sa
zrodilo súhlasné stanovisko, keď Attila Karaffa (SMK) inicioval, aby sa mestská samospráva
zaoberala s otázkou pomoci pre požiarom zničený
hrad v Krásnej hôrke. Nikto nemal proti tomu námietky. Gabriella Jarábik informovala o tom,
že aj Slovenské národné múzeum vyhlasuje
zbierku a každý sa k tomu môže pripojiť. Primátor
Z. Hájos požiadal príslušnú komisiu, aby sa s touto otázkou zaoberala.
Na zasadnutí bol prítomný aj pedagóg na dôchodku János Molnár. Bývalý mestský poslanec
vystúpil v mene redakčnej rady, ktorá dokončila
monografiu o histórii mesta. Novú publikáciu v apríli by mali odoslať do tlačiarne, avšak v plnej výške ešte nie sú k dispozícii financie, ktoré by pokryli výdavky spojené s vydaním tejto publikácie,
preto požiadal o pomoc.
V interpeláciách poslancov sa hovorilo okrem iného o potrebe vytvorenia cintorínskeho parku v
Malom Blahove, ďalej o výmene erbu mesta za erb
s historickými motívmi, o autobusovej doprave a odzneli aj ďalšie interpelácie, ku ktorým sa vrátime.

Ágota Antal, Juraj Bugár, Alexander Dakó, Attila Karaffa
(foto: archív)

Interjú / Rozhovor
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Március végén döntés születhet arról, hogy
utólagosan megkaphassák a Hűségkártyát azok az állandó lakhelyű dunaszerdahelyiek, akik tavaly nem tudták határidőre kiﬁzetni adó- és egyéb várossal szembeni
tartozásaikat. Ez több mint 400 lakost érintett, ezért Dr. Hájos Zoltán polgármester a
probléma megoldása érdekében javaslatot
terjeszt a képviselő-testület elé. Ennek lényegéről is nyilatkozott lapunknak.
- A városi képviselő-testület március 27-i ülésére beterjesztem azt a módosító indítványt,
amellyel lehetővé szeretnénk tenni azoknak a polgároknak, akik a múlt évben megkésve fizették be
az adókat és illetékeket, hogy megkaphassák az
idei évre a Hűségkártyát. A kártyát igénylő kérvények sokasága elgondolkodtatta a képviselőket
és a Városi Hivatalt is, ezért kerestük azt a megoldást, amely kedvez a polgároknak. Most egy utolsó lehetőséget adnánk nekik. Az idei évtől ugyan
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Koncom marca sa rozhodne o tom, či
môžu dodatočne získať Vernostnú kartu aj
tí obyvatelia s trvalým pobytom v Dunajskej Strede, ktorí v roku 2011 v stanovenom termíne nezaplatili nedoplatky na daniach a poplatkoch voči mestu. Nakoľko sa
tento problém týka viac ako 400 obyvateľov mesta, primátor JUDr. Zoltán Hájos
sa rozhodol predložiť mestskému zastupiteľstvu návrh na riešenie, o ktorom informuje aj čitateľov DH.
– Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 27.
marca predložím pozmeňovací návrh, ktorým by
som chcel vyjsť v ústrety tým občanom, ktorí v
roku 2011 síce vyrovnali svoje pozdĺžnosti voči
mestu, ale až po termíne. V prípade schválenia
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A késlekedők kapnak
még egy lehetőséget
már 3 évre adtuk ki a Hűségkártyát, de ez korántsem jelenti azt, hogy az idén, vagy a következő
évben már nem kell időben megfizetni az adókat
és illetékeket. Ha ezeket a 2012-es évben valaki
nem fizeti be november 30-ig, akkor hiába van a
kezében a kártya, jövő januártól érvénytelenné válik és nem lehet sehol sem felhasználni. Vonalkóddal van ellátva és az idén megtesszük a szükséges intézkedéseket, vagyis vonalkód - leolvasó
berendezéssel látjuk el a városi önkormányzat által fenntartott intézményeket. Egy központi adatbázis segítségével majd naprakészen követni
tudjuk, hogy melyik kártya érvényes és melyik nem.
A múlt hónaptól több üzlettulajdonos kihelyezte boltjára a Hűségkártya-elfogadó
matricát és az első visszhangok alapján a vásárlók üdvözölték a vásárlási kedvezményeket.
De voltak más visszhangok is….
- Szükségesnek tartom eloszlatni azokat a kételyeket, hogy a Hűségkártya a vállalkozók
szempontjából előnytelen lenne. A Hűségkártya-rendszerbe teljesen önként jelentkeztek be
azok a vállalkozók, akik szerződést kötöttek az

önkormányzattal. A helyi kisboltok tulajdonosai saját elhatározásukból döntötték el, hogy elfogadják-e ezeket a feltételeket és felvállalják
a kedvezmények nyújtását a vásárlóknak. Mindenki olyan árengedményt nyújt az általa kiválasztott termékekre, amekkorát maga jónak
lát. Ha a kereskedők csak készpénzes fizetés esetén adnak kedvezményt, akkor ezt azért teszik.
mert a bankkártyás fizetés esetén a bankkártyakibocsátó 3 % körüli összeget számol fel a boltosoknak. Az önkormányzat részéről nem volt
semmilyen ráhatás, a vállalkozók maguk jelentkeztek, mert fantáziát láttak abban a lehetőségben, hogy kedvezményt nyújtva ellensúlyozzák a hipermarketek fölényét és oda tudják
vonzani kisboltjaikba a helyi lakosságot. Ha
törzsvásárlókként megnyerik őket, akkor nagyobb bevételre tesznek szert. Így a helyi boltosok is jól járnak és a vásárlók is, akik kedvezményesen juthatnak bizonyos termékekhez.
Ha tehát a vállalkozó úgy dönt, hogy kihasználja
ezt a lehetőséget, akkor ez csakis és kizárólag
az ő szabad elhatározásának az eredménye.

Dostanú ešte poslednú
šancu?
návrhu viac ako 400 osôb môže dodatočne získať Vernostnú kartu. Vzhľadom na veľké množstvo žiadostí poslanci aj mestský úrad sa snažili nájsť také riešenie, ktoré je pre obyvateľov mesta vyhovujúce. Ak návrh prej-de, dáme občanom
dodatočnú šancu na získanie Vernostnej karty.
Treba však podotknúť, že Vernostná karta sa už
vydáva na tri roky. To však vôbec neznamená, že
tento rok, resp. na budúci rok občania nemusia
do stanoveného termínu zaplatiť dane alebo
poplatky. Kto nezaplatí do 30. novembra v bežnom roku poplatky alebo dane, jeho karta od januára 2013 bude neplatná. Karta je zabezpečená
čiarovým kódom, a tento rok mestské inštitúcie
vybavíme čítačkami čiarových kódov. Máme k dispozícii databázu, za pomoci ktorej budeme môcť
pružne sledovať, ktorá karta je platná, a ktorá nie.
Čoraz viac menších obchodov sa zapojilo
do akcie poskytovania zliav majiteľom Ver-

nostnej karty. Občania privítali túto iniciatívu
mesta, ale boli aj iné ohlasy...
- Pochybnosti, že Vernostná karta je pre
podnikateľov nevýhodná, sú neopodstatnené.
Podnikateľské subjekty, ktoré sa do systému
zliav pre majitelov Vernostnej karty dobrovoľne
prihlásili, robia to na základe zmluvy, ktorú podpíšu s mestom. Majitelia malých obchodíkov sa
pre tento krok rozhodli dobrovoľne, takisto záleží
od nich, do akej výšky a na ktoré výrobky, resp.
služby poskytnú zľavy kupujúcim. Ak obchodníci poskytujú zľavu iba v prípade platenia v hotovosti, robia to preto, lebo banka im účtuje asi
3 % za platenie kartou. Podnikateľské subjekty
sa prihlasujú sami, lebo vidia v systéme fantáziu
a príležitosť prilákať do obchodu stálych zákazníkov, čo generuje vyššie a trvalé tržby.
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Parlamentné voľby

Vyhral Most-Híd, ale má menej hlasov
V Dunajskej Strede účasť
teraz bola nižšia takmer o
10 percent, ako v roku 2010
10. marca sa konali predčasné parlamentné
voľby. V nich sa o priazeň takmer 4,4 mil. voličov uchádzalo 26 strán, koalícií a hnutí.
Napokon sa 5-percentné kvórum podarilo prekročiť šiestim stranám. Smer získal 44,41 percent,
teda 83 poslaneckých mandátov, čiže strana Roberta Fica môže zostaviť vládu sama. Ostatných
5 pravicových strán získalo spolu 67 mandátov. Percentuálne kresťanskí demokrati získali 8,8 percent,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 8,5; Most-Híd
6,89; SDKÚ 6,09; SaS 5,88 percent. Strana maďarskej koalície získala 4,28 percent, čo však na
postup do parlamentu bolo málo.
V porovnaní s výsledkami spred dvoch rokov
v celoštátnom meradle účasť bola vyššia takmer o

Parlamentné voľby – volebná účasť
na Slovensku (v percentách)
2006

2010

2012

54,6

58,8

59,1

Sumárne preferenčné hlasy dunajskostreddrení 42,33 percent, SMK získala 4 381 hlasov,
ských kandidátov: Strana Most-Híd: Miroslav Gašteda 40,59 percent. V porovnaní s voľbami v
par 1 576, Alexander Dakó 3 391, Vendelín Benroku 2010 v našom meste strana Most-Híd tekóczki 1 185. Strana maďarskej koalície: JUDr.
raz získala o 1351 hlasov menej, SMK zas o 205
Zoltán Hájos 4 935, Attila Karaffa 1 416, Lászhlasov viac. Smer získal v našom meste viac
ló A. Szabó 1 447, Zoltán Mikóczy 1 984, Péter
ako 6 percent, dvojpercentnú hranicu prekroIván 1 347, Éva Bognár 1 677.
čili SDKÚ a Obyčajní ľudia Igora Matoviča. Z
19 volebných okrskov v desiatich
zvíťazila strana Most-Híd, v 9 SMK.
Najlepší výsledok (48,38 percent)
Výsledky parlamentných volieb 2012
získala strana Most-Híd v 6. volebpodľa strán v Dunajskej Strede
nom okrsku, SMK (48,24 percent) v
12. volebnom okrsku.
Strany
Počet získaných
Podiel hlasov
V Dunajskej Strede najviac prefehlasov
renčných hlasov získali lídri Béla BuMost - Híd
4 568
42, 33 %
gár 3 010 a József Berényi 2 135, ďaSMK
4 381
40,59 %
lej Jó-zsef Nagy 2 104, Zoltán Hájos
Smer-SD
658
6,09 %
1276, Alexander Dakó 1193, Pál CsáSDKÚ-DS
266
2,46 %
ky 1138, Miroslav Gašpar 581, LászObyč. Ľudia a
ló A. Szabó 519, Vendelín Benkócznezáv. osoby
234
2,16 %
ki 480, Zoltán Mikóczy 442, Dana
SaS
202
1,87 %
Habán 378, Péter Iván 349 a Éva BogKDH
152
1,40 %
nár 345 krúžkov.
SNS
67
0,40 %

Parlamentné voľby – volebná účasť
v Dunajskej Strede (v percentách/)
2006

2010

2012

56,61

64,92

56,64

10 percent. V Dunajskej Strede sme boli svedkami opačného javu: z 19 286 oprávnených voličov
odovzdalo svoje hlasy zhruba 11 tisíc voličov, čo
predstavuje 56,64 percentnú účasť.
Ďalšou zaujímavosťou v našom meste je zmena voličských sympatií a vzostup nových strán.
V terajších parlamentných voľbách v Dunajskej Strede najviac hlasov – 4 568, získala
strana Most-Híd, čo je v percentuálnom vyja-

Volebná účasť a počet hlasov podľa volebných okrskov v Dunajskej Strede v parl. voľbách v roku 2012
Volebné obvody v DS

1.

2.

Počet zapísaných voličov 1078 877
423

3.

4.

5.

6.

7.

8.

971

835

905

950 1498 833 1082 1336 130

708 1024 1177 1050 1117 1225 1228 1262

515

517

552

556

10.

11.

13.

485

15.

609

17.

18.

694

730

19.

53,3 48,23 53,04 61,92 60,99 58,53 31,84 45,62 63,49 51,42 57,69 68,50 67,19 71,45 55,81 54,52 56,65 59,45 56,58

841

586

16.

Percentuálna účasť

687

688

14.

575

687

75

12.

Počet platných hlasov

477

380

9.

714
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Parlamenti választások

Nyert a Most – Híd, de 2010-hez
képest visszaesett

Dunaszerdahelyen a két magyar pártelnök kapta a legtöbb preferencia-szavazatot: Bugár Béla
3010-et, Berényi József 2135-öt. Az élmezőny
további sorrendje: Nagy József 2104, Hájos
Zoltán 1276, Dakó Sándor 1193, Csáky Pál
1138, Miroslav Gašpar 581, A. Szabó
László – 519, Benkóczki Vendel 480, Mikóczy Zoltán – 442, Habán Dana 378.Iván Péter – 349, Bognár Éva – 345.
A dunaszerdahelyi jelöltek összesített preferencia – szavazatai :
Most –Híd: Miroslav Gaspar –1 576 , Alexander Dakó – 3 391, Vendelín Benkóczki
– 1 185,
Magyar Koalíció Pártja: Dr. Hájos Zoltán –
4 935, Karaffa Attila – 1 416, A. Szabó
László – 1 447, Mikóczy Zoltán – 1 984,
Iván Péter – 1 347, Bognár Éva – 1 677.

Dunaszerdahelyen 2012-ben majdnem 10 százalékkal
kevesebben mentek el szavazni, mint két évvel korábban
Március 10-én lezajlottak az előrehozott
parlamenti választások: országosan 26 párt,
koalíció és mozgalom versenyzett a csaknem
4,4 millió választásra jogosult szavazataiért
és tett kísérletet a parlamenti bejutáshoz
szükséges 5%-os küszöb átlépésére.

Meglepő volt a két évvel ezelőtt tartott választáshoz képest a majdnem 10%-kal magasabb országos választási kedv. Dunaszerdahelyen
viszont ennek az ellenkezője volt tapasztalható:
csaknem 10 százalékkal kevesebben szavaztak,
mint 2010-ben. Városunkban a 19 286 választásra
jogosult lakos közül 11 ezren éltek alkotmányos
jogukkal és adták le voksukat, ami 56, 64 százalékos részvételt jelent. További érdekes jelenség
a szavazói szimpátiák módosulása és új pártok előrenyomulása városunkban.
Dunaszerdahelyen 2012-ben a legtöbb szavazatot a Most - Híd kapta, 4 568-at, az összes voks
42,33%-át. Az MKP 4 381 szavazattal 40,59%-ot
szerzett. A 2010-es adatokkal összehasonlítva a Híd
ezúttal 1351-gyel kevesebb, az MKP pedig 205-tel
több szavazatot gyűjtött be. A
Smer több mint 6%-ot ért el. 2%
fölé jutott az SDKÚ és Igor Matovič pártja, az OĽaNO. A 19
választókörzet közül 10-ben
Híd, míg 9-ben MKP-győzelem
született. A Híd legjobb eredményét, 48,38%-ot a 6. szavazókörben érte el, az MKP legjobb teljesítménye pedig 48,24%
volt a 12. szavazókörben.

Ez végül hat pártnak sikerült. A Smer 44,41
százalékot, 83 mandátumot szerzett, így egyedül
alakíthat kormányt. A törvényhozásba bekerülő
öt jobboldali párt összesen 67 mandátum birtokosa. A kereszténydemokraták 8,8, az Egyszerű
Emberek és Független Személyiségek 8,5, a
Most – Híd 6,89, az SzDKÚ 6, 09 és az SaS 5,88
százalékot szerzett. Az MKP 4, 28 százalékkal
nem került be a parlamentbe.

Parlamenti választások – részvétel
Szlovákiában (százalékban)
2006

2010

2012

54,6

58,8

59,1

Parlamenti választások - részvétel
Dunaszerdahelyen (százalékban)
2006

2010

2012

56,61

64,92

56,64

Szavazatok megoszlása pártok szerint
Dunaszerdahelyen 2012-ben
Pártok
Most - Híd
MKP
Irány – Szoc. Dem.
Szl. Dem. KÚ-DP
Egysz. Emb. és Függ. Szem.
Szabads. és Szolid.
Kereszténydem. Mozg.
Szlov. Nemz. Párt

Szerzett szavazatok
4 568
4 381
658
266
234
202
152
67

Szavazatok százalékban
42,33
40,59
6,09
2,46
2,16
1,87
1,40
0,40

Parlamenti választások 2012 - választási részvétel és a szavazatok száma választókörzetek szerint Dunaszerdahelyen
Választókörzetek
Választásra jogosultak

1.

1078 877

Leadott érvényes szavazatok 575
Részvétel százalékban

2.

423

3.

4.

5.

6.

7.

971

835

905

950 1498 833 1082 1336 130

708 1024 1177 1050 1117 1225 1228 1262

515

517

552

556

485

477

8.

380

9.

687

10.

687

11.

75

12.

13.

688

14.

841

15.

586

16.

609

17.

694

18.

730

19.

714

53,3 48,23 53,04 61,92 60,99 58,53 31,84 45,62 63,49 51,42 57,69 68,50 67,19 71,45 55,81 54,52 56,65 59,45 56,58

8

Hulladék-gazdálkodás

Rengeteg szemét, kevesebb pénz és
beﬁzetett
adó
Miután elolvadt a hó, újra előbukkantak a
környezetünket elcsúfító vad szemétlerakatok. Nem meglepő, hogy a városi képviselő-testület múlt heti ülésén két interpellációnak is témája volt a szemétlerakatok és
a szemételhordás problémája.
Kanovits György (Magyar Koalíció Pártja)
képviselő azt tudakolta, hogy mikor lesz a városban lomtalanítás, mert a lakosok ezt elvárják.
Válaszában Szabó Dezső, a műszaki és beruházási főosztály vezetője elmondta, hogy 2011ben havonta 91 ezer euró volt elkülönítve a hulladék elszállítására. „Az idei évre viszont havi
lebontásban csak 67 ezer eurót hagyott jóvá erre
a célra a képviselő-testület. A tavaszi lomtalanítás megvalósítása nem gond, de el kell dönteni
azt, hogy milyen szolgáltatásokat nem lesz képes majd a város biztosítani” – mondta válaszában a főosztály vezetője.
A kukák mellé vagy más helyekre lerakott
rengeteg szemét is nagy gondot okoz. Naponta
mintegy 200 euróra rúgnak azok a pluszkiadások, amit ennek az elszállításáért és elhelyezéséért kell a városnak fizetnie. Éves viszonylat-

ban ez mintegy 50 ezer eurós többletkiadást jelent. Nem is beszélve a város egyre több pontján felbukkanó vad szemétlerakatokról. Egy
ilyenre hívta fel interpellációjában a figyelmet
Antal Ágota képviselő (független a Most-Híd
frakcióban) a Szabó Gyula Alapiskola mögött és
sürgette a felszámolását. A szemét idehordását
szerinte egy sorompó elhelyezésével lehetne
megakadályozni, amit a garázstulajdonosokkal
kellene egyeztetni. Szabó Dezső szerint minden
ilyen esetben közmunkások bevonásával öszszegyűjtik és elszállítják a szemetet, de mivel
egyes lakosok megállás nélkül lomtalanítanak,

Dunaszerdahelyen 2011-ben mindössze
800 ezer euró folyt be a városi kasszába a szemétdíjakból, ami nem fedte a közületi hulladék begyűjtésének és elhordásának egymillió
eurót meghaladó kiadásait. Ezért a városnak
közel 300 ezer eurós nagyságrendben kellett
dotálnia a hulladékelhordás költségeit.
2012 – ben 820 000 eurót hagyott jóvá a
képviselő-testület a hulladékelhordással kapcsolatos kiadások fedezésére. Összehasonlitásképpen: 2011-ben ez az összeg még meghaladta az egymillió eurót. Évről – évre egyre több az elhordásra váró szemét, ezért várhatóan az idei pénzkeret nem lesz elég a kiadások kifedésére. Ha ezentúl is ilyen mértékben növekszik az elhordandó szemét menynyisége a családi házaknál és a lakótömböknél egyaránt, felmerül a kérdés, hogy marade majd pénz az illegális szemétlerakatok felszámolására és az évenkénti kétszeri lomtalanításra?

a vandálok pedig felborítják és felgyújtják a kukákat, sokszor ennek alig van látszata.
Egyre gyűlik a szemét az Észak lakótelepről
az udvarnoki úthoz vezető földút mentén is, valószínűleg nem idevalósiak is hordják a szerdahelyi kataszterbe a szemetüket. Dr. Hájos Zoltán polgármester ezzel kapcsolatban úgy vélte,
fontos lenne, ha a polgárok azonnal értesítenék
a rendőröket, ha környezetükben azt látják,
hogy valaki nem az erre kijelölt helyen „szabadul meg” a szemetétől, hogy tetten lehessen érni.
A város egy mediális kampány beindítását tervezi, amelyben lapunk is részt vesz és állandóan napirenden tartja ezt a témát.

Odpadové hospodárstvo
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Menej
peňazí viac smeti
Roztopil sa sneh a do oči bijúce sú na mnohých miestach haldy smeti a divoké skládky odpadu. Nečudo, že otázka zberu a odvozu komunálneho odpadu bola témou až
dvoch interpelácií na minulotýždňovom
zasadnutí mestskej samosprávy.
Juraj Kanovits (Strana maďarskej koalície) položil otázku, že kedy bude v meste jarné upratovanie, lebo obyvatelia mesta čistotné dni očakávajú.
V odpovedi Dezider Szabó, vedúci technického
a investičného odboru uviedol, že v roku 2011 z
mestského rozpočtu bolo na odvoz odpadu vyčlenených na každý mesiac 91 tisíc eur. „Na tento rok mestské zastupiteľstvo schválilo len 67 tisíc
eur, toľko máme k dispozácii mesačne. Nie je problém zorganizovať jarné upratovanie, ale treba rozhodnúť aj o tom, ktoré služby mesto nebude môcť
zabezpečiť“ –dodal vedúci odboru.
Veľkým problémom je aj odpad, ktorý obyvatelia ukladajú vedľa kontajnerov, alebo hocikde inde porozhadzujú. Mesto denne dopláca na odvoz a umiestnenie tohto odpadu približne 200 eur, čo ročne predstavuje navýšenie
nákladov takmer o 50 tis. eur. O divokých skládkach odpadu už ani nehovoriac. Na jednu takúto
ilegálnu skládku za základnou školou Gyulu
Szabóa upriamila pozornosť vo svojej interpelácii aj poslankyňa zo spoločnej frakcie MostHíd a nezávislých Ágota Antal, ktorá zároveň
žiadala odstránenie tejto skládky. Podľa nej by
pomohla aj závora. Túto možnosť by mesto malo

Zemnú cestu lemujú všade haldy smeti.

prekonzultovať s majiteľmi garáží. D. Szabó v
odpovedi uviedol, že skládku za pomoci verejnoprospešných pracovníkov zakaždým odstránia, ale sú obyvatelia, ktorí permanentne rozhadzujú odpad, vandali zas zničia smetné koše,
dokonca podpaľujú kontajnery. Preto takmer nevidno efekt tejto práce.

Kopí sa odpad aj pri polnej ceste od sídliska Sever v smere na Malodvornícku cestu. Sem pravdepodobne nevozia odpad len Dunajskostredčania.
Primátor JUDr. Zoltán Hájos v tejto súvislosti
uviedol: obyvatelia by mali okamžite upozorniť políciu, keď zbadajú, že niekto uloží komunálny alebo stavebný odpad na mieste, ktoré nie je nato určené. Mesto v tejto záležitosti pripravuje spustenie mediálnej kampane, do ktorej sa zapojí aj Dunajskostredský hlásnik.

Do mestskej kasy v roku 2011 plynulo z
poplatkov za odvoz odpadu len 800 tisíc eur,
čo nepokrýva náklady na zber a odvoz komunálneho odpadu, ktoré ročne činia viac ako
1 mil. eur. Rozdiel vo výške takmer 300 tisíc
eur mesto muselo dotovať.
Na rok 2012 schválilo mestské zastupiteľstvo na zber a odvoz odpadu 820 tisíc eur.
Odpadu je z roka na rok viac, preto tohtoročné
zdroje zrejme nebudú postačujúce. Ak sa
množstvo odpadu pri rodinných domoch a
bytovkách bude navyšovať v doterajšom tempe, tak vyvstáva otázka, či zostanú prostriedky
na likvidáciu divokých skládok a na celomestské upratovanie dvakrát do roka.
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Közbiztonság / Verejná bezpečnosť

Központi
biztonsági
pult
Márciustól cégek és családi házak is
csatlakozhatnak
A városi rendőrségen március elsejétől 24 órás
szolgálatban működik a térmegfigyelő- és biztonsági kamerarendszer központi pultja. A biztonsági rendszerhez újabban már családi házak,
boltok és cégek telephelyei is csatlakozhatnak. A
rendszert a közbiztonság javítása érdekében vezették be. A rendszerkezelők 24 órán át nonstop
figyelik a bekamerázott területeket, bűncselekmény esetén riasztják a városi rendőröket, akik
néhány percen belül a helyszínre mennek. Éles riasztásra eddig nem volt példa.
Eddig 9 létesítmény csatlakozott rá a központi
biztonsági pultra. A közeljövőben a városi önkormányzat kezelésében lévő objektumokat is a
pultrendszeren keresztül fogják szemmel tartani.
Nagy az érdeklődés a csatlakozás iránt a családi
házak tulajdonosai, cégek, üzemek, üzletek és szórakozóhelyek részéről is. Magánszemélyek és cégek is csatlakozhatnak a biztonsági pultra, de bizonyos kritériumokat teljesíteniük kell. A monitorozás költségei a biztosítandó objektum nagyságától függnek, illetve a benne található értékektől.
Bővebb tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken: Csiba Tibor városi rendőrparancsnok: tel.
+421 917 124 287,159. email:tibor.csiba@dunstreda.eu, koordinátor: Schewella Attila +421-91569-05-12, email: schewi2557@gmail.com

Idén is lesz
fotópályázat
A Dunaszerdahelyi Városi Önkormányzat,
a Kortárs Magyar Galéria és a DSZTV szervezésében az idén is lesz fotópályázat – tájékoztatta lapunkat Iván Péter, a KMG vezetője. Mivel a versenyt már nyolcadszor rendezik
meg, de a feltételei az első kiírás óta szinte változatlanok, a szervezők úgy döntöttek, újításra van szükség. Az új pályázati feltételeket
szakemberek bevonásával fogalmazzák meg.
Lapunkban április elején ismertetjük a fotopályázat új feltételeit.

Pult centrálnej ochrany
Zabezpečujú aj monitorovanie rodinných domov, predajní a areálov ﬁriem
Na mestskej polícii je od 1. marca v 24-hodinovej prevádzke pult centrálnej ochrany, ktorý monitoruje aj verejné priestranstvá v meste. K systému majú
možnosť postupne sa pripájať aj rodinné domy, predajne a areály firiem.
Systém bol zavedený v záujme zlepšenia bezpečnosti a verejného poriadku. Personál nonstop 24
hodín dohliada na priestranstvá, ktoré sú monitorované kamerami. Prípadnú zistenú trestnú činnosť personál ohlási mestskej polícii, ktorá behom niekoľkých
minút zakročí. Ostrý zásah zatiaľ nezaznamenali.
Momentálne je napojených 9 objektov, v budúcnosti budú napojené všetky objekty, ktoré spra-

vuje mestská samospráva. Je veľký záujem aj zo
strany majiteľov rodinných domov, firiem, závodov, zábavných podnikov. Záujemcovia musia spĺňať určité podmienky. Náklady monitorovania závisia od veľkosti objektu a od hodnoty
stráženého majetku.

Podrobnejšie informácie
náčelník Tibor Csiba, tel. +421 917 124
287,159. email:tibor.csiba@dunstreda.eu, koordinátor preventívnej činnosti: Schewella Attila
+421-915-69-05-12, email:
schewi2557@gmail.com

Fotosúťaž aj
v roku 2012
Metská samospráva, Galéria súčasných maďarských umelcov a Dunajskostredská mestská televízia aj v roku 2012 usporiada mestskú fotosúťaž,
v poradí už ôsmu – potvrdil to pre DH Péter Iván,
vedúci Galérie súčasných maďarských umelcov. Nakoľko podmienky súťaže boli odvtedy takmer nemenné, organizátori sa rozhodli pre ich úpravu. Pri
sformulovaní nových podmienok pomáhajú aj umelci a odborníci. Akonáhle budú hotové podmienky
nového ročníka fotosúťaže (pravdepodobne začiatkom apríla), uverejníme ich aj na stránkach DH.

Évforduló / Výročie
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„Együtt legyünk képesek magyarok lenni”
A magyar forradalom és szabadságharc
164. évfordulójára emlékeztünk március
15-én. Az ünnepség a Városi Művelődési Központban kezdődött az alistáli színjátszócsoport verses-zenés műsorával, majd a Vámbéry téri emlékmű előtt folytatódott.
A Vox Camerata kórus által megszólaltatott
Szózat után Dr. Hájos Zoltán polgármester
üdvözölte az egybegyűlteket. Beszédében rámutatott, hogy a márciussal érkező tavasz 164
éve mekkora változásokat hozott a magyarságnak. „Az idei tavasz is változásokat hoz közösségünk számára” – utalt a választások eredményeire a polgármester. Mint elmondta, akik
erős parlamenti képviseletben reménykedtek, csalódniuk kellett. Nem lesz könnyű képviselni az itteni magyarság érdekeit, mivel nagyon sokan
„olyanokra adták a voksukat, akiknek nem fontos a nemzeti önazonosság“, s így aligha lehetnének büszkék ránk 1848/49 hősei.
Szakály Sándor történész a forradalom és szabadságharc máig érvényes üzeneteként a nemzeti
egység fontosságát hangsúlyozta. "Szükség van
arra, hogy együtt legyünk képesek magyarok lenni. 1848/49 megmutatta, miként lehet egységben
lépni, és ha egy nemzet egységes, akkor nem törhetik meg a gerincét."
Morován Zsolt magyar konzul felolvasta
Orbán Viktor magyar miniszterelnök levelét,
amelyben a 48-asok bátorságát méltatja. "A nemzetért cselekedni, a nemzetért áldozatot hozni
mindig is a bátrak erénye volt: így volt ez 184849-ben is, amikor a hős vezérek oldalán bátor
emberek elszánt tömege fordította meg a történelmet, és ma sincs ez másképp. Tisztelet a bátraknak, akik dacolva minden kockázattal, fenyegetéssel, sutba vágják félelmüket, és a szívükre hallgatva cselekszenek. Velük együtt újra
méltó tettet hagyhatunk örökül az utánunk jövőknek: a határokon átívelő nemzetegyesítés
nagy művét" - írta, emlékeztetve arra, hogy eddig "a magyar állampolgárok közössége 150
ezer honfitársunkkal gazdagodott", s hamarosan még százezren vehetik kézbe magyar okmá-

nyaikat. Az ünnep alkalmából "aligha kerülhetett
volna ennél méltóbb ajándék a nemzet asztalára"
- fogalmazott a magyar kormányfő levelében.

Spomienková slávnosť
Pri príležitosti 164. výročia maďarskej revolúcie sa 15. marca konala v Dunajskej Strede spomienková slávnosť. V príhovore primátor
JUDr. Zoltán Hájos poukázal na to, aké zmeny priniesla jar v roku 1848 do života maďarského spoločenstva. „Aj tohtoročná jar prináša
zmeny – povedal primátor apelujúc na parlamentné voľby. Ako dodal, viera, že Maďari dosiahnu silné zastúpenie v parlamente, sa nenaplnila. “Nebude ľahké prezentovať národné
záujmy maďarského spoločenstva, veď mnohí

dali svoj hlas takým, ktorým je táto otázka ľahostajná.“
Na spomienkovom akte sa zúčastnil historik
Sándor Szakály, ktorý zdôrazňoval aktuálny odkaz maďarskej revolúcie. Konzul maďarského veľvyslanectva Zsolt Morován prečítal prítomným
pozdravný list premiéra MR Viktora Orbána.
Záverečný akord spomienkovej slávnosti
patril kladeniu vencov, na ktorom sa zúčastnili
predstavitelia strán SMK, Most-Híd, zástupcovia vedenia mesta ako aj mestských inštitúcií.

Az üzenet felolvasása után a konzul méltatta
a forradalom és a szabadságharc jelentőségét:
"Azért tudtunk ellenállni, mert megvalósult a nemzeti egység" -- hangsúlyozta. A genetikusok szerint – folytatta – egy adott népközösség genetikai állománya ezer év alatt maximum fél százalékot változik. "Mi ugyanazok vagyunk, mint
ezer évvel ezelőtt Koppány magyarjai, akik az
egész világon uralkodtak, mi ugyanolyanok vagyunk, mint ötszáz éve Mátyás birodalmának
magyarjai, és ugyanolyanok, mint 48-as ősapáink.
Ugyanaz a test, ugyanazok a szellemi képességek,
már csak egy dolgunk van, hogy lélekben is felnőjünk hozzájuk” – zárta beszédét a konzul.
Az ünnepség záróakkordjaként a város vezetése, az MKP és a Híd párt helyi és járási szervezetei, a városi intézmények és egyéb szervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat az
emlékmű talapzatánál.
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Parkovanie

Kde sa zasekla vec súkromného parkoviska?
Mesto vydalo stavebné povolenie, ale trnavský orgán vydal zrušujúce rozhodnutie
Krytú tržnicu na súkromnom pozemku pri daňovom úrade a parkovisko na súkromnom
pozemku na rohu Októbrovej ulici urgovali
traja mestskí poslanci za stranu Most-Híd, Alexander Dakó, Vendelín Benkóczki a Marián
Ravasz na stretnutí s novinármi 2. marca. K
téme tržnice sa vrátime v DH nabudúce, teraz si pozrieme záležitosť výstavby súkromného parkoviska pri nemocnici.
Výstavba nového parkoviska pre 53 áut by podľa nich mestskú kasu finančne vôbec nezaťažila a
týmto krokom by na 70 percent boli vyriešené parkovacie problémy pri nemocnici. Platené súkromné parkovisku na rohu Októbrovej ulice by
prevádzkoval majiteľ 15 árového pozemku MUDr.
Karol Földes minimálne po dobu 10 rokov. Ako
sám investor- lekár - gynekológ potvrdil – k tejto
ploche by chcel odkúpiť od mesta aj 3 áre zo zelenej plochy pri chodníku. Doktor Földes novinárom vysvetlil, že pôvodne chcel na tomto pozemku postaviť kliniku, ale obyvatelia susedného
paneláku s tým nesúhlasili. Potom sa rozhodol pre
výstavbu parkoviska. Novinárom tvrdil, že už mal
potrebné povolenia, ale mesto neustéle hľadalo výhovorky, zatiaľčo pacienti krúžili autami aj hodiny, aby mohli pri nemocnici zaparkovať.

Anketa

Župa zrušila povolenie
Či mesto naozaj brzdilo povolovací proces výstavby súkromného parkoviska pri nemocnici? Z
právoplatných dokumentov vyplýva, že mesto nevznieslo žiadne výhrady, ba čo viac, Dunajskostredský stavebný úrad 6. októbra 2009 vydal stavebné povolenie. Príslušný nadriadený orgán štátnej správy, Krajský stavebný úrad Trnava však 20.
januára 2010 zrušil prvostrupňové rozhodnutie dunajskostredského orgánu, pričom sa odvoláva na
zamietavé stanovisko zainteresovaného Spoločenstva vlastníkov bytov. „S výstavbou parkoviska nesúhlasilo 10 z 12 majiteľov bytov“ – uvádza
sa v stanovisku. Ďalej sa zistilo, že jeden z tých,
čo súhlasili s výstavbou parkoviska, nie je vlastníkom bytu, druhý je blízkym príbuzným žiadateľa
(Dr. Földesa – poznámka redakcie). Súhlasné
stanovisko dali osoby, ktoré nie sú vlastníkmi bytu
–uvádza sa v zamietavom stanovisku Krajského stavebného úradu Trnava.
Obyvatelia bytovky, ktorí sú proti výstavbe
parkoviska, sa bránili tým, že výstavba parkoviska v uvedenej lokalite nie je v súlade s územným plánom mesta. V tejto mestskej časti môžu
zriadiť len také parkoviská, ktoré slúžia obyvateľom danej bytovky, oni však majú garáže. Pod-

O parkovaní pri nemocnici

Ľuboš Szabó (z Dunajskej Stredy sa presťahoval na dedinu): Často sa dá parkovať
len medzi domami alebo popri ceste. Treba
si rozmyslieť, kde odstaviť auto, lebo ľahko
nám môžu nasadiť papuče. Určite by bolo
lepšie, keby sa parkovacie miesta rozšírili.
Zaplatili by sme tých 50 centov, ako v meste, a určite by sa ľahšie parkovalo.

Mária Černanská (Malá Dedinka): V poslednom čase chodíme častejšie na vyšetrenia. Manžel nás dopraví autom, vráti sa do
roboty, potom sa vracia pre nás. Potrebovali by sme viac parkovísk, lebo aj popri
chodníku sú miesta beznádejne obsadené. Ak
by bolo parkovanie spoplatnené, a mali by
sme zaplatiť únosnú sumu, určite by sme využili aj platené parkovisko.Veď auto by sme
mali v bezpečí.

ľa trnavského stanoviska v napadnutom rozhodnutí sa uvádza, že parkovisko prispeje ku
zlepšeniu parkovacích možností pri nemocnici,
čo nie je v súlade so spomímaným plánom. Podľa stanoviska nadriadeného orgánu ak sa v danej záležitosti začne nové konanie, dunajskostredský stavebný úrad musí rešpektovať túto
skutočnosť. Medzitým sa už začalo nové konanie, a radnica sa snaží o také riešenie, ktoré by
rešpektovalo aj záujmy obyvateľov. Avšak konateľ firmy Medicus AFK s.r. o, pán Földes neprejavil ochotu, aby vyhovel požiadavke obyvateľov, a pozmenil plochu, na ktorej by parkovisko malo byť vybudované. Preto v súčasnosti
stavebné konanie je pozastavené.
Výstavba súkromného parkoviska je verejným
záujmom – tvrdí to mestský poslanec Marián Ravasz. A. Dakó pred novinármi vyčítal mestu, že ak
by chcelo, mohlo by nájsť zadné dvierká, pričom urgoval rýchle súhlasné stanovisko. MUDr. Földes uistil novinárov, že on by bol schopný začať s výstavbou už aj zajtra, projekty sú hotové. Naznačil, že
okamžite pôjde na mestský úrad, aby ešte vybavil
potrebné veci. Do uzávierky DH však žiadnu žiadosť nepodal. Z odpovede na novinársku otázku vyplynulo: parkovné na súkromnom parkovisku by sa
pohybovalo na úrovni 1 eura na hodinu.

Éva Mészáros (Dunajská Streda): Situácia je tu katastrofálna, voľné miesto na parkovanie tu sotva nájdete. Táto plocha nezodpovedá veľkosti nemocnice. Spoplatnené
parkovisko by tu zrejme nebolo dobrým riešením, veď nevedno, ako dlho musíme čakať
u lekára. Vybehávať z čakárne a vhadzovať
50 centov na každú hodinu... nemyslím si, že
by to bolo vyhovujúce riešenie.
Mária Kozmér (Jahodná): Vôbec nie som
spokojná. Nemáme kde zaparkovať. Žiaľ, dosť
často chodíme k doktorom. Niekedy vyčkávam
aj hodiny, kým zaparkujem, alebo odstavím auto
pri panelákoch. Ale pre nás to nie je riešením,
veď manžel chodí na rehabilitáciu s barlami. Aj
platené parkovisko by mohlo byť riešením, za
cenu, ako v meste, hoci aj to je veľa. Veď ak sa
zastavíme len na 5 minút, aj tak treba zaplatiť
minimálnu sumu, tj. 30 centov. Ale radšej zaplatím to, ako pokutu za papuču.

Parkolás
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Hol akadt el a parkoló ügye?
A város kiadta az építkezési
engedélyt, de a megyei
hatóság azt visszavonta
Fedett vásárcsarnokot az adóhivatal melletti
magántelken és ﬁzetős magánparkolót az
Október utca sarkán lévő magántulajdonú
ingatlanon – ezt sürgette a Most-Híd párt három városi képviselője, Dakó Sándor, Benkóczki Vendel és Ravasz Marián a március
másodikán tartott sajtóértekezleten. A vásárcsarnokra később visszatérünk, most a
parkoló témáját vesszük nagyító alá.
A városnak egy fillérjébe se kerülne az 53 gépkocsi befogadására alkalmas parkoló és hetven százalékra megoldaná a kórház melletti parkolási
gondokat – hangzott el a sajtótájékoztatón. A fizetős magánparkolót az Október utca sarkán lévő
telek tulajdonosa, Dr. Földes Károly legalább 10
éven át működtetné. Ehhez már megvan a 15 áras
telke, amihez a járda melletti zöldsávból további 3
árat meg szeretne venni a várostól, közölte a nőgyógyász szakorvos, aki korábban ezen a telken klinikát akart építeni. De ez a szándéka a szomszédos
panelház lakóinak ellenkezése miatt nem valósult
meg, ezért most parkolóépítésnek akar nekilátni. Állítása szerint már minden engedélye megvolt, de a
város kifogásokat keresett, miközben a betegek ott
köröztek az autókkal és nem tudtak leparkolni.

Nagyszombat lépett közbe
Voltak-e kifogásai a városnak? A dokumentumokból egyértelműen az derül ki, hogy a város nem
akadékoskodott, sőt, a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal építésügyi hivatala 2009. október 6-án az építkezési engedélyt is kiadta. Ám a kerületi felettes
építésügyi hatóság a lakók elutasító állásfoglalá-

Ankét
Szabó Luboš / Szerdahelyen lakott, de már
falura költözött/: Sokszor nem találni helyet és
tilosban kell parkolni, ott meg a rendőrök bilincselnek. Több hely lenne, ha normálisabban állnának be a kocsikkal, mert van, aki két placcot
is elfoglal. Jó lenne, ha fizetős parkolóval bővítenék a helyeket, és 50 centért parkolhatnánk,
mint a városban.
Černanská Mária /Kisfalud/: Mostanában gyakran járunk kezelésekre. A férjem elhoz
bennünket, aztán munkába megy. Ha vége a kezelésnek, visszajön értünk. Most is rá várunk.

A sarki telken és a füves sáv egy részén épülne a magánparkoló.

sa miatt azt megszüntette. „Az építkezéssel a 12 lakástulajdonos közül 10 nem ért egyet” - áll a határozatban. Megállapítást nyert továbbá, hogy a beleegyezést adók közül az egyik nem lakik ott, a
másik pedig a kérvényt benyújtó (Dr. Földes – a
szerk. megj.) közeli hozzátartozója. Ráadásul
egyikük sem tulajdonosa a lakásnak, csak oda vannak bejelentve – állapítja meg a Nagyszombati Kerületi Építészeti Hivatal 2010. január 20-i keltezésű
elutasító határozatában. A parkolóépítést ellenző
lakók beadványukban arra hivatkoztak, hogy a beruházás nincs összhangban a városfejlesztési tervvel. Ennek értelmében ezen a telken csak olyan parkolók épülhetnek, amelyek az ott lakókat szolgálják,
nekik viszont vannak garázsaik. A megyei határozat
szerint ha ez ügyben új eljárás kezdődik, a dunaszerdahelyi építésügyi szervnek ebből kell kiindulnia. Időközben az építésügyi eljárás Duna-

szerdahelyen újra elindult és a városháza a lakók
érdekeit figyelembe vevő megoldásra törekedett.
De a beruházó elzárkózott attól, hogy eleget tegyen
a hivatal és a lakók azon kérésének, miszerint kissé módosítsa azt a területet, amelyen a parkoló létesülne. Emiatt jelenleg le van állítva az építésügyi
eljárás.
Az új közhasznú parkoló megépítése közérdek
– vélte a sajtótájékoztatón Ravasz Marián városi képviselő. Dakó Sándor szerint a város ha akarná, meg tudná találni a kiskaput és gyors cselekvést sürgetett. Dr. Földes közölte, ő akár holnap nekiállhatna a parkolóépítésnek, mert a tervek megvannak. Rögtön megy is a városházára intézkedni – mondta. Lapzártánkig azonban újabb kérvényt
nem adott be. Egy újságírói kérdésre adott válaszból
kiderült, hogy a szóban forgó parkolóban a parkolási óradíj 1 euró körül mozogna.

A parkolásról a kórháznál
Több parkoló kellene, mert az út szélén nem lehet megállni. Az ember egy elviselhető összegig hajlandó fizetni a parkolásért, mert biztonságban tudná a kocsit.
Mészáros Éva /Dunaszerdahely/: Szörnyű
a helyzet, nagyon ritkán találni parkolót, ez a
terület kicsi ehhez a kórházhoz, kellene még valahol parkoló. Mindenki tudja, hogy a kórházban sokszor mennyit kell várni, és ha fizetni
kellene 50 centet óránként, folyton ki kellene futkosni bedobni a pénzt. Azt hiszem, ez itt nem
volna jó megoldás.

Kozmér Mária /Eperjes/: Egyáltalán nem vagyok megelégedve. Nincs hol leparkolnunk. Sajnos nagyon sokat járunk orvoshoz. Órák hosszat
kell néha várni, mire kilesem, hogy hol lehet leparkolni. Megtörténik, hogy a blokkok között parkolunk, mivel máshol nincs hely. Az uram két bottal jár, és onnan gyalogolunk! Biztosítani kellene,
hogy aki idejön, le tudjon parkolni. Még a fizetős
parkolás is jobb lenne, úgy mint a városban, habár még az is sok…Ha 5 percre megállunk, akkor
is legalább 30 centet fizetünk. De megérné, inkább,
mintsem hogy rátegyék a bilincset az autóra.
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

Nálunk olcsó a minőség!
Látogasson el a Second hand RETOUR üzletünkbe a Bacsák utcába (a posta mellett). Minőségi használt ruhákat kínálunk Angliából. Nálunk csak kiváló minőségű, a legszigorúbb kritériumok szerint válogatott ruhákat talál. A választék mindig
szezonális. Minden nap érdekes árkedvezményekkel lepjük meg Önöket. Legnépszerűbb akciónk a Happy day, amikor az árkedvezményt mindenki magának sorsolja
ki. Kellemes környezet és a figyelmes személyzet gondoskodik arról, hogy nálunk
jól érezze magát, és verhetetlenül alacsony áron vásároljon minőségi ruhákat. Kiemelnénk pár márkát, amit nálunk megtalál: Ralph Lauren, Marks Spencer, Next,
Esprit, Adidas, Nike és még sok más. Kínálatunkban már XXL ruhák is szerepelnek. Mottónk: Nálunk olcsó a minőség!
Nyitva tartás: hétfő – péntek: 9.00 – 17.30, Bacsák utca 247/ 1.

Lacno a štýlovo!
Srdečne Vás pozývame do našej predajne Second hand RETOUR na Bacsákovej
ulici (pri pošte). Zamerali sme sa na predaj kvalitného Second hand oblečenia z Anglicka. Ponúkame výnimočné výberové oblečenie, triedené podľa najprísnejších kritérií. Ponuka oblečenia je vždy podľa ročného obdobia. Každý deň Vás prekvapíme zaujímavými zľavami. Najobľúbenejšia je naša akcia Happy day, keď si zľavu vylosujete Vy sám. Príjemné prostredie a ochotný personál zaručuje, že sa u nás budete cítiť
príjemne a nakúpite kvalitné oblečenie za bezkonkurenčne nízke ceny. Značky, ktoré
u nás nájdete, sú napríklad Ralph Lauren, Hugo Boss, Marks Spencer, Next, Esprit,
Adidas, Nike a mnoho ďalších. Rozšírili sme pre Vás sortiment aj o XXL oblečenie.
Naše motto je Lacno a štýlovo!
Otváracia doba : pondelok-piatok: 9:00 –17:30, Bacsákova 247/1
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Március 7-i versenyünk megfejtői
A legutóbbi számunkban közölt kérdésre adott helyes válasz beküldői
közül kisorsolt szerencsés nyertesek a következők: Kósa Tamás,
Újfalu 2219/12, Laczkó Stefánia, Virág utca 10 és Horváth Ramona,
Barátság tér 2170/25. Mind a három nyertes 20 - 20 euró értékű, saját
választás szerint összeállított termékcsomagot kap ajándékba a Harmóniabolttól. A nyertesek a Fontána melletti zsákutcában található Harmónia
üzletben jelentkezzenek, szükséges a személyi igazolvány felmutatása!

Új kérdésünk:
Mi a Retour Second hand üzlet mottója? A helyes választ beküldő
olvasók közül három nyertest sorsolunk ki, a nyeremény: 20-20 eurós vásárlási utalvány, amit a Second hand RETOUR - bolt ajánlott fel.
Válaszaikat legkésőbb 2012. március 29-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.
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže z 7. marca
V poslednom vydaní DH sme položili našim čitateľom jednu otázku. Z čitateľov, ktorí zaslali správne odpovede, boli vyžrebovaní: Tamás Kósa, Nová Ves 2219/12, Stefánia Laczkó, Kvetná 10 a Ramona Horváth, nám. Priateľstva 2170/25. Vyžrebovaní čitatelia vyhrávajú
darčekový balíček predajne Harmónia podľa vlastného výberu v hodnote po 20 eur. Výhry si môžete vyzdvihnúť priamo v predajni, ktorá sa
nachádza v malej uličke pri Fontáne. Treba sa preukázať občianskym
preukazom.

Nová otázka:
Aké je motto predajne Second hand Retour? Vylosovaní čitatelia získajú nákupnú poukážku v hodnote po 20-20 eur od predajne Second hand
Retour.
Odpovede zašlite najneskôr do 29. marca na adresu redakcie, e-mailom/ press@dunstreda.eu/ alebo odovzdajte pri informačnom pulte 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

,

A DSZTV műsora:

Kronika

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

Születések – Novorodenci
Schmidt René Justin
Orbán Ádám
Ábrahám Anna
Janyová Ema
Végh Roland
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Elhalálozások – Zomreli
Lezsatková Mária /1945/
Hervayová Mária /1923/
Tösér Michal /1965/
Bogyai Štefan /1960/

A VMK márciusi/áprilisi programja – Marcový/aprílový program MsKS

Házasságkötés – Sobáše
Puha Ladislav - Némethová Iveta

Vermesova vila- GSMU
Upravená fazóna.- jedinečnú a zaujímavú výstavu 30. marca o 18.00 otvorí
kunsthistorička Katalin T. Nagy . Ide o
"rehabilitované" falzifikáty, ktoré premaľovali známi maliari, ako István Haraszty,
György Jovián, El Kazovszkij, Tamás Kopasz, Endre Koronczi, Françoise Lambert.
Výstava bude otvorená do 27. apríla..

Pre milovníkov psov
Agility klub ALL FOR DOG
31.marca od 9.00 do 12.00 organizuje Deň otvorených dverí v parku
pred novou športovou halou. Agility klub v Dunajskej Strede existuje
už od roku 2009. Medzi svojimi
členmi má 7 násobnú majsterku
Slovenska Renatu Millan Královú, juniorskú majsterku Slovenska
Klaudiu Elekovú, účastníčky majstrovstiev Europy junior Hellu Illényiovú a Dominiku Majerovú.
Radi by sme rozšírili svoju
členskú základňu o nových členov! Príďte zo svojimi psíkmi
vyskúšať si tento krásny šport, kde
nielen psík, ale aj jeho majiteľ si
užije mnoho zábavy! Prineste si zo
sebou vášho štvornohého kamaráta, vodítko, pamlsky a o ostatné sa
postarajú organizátori.
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márc. 22.–19.00 ó.: A Kiszínház Produkció – Budapest bemutatja: Móricz Zsigmond: A dinnyék
(parasztkabaré), Főszerepben: Papadimitriu Athina, Kiss Gábor, Szabó Marika (Dunaszerdahely) / Predstavenie 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. 27.–18.00 ó.: Beszéljünk az allergiáról - a VMK és az Egészségklub vendége MUDr. Koprda Andrea, klinikai allergológus és immunológus szakorvos / Hovorme o alergii! - hosťom
Klubu zdravia a MsKS bude MUDr. Andrea Koprdová, lekárka v odbore klinická imunológia a alergológia
márc. 28.–10.00 ó.: VÁROSI TANÍTÓNAP / DEŇ UČITEĽOV
április 11 – 18.: A KÖLTÉSZET HETE / TÝŽDEŇ POÉZIE
ápr. 22.–19.00 ó.: A Körúti Színház – Budapest bemutatja: Neil Simon: A napsugár fiúk (komédia 2 részben), főszerepben: Koltai Róbert, Galla Miklós / Predstavenie Divadla Körúti
– Budapest (MR): Neil Simon: Zlatí chlapci (komédia)
ápr. 25.–19.00 ó.: Demjén Ferenc élő koncertje / Koncert speváka Ferenca Demjéna
ápr. 26.–11.00 ó.: Éneklő Ifjúság – Énekkarok fesztiválja / Mládež spieva – Festival speváckych
zborov

Vermes-villaKortárs Magyar Galéria
A Fazonigazítás című különleges és
izgalmas kiállítást március 30 – án
18 órakor Nagy T. Katalin művészettörténész nyitja meg. A közönség
"rehabilitált"festményhamisítványokat.láthat, amelyeket, ötvenkilenc
kortárs művész -- köztük olyan
nagyságok, mint Haraszty István, Jovián György, El Kazovszkij, Kopasz
Tamás, Koronczi Endre, Françoise
Lambert -- dolgozott át.
A tárlat megtekinthető: április 27-ig

Világostól a kiegyezésig
Kovács László történész Világostól a kiegyezésig címmel előadást tart a Csemadok Bacsák utcai
székházában 2012. április 2-án 17:00
órától az 1867-es kiegyezés 145. évfordulóján.
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Ilyen az új RegioJet
Nem a legszerencsésebben kezdődött első találkozásom a nagy hírveréssel beharangozott RegioJettel. Március 6-án a dunaszerdahelyi vasúti átjárónál történt baleset miatt jelentős késése volt a
Komárom felől érkező szerelvénynek és az odafelé
tartó vonat is késéssel indult. Több állomáson azért
vesztegelt hosszabban, mert a személyzet az ajtókat ellenőrizte. "Ha valamelyik nincs jól bezárva,
nem tud elindulni a szerelvény. Tapasztalt mozdonyvezetőink vannak, de a RegioJet nekik is új, meg
kell szokniuk" -- magyarázta a barátságos kalauz.
Az előzetes reklám szerint az új járaton friss napi
sajtót, üdítőket és ingyenes internet- hozzáférhetőséget kap az utazóközönség. Ebből aznap csak
az utóbbi bizonyult igaznak. Lapok
nem voltak, állítólag a baleset okozta fe-

jetlenségben megfeledkeztek róluk, az üdítőautomatákat pedig még be sem szerelték. "Rövidesen
azok is működni fognak" -- állította a kalauz. A régi,
már erősen amortizált szerelvények után kellemesen
hat a ragyogó tisztaság. Még az illemhely is kifogástalan, ami pedig vonatainkon ritkaság. 3OO személyes a maximális kapacitás, de ezen a kedden
délben Dunaszerdahelyre és este vissza Pozsonyba alig páran utaztak. A légkondicionált, kényelmes vonatok közül Dunaszerdahelyről Pozsonyba a sajtóban hirdetett 38 perc alatt csak 3 repíti
az utasokat (ebből kettő csupán az új állomásig),
további kettő 46 perc, egy pedig 5O perc alatt teszi meg ezt az utat. A többi kb. egy óra alatt, mint
a gyorsabb buszok, de a napi 25 járat akkor is álomnak tűnik a régi viszonyokhoz képest. Ahogy a
kedvezményes reklámárak is. Ezek csak március
végéig tartanak, azután már a rendes tarifa lép érvénybe. gyekezzünk hát kihasználni az olcsó
utazás lehetőségét!
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Pedagógusok kitüntetése
Vyznamenanie pedagógov

Hogyan változik az ebrendelet?
Zmeny v nariadení o držbe psa

Taký je nový
RegioJet
Prvé moje stretnutie s očakávaným RegioJetom
sa nezačalo najšťastnejšie. Kvôli nehode, ktorá sa
stala 6. marca pri železničnej stanici v Dunajskej
Strede mal spoj z Komárna značné meškanie, ale
s oneskorením odštartoval aj spoj do Komárna. Na
viacerých zastávkach sme postávali preto, lebo museli kontrolovať dvere. „Ak sa niektoré nezamknú
dokonale, tak sa vlak nepohne. Máme skúsených
rušňovodičov, ale na RegioJet si musia zvykať aj
oni“ – vysvetľoval ochotne sprievodca.
V reklamných materiáloch tvrdili, že na linkách
RegioJetu sú k dispozícii čerstvé noviny, občerstvenie a bezplatný internet, ale fungoval iba in-

ternet. Na noviny sa zabudlo údajne kvôli nehode, ale ani automat na nealko nápoje ešte nebol namontovaný „Zakrátko budú fungovať aj automaty
“ – tvrdil sprievodca.
Po starých, značne opotrebených súpravách je
v nových nevídaná čistota a poriadok. Ešte aj toalety sú čisté, čo je v našich vlakoch zriedkavosťou. Maximálna kapacita súpravy je 300 osôb, ale
v utorok na obed cestovalo do Dunajskej Stredy a
večer späť do Bratislavy len niekoľko ľudí. Iba tri
súpravy prepravia cestujúcich z Dunajskej Stredy
do Bratislavy za 38 minút (z toho dve premávajú
len po železničnú stanicu Bratislava Nové mesto),
ďalšie dve dorazia za 46 minút, jedna za 50 minút.
Ostatné vlaky prekonajú túto trasu asi za hodinu,
pričom 25 spojov denne – to je ako sen. K tomu aj
zľavnené cestovné lístky. Tie sú len do konca marca, potom budú už nové tarify. Využime preto ešte
pár dní možnosť lacného cestovania.
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A fedett vásárcsarnok tervéről
O iniciatíve na výstavbu krytej tržnice

A városi nyugdíjasklub életéből
Zo života mestského klubu dôchodcov
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