Április 12. – 9. és 11.00 ó.:
A Nektár Színház – Budapest
bemutatja: A hattyúk tava
(zenés – táncos mesejáték)
12. apríla: Divadlo Nektár – Budapešť: Labutie jazero
(hudobno – tanečná rozprávka)
Megjelenik kéthetente
2012. április 11., 20. évfolyam, 6. szám

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

Vychádza dvojtýždenne

6. číslo, 20. ročník, 11.apríla 2012

DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

Kapnak is,
meg nem is

N

A Városi Művelődési Központ tizedik alkalommal szervezte meg a hagyományos húsvétváró játszóházat. A
népszerű családi vasárnap rendezvénysorozat ismét sokakat vonzott, közel kétszáz gyermek és felnőtt vett
részt a kézműves-foglalkozásokon. / V MsKS usporiadali už 10. tradičný dom hier pred Veľkonočnými sviatkami. Stále populárnejšia rodinná nedeľa pritiahla opäť veľa záujemcov, prišlo takmer dvesto detí s rodičmi. Vo
veľkonočnej atmosfére maľovali vajíčka, zdobili medovníky, maľovali gipsové ﬁgúrky zajačikov a jahniat.

Félbeszakadt
a márciusi
ülés
3. oldal

Hogyan
tovább az
akkugyár
ügyében?
7. oldal

álunk, a lehetetlenségek országában
minden lehetséges. Lehet például
évente újraírni a fiatal pedagógus
szerződését úgy, hogy a nyári szünetben nem alkalmazza az iskola,
ergo megtakarítja a kéthavi fizetését.
A pedagógus pedig még örülhet, ha szeptembertől
ugyanott taníthat. Sok település önkormányzata alkalmazza ezt a módszert, Dunaszerdahelyen szerencsére
nem ez a helyzet.
Most az örvendezőknek újabb népes tábora támad. Az
egészségügyi nővérek örülhetnek, ha egyáltalán szerződést kapnak. Olyan szerződést, amely kettéosztja a tevékenységüket egészségügyire és adminisztrációsra. Így
aztán hiába kapnának többet a nővéri munkáért, ha az
a szerződés szerint kevesebb, épp annyi, vagy csak valamivel több, mint a rosszabbul fizetett adminisztrációs munka. Tehát a Radičová-kormány által hosszas huzavona után jóváhagyott béremelés a gyakorlatban nem
valósul meg, mert nincs rá pénz. A kormány adott is, meg
nem is, a nővérkék kapnak is, meg nem is, mint az okos
lányról szóló mesében. Akinek nem tetszik, szedheti a
sátorfáját, elégedetlen munkaerőkre az egészségügyben
nincs szükség, elég, ha a páciensek elégedetlenkednek.
Az utóbbiak fognak is, és csak most igazán, ugyanis a
nővérek béremelését -- már ahol valóban megtörténik
-- az ő zsebükből fogják finanszírozni. Már olvashattuk
a lapokban, hogy épp ezért a fogorvosnál többet fogunk
fizetni. És biztosak lehetünk, hogy nemcsak ott.
"A béremelés katasztrofális következményekkel jár a kórházakra nézve, és közvetlenül veszélyezteti az egészségügyi ellátást" - figyelmeztetett Tibor Mikuš, annak
a nagyszombati megyének az előljárója, amelyhez a dunaszerdahelyi kórház is tartozik. Így aztán nem marad
más hátra, mint igyekezni nem megbetegedni. Ha már
az egészségügy ennyire beteg.

Nemocnicu
treba
zachrániť
pred
kolapsom
strana 10.
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Időszerű témák Aktuality

Zmena
Územného plánu
Mesto Dunajská Streda oznamuje verejnosti, že boli zahájené prípravné práce na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie
„Zmeny a doplnky č. 1/2012 Územného plánu Mesta Dunajská Streda“. Cieľom prípravných prác je sústrediť využiteľné územnoplánovacie podklady a ostatné relevantné
podklady. Právnické a fyzické osoby, občianska a odborná verejnosť má v tejto fáze
možnosť zapojiť sa do procesu prípravy obstarávania územnoplánovacej dokumentácie, poskytnúť relevantné podklady a formulovať svoje požiadavky, podnety, postrehy a
odporúčania, ktoré by bolo možné využiť pri
jeho spracovaní. Je možné ich podať do
2.5.2012 písomnou formou na adresu: Mestský úrad, oddelenie územného plánovania,
výstavby a dopravy, Hlavná 50/16, Dunajská Streda. Tel.: 5903933.

Különleges kiállítás
Fazonigazítás címmel nem mindennapi kiállítás
látható április 27-ig a Vermes villában. A kiállítás
ötletét egy sereg képhamisítvány adta, amely
2007-ben egy hagyaték részeként került a budapesti
Nagyházi Galériába. Nagy T. Katalin művészettörténésznek támadt az az ötlete, hogy a csaknem 100

hamisítványt ne semmisítsék meg, hanem vegyék
kezelésbe ismert magyar képzőművészek, és tetszésük szerint fessék, alakítsák át. Így születtek azok
a meglepő, játékos, gyakran humoros megoldások,
amelyeket most Dunaszerdahelyen a Kortárs Magyar
Galériában láthat a közönség. A belépés ingyenes.

Módosul
a Városi Terv
Dunaszerdahely városa értesíti a nyilvánosságot, hogy elkezdődtek a „Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és
módosítások 1/2012“ –elnevezésű dokumentáció előkészületi munkálatai. Dunaszerdahely Területrendezési Tervének módosítása a javaslattevő szakaszhoz érkezett.
A város lakói, vállalkozók, jogi személyek és
a szakma képviselői 2012. május 2 – ig írásos formában adhatják be javaslataikat, észrevételeiket. Cím: Városi Hivatal, területrendezési, építési és közlekedési osztály, Fő
utca 50/16, Dunaszerdahely , Tel.: 5903933

Kuriózna výstava
Upravená fazóna – to je názov unikátnej
výstavy, ktorá potrvá vo Vermesovej vile do 27.
apríla. Nápad výstavy sa zrodil po tom, čo budapeštianska Galéria Nagyházi obdržala v roku
2007 veľké množstvo falzifikátov, ako súčasť jedného dedičstva. Kunsthistorička Katalin T.

Nagy prišla s nápadom nezničiť takmer sto falzifikátov, ale ponúknuť ich známym maďarským
umelcom na pretvorenie. Takto sa zrodili zaujímavé exponáty plné zábavných prvkov, ktoré
sú teraz vystavené v galérii vo Vermesovej vile.
Vstup je bezplatný.

Mentsük meg
a víztornyot!

Zachránme
vodárenskú vežu!

Lebontani készül a vasúttársaság a tulajdonában lévő víztornyot, a Dunaszerdahelyen
megmaradt kevés ipari műemlék egyikét. A városvezetés véleménye szerint ezt az 1951 elõtt
épült, 41m2 alapterületű, négyszintes épületet
meg kellene menteni, és a jövõben közösségi célokat szolgálhatna. Ezzel kapcsolatosan várjuk
olvasóink elképzeléseit, az érdekesebbekrõl lapunkban is beszámolunk. A borítékon vagy az
email - posta megnevezésében kérjük feltüntetni ezt a jelszót: Víztorony.

Železničná spoločnosť plánuje zbúrať vodárenskú vežu pri železničnej trati. Tá patrí medzi
ukážky technickej architektúry z prvej polovice 20.
storočia, ktorých je v meste málo. Podľa názoru vedenia mesta táto štvorposchodová technická pamiatka s rozlohou 41m2 by si zaslúžila, aby bola
zachránená a využitá na spoločenské účely. V tejto záležitosti očakávame názory a nápady našich
čitateľov, najzaujímavejšie predstavíme na stránkach našich novín. Na obálke alebo v názve emailovej pošty prosíme uviesť heslo: Vodárenská veža.

Városi önkormányzat
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Félbeszakadt a márciusi ülés
Március 27-én érdemi tárgyalás nélkül, 13 óra
50 perckor ért véget a városi képviselő-testület 13 órakor kezdődött soron kívüli ülése, amely az előre jóváhagyott éves tárgyalási rendben nem szerepelt. Az ülésen a
Magyar Koalíció Pártjának mind a 12 képviselője jelen volt, a Most – Híd és a függetlenek közös frakciójából Érsek Rezső és Habán
Dana igazoltan hiányzott.
A Most - Híd és a függetlenek közös frakciója kivonulásával fejezte ki tiltakozását amiatt, hogy
nem került az ülés napirendjére a városi termálfürdőt működtető Thermalpark DS Rt. Igazgatótanácsa általuk kezdeményezett kibővítésének
kérdése. Ambrovics Ferenc (Most Híd) frakcióvezető a napirenden lévő 27 pontot akarta kiegészíteni ezzel a ponttal. Nemtetszését fejezte ki
amiatt, hogy a polgármester eredetileg nem sorolta
be a fürdőt a napirendi pontok közé, holott szerinte a Városi Tanács döntött erről. A többségben
lévő MKP-frakció azonban leszavazta a kérdés napirendre tűzését. Antal Ágota (független a MostHíd közös frakcióban) és Ravasz Marian (Most
– Híd) már ekkor kivonult az ülésteremből.
Ambrovics Ferenc interpellációkat is be akart iktatni, viszont Dr. Hájos Zoltán polgármester tekintettel a Tárgyalási Rendre nem tartotta elfogadhatónak, mivel szerinte soron kívüli ülésen nem
lehet interpellálni és a legutóbbi rendes ülésen volt
erre mód. A képviselők is leszavazták a téma besorolását a programpontok közé.
Mivel a Most – Híd frakció kivonulásával az
ülés határozatképtelenné vált - hiszen csak 12
MKP-s képviselő maradt az ülésteremben - a
polgármester berekesztette a tanácskozást. Hájos Zoltán figyelmeztetett arra, hogy a polgárok több fontos kérdésben hetek óta döntésre
várnak. „Ez az önök felelőssége, én tudomásul
veszem, de elfogadni nem tudom” – tette hozzá. Az ülés anélkül ért véget, hogy a folytatás
időpontját kitűzték volna.
Másnap mindkét frakció nyilatkozatot adott ki,
majd sajtóértekezleten magyarázta a történteket.

A törvénytelenség elfogadhatatlan
„A Dunaszerdahelyi Híd és Függetlenek Frakciója a polgármester önkényuralmi városvezetési módszereit tarthatatlannak tartja. A polgármester már sokadik alkalommal szegi meg a tárgyalási rendet. Semmibe veszi a szakbizottságok,
sőt a Városi Tanács döntéseit is. A polgármester
által előidézett törvénytelen állapot elfogadhatatlan, ezért a 2012. március 27-i képviselőtestületi
ülésről a Híd és Függetlenek Frakciója kivonult.
Döntéseinkkel felelősséggel tartozunk a választópolgároknak, és a törvénytelenségekhez semmiképpen sem járulhatunk hozzá” – áll a frakció
tömör nyilatkozatában.

A sajtóértekezleten Ambrovics
Ferenc elmondta: már 2 hónapja
dolgoznak a fürdőben lévő helyzet
megoldásán és a jelenleg egytagú elnökség kibővítését akarják elérni.
Ezért kérték a kérdés megtárgyalását
a testületi ülésen. De elismerte, hogy
javaslatukat valóban nem tették le
írásban. Az újságírók sürgetésére
tisztázódott, hogy a tanács javaslatokat tehet, de nincs döntési jogköre. „Döntöttünk arról, hogy javasoltuk a téma megvitatását” – ragaszkodott az általa mondottakhoz a
Most – Híd frakcióvezetője. Ravasz
Marian képviselő kifejtette, hogy mi
a céljuk: „Fordítsuk meg a fürdőben
az arányokat, mi vagyunk többségben a képviselő-testületben is”. De
hozzátette: ez nem puszta számháború. A Most- Híd frakció az elnökségben 2:1 arányt akar az ő javukra, de a felügyelőbizottságban átengedné a többséget az MKP-nek. A
frakció most arra vár, hogy a polgármester lépjen és újabb ülést hívjon össze. Ambrovics szerint ez az állapot senkinek se jó, se a Hídnak, se
az MKP-nak, de a városnak sem.

Felelősséget - nem csak
plakáton

Fotó: képarchívum

„Korábban sajnálatunkat fejeztük
Milyen témák várnak megtárgyalásra?
ki amiatt, hogy a Városi Tanács február 28-ra összehívott ülésén a
- nincs elfogadva a város 2011-es zárszámadása, ezért pl.
MOST-Híd tagjai (Ambrovics FeDunaszerdahely nem vehet részt Európai Uniós pályárenc, Benkóczki Vendelín, Dakó Alezatokon,
xander és Ravasz Marian) egyéb, ha- többszáz dunaszerdahelyi lakos továbbra sem veheti igénylaszthatatlan elfoglaltságuk miatt
be a Hűségkártya-kedvezményeket,
nem jelentek meg” – áll az MKP
- 17 telekeladási ügyben várniuk kell az érintett polgároknak
frakciójának a megszakadt ülés után
-szakorvosi rendelők áprilisi költözése körül támadtak boközzétett nyilatkozatában. „Az ülés
nyodalmak a belvárosban.
távolmaradásuk miatt meghiúsult, és
a Városi Tanács döntésképtelensége
okán veszélybe került a 2012. március 13-i soros képviselő-testületi ülés is. Egy so- programjában nem szerepelt a kérdés, mert senron kívüli ülés időpontjaként március 27-e min- ki sem nyújtott be írásos határozati javaslatot, így
denkinek elfogadható volt, és felcsillant a remény, nem volt miről tárgyalni”.
Az MKP frakciójának nyilatkozata rámutat:
hogy sikerül pontot tenni mintegy negyven közügy végére. Ez az esély nagyon gyorsan szerte- „Március 27-én az MKP képviselői többségben volfoszlott, amikor a Most-Híd képviselői elhagyták tak, így a Thermalpark Rt.-ben bármilyen összea tanácstermet” -áll a nyilatkozatban. A továb- tételű elnökséget megszavazhattak volna. A fürdőben
biakban szól az érem másik oldaláról is: „A Vá- a személyi kérdések körüli viták ellenére folyik a berosi Tanács március 20-i ülésén Ambrovics Fe- ruházás és nemsokára kézzelfogható eredményei
renc javaslatára kibővítette a programot a Ther- lesznek. Az MKP-frakciója nem használta ki erőmalpark Rt. Igazgatótanácsának témájával. De fölényét, habár megtehette volna. Mi nem csak hira Tanács személyi kérdésekben nem illetékes dön- detjük a felelősségvállalást és az együttműködést!
teni, ráadásul írásos javaslatot sem nyújtott be Joggal merül fel hát a kérdés: Vajon ki képviseli a
a MOST-Híd frakció. …A március 27-i ülés dunaszerdahelyi polgárok valós érdekeit?”
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Mestská samospráva

Prerušené marcové zasadnutie
Mimoriadne plenárne zasadnutie mestského zastupiteľstva 27. marca bolo zahájené o
13 hodine, avšak o 13.50 bolo prerušené. Rokovania sa zúčastnilo všetkých 12 poslancov
za SMK, z 13 – člennej spoločnej frakcie
Most-Híd a nezávislých poslancov sa ospravedlnili Rudolf Érsek a Dana Habánová.
Poslanci spoločnej frakcie Most-Híd a nezávislých po 50 minútach odišli zo sály na znak nesúhlasu s tým, že sa na program mimoriadneho plenárneho zasadnutia nedostala otázka personálneho zloženia Predstavenstva Thermalpark DS a.s.,
ktorá prevádzkuje mestské termálne kúpalisko. Šéf
tejto frakcie Ferenc Ambrovics navrhol rozšíriť program o tento bod, pričom kritizoval primátora, že
túto tému nezaradil do programu, hoci Mestská rada
to odsúhlasila. Poslanci za frakciu SMK tento návrh nepodporili. Nezávislá poslankyňa Ágota Antal a Marián Ravasz za Most-Híd už vtedy opustili rokovaciu sálu.
F. Ambrovics inicioval aj zaradenie interpelácií do programu. Primátor JUDr. Zoltán Hájos sa
odvolal na rokovací poriadok, podľa ktorého na mimoriadnom zasadnutí pre interpelácie nie je priestor, navyše na riadnom zasadnutí pred dvoma týždňami boli interpelácie. Návh F. Ambrovicsa poslanci
hlasovaním zamietli.
Po odchode poslancov mestského zastupiteľstva
za Most-Híd a nezávislých poslanecký zbor sa stal
neuznášaniaschopným, preto primátor rokovanie
ukončil. Zároveň upozornil, že obyvatelia mesta už
niekoľko týždňov očakávajú rozhodnutia v mnohých záležitostiach. „Je to vaša zodpovednosť, beriem to na vedomie, ale sa s tým nestotožním“ – vyhlásil primátor. Zasadnutie bolo ukončené bez toho,
že by bol vytýčený nový termín rokovania.
Následne zvolala každá frakcia tlačovú konferenciu, na ktorej vysvetľovali svoj postup.

Protizákonnosť je neprijateľná
„Frakcia Most-Híd a nezávislých zamieta svojvoľné metódy riadenia mesta, používané primátorom.
Primátor už niekoľkokrát porušil rokovací poriadok.
Ignoruje rozhodnutia odborných komisií a Mestskej
rady. Je neprijateľný protizákonný stav, ktorý primátor svojim konaním navodil, preto Frakcie MostHíd a nezávislých 27. marca 2012 opustili rokovanie pléna. Našimi rozhodnutiami zodpovedáme voličom, preto nezákonné postupy odmietame“ –
uvádza sa v stručnom stanovisku frakcie.
Na tlačovej konferencii F. Ambrovics uviedol, že
„už dva mesiace pracujeme na riešení situácie okolo termálneho kúpaliska, lebo chceme docieliť rozšírenie teraz jednočlenného predstavenstva“. Ako
vysvetlil, preto chceli zaradiť tento bod do programu. Priznal však, že písomný návrh nepodali. V diskusii s novinármi vysvitlo, že Mestská rada nemá rozhodovaciu právomoc, iba navrhovaciu. „V Rade sme
sa rozhodli, že navrhujeme prerokovanie otázky kú-

Archívne foto

paliska“ –povedal následne šéf frakcie. Poslanec
frakcie Marián Ravasz ešte dodal: „Zmeňme pomery
vo vedení kúpaliska, veď máme prevahu aj v mestskom zastupiteľstve“. Ale ako dodal: nie je to iba
žonglovanie s číslami. Frakcia Most-Híd chce prevahu v pomere 2:1 v predstavenstve, pričom SMK
by mala väčšinu v dozornej rade. Frakcia Most-Híd
teraz očakáva, že primátor zvolá ďalšie rokovanie.
Podľa F. Ambrovicsa súčasná situácia nikomu neprospieva, ani Mostu, ani SMK, ani mestu.

Zodpovednosť –
ale nielen na bilbordoch
„Nedávno sme vyslovili naše poľutovanie nad
tým, že členovia Mestskej rady za frakciu Most-Híd
(F. Ambrovics, V. Benkóczki, A. Dakó a M. Ravasz)
sa pre iné neodkladné povinnosti nezúčastnili rokovania Mestskej rady 28. februára 2012.“ – uvádza sa v stanovisku frakcie SMK, ktorú vydala po
prerušenom plenárnom zasadnutí. Ďalej sa v dokumente konštatuje: „Rokovanie sa neuskutočnilo pre neúčasť menovaných poslancov, a pre neuznášaniaschopnosť Mestskej rady bolo takmer zmarené aj riadne plenárne zasadnutie, ktoré bolo zvolané na 13. marca 2012. Následný termín mimoriadneho zasadnutia 27. marca vyhovovalo každému. Bola nádej, že sa podarí prerokovať takmer 40
tém, ktoré sa dotýkali občanov, tá sa však veľmi rýchle rozplynula, keď frakcia Most – Híd a nezávislých
opustila rokovanie.“ Stanovisko informuje o druhej strane mince: „Na zasadnutí Mestskej rady 20.
marca 2012 bol program na návrh F. Ambrovicsa
rozšírený o bod zloženia Predstavenstva Thermalpark a.s. Ale rada nemôže rozhodovať o personál-

nych otázkach. Treba však podotknúť, že nikto z členov rady za Most-Híd nepodal návrh písomne. ...
Na programe rokovania 27. marca táto otázka nebola zaradená aj preto, lebo nikto nepodal písomný návrh, preto nebolo o čom rokovať.“
Stanovisko záverom poukazuje na to, že poslanci za SMK boli na rokovaní 27. marca v prevahe a teoreticky mohli odhlasovať akékoľvek zloženie predstavenstva Thermalparku a.s.. Klub
SMK ale nechcel situáciu zneužiť, lebo problematiku predstavenstva považujú výsostne za odbornú otázku a nie politickú. V termálnom kúpalisku napriek diskusiám o personálnom zložení pokračuje rozsiahla investícia a výsledky budú
onedlho viditeľné. „Frakcia poslancov za SMK nevyužila svoju prevahu, hoci mohla to urobiť. My
totiž nielen hlásame zodpovednosť a spoluprácu!
Právom sa vynára otázka: Kto skutočne zastupuje
záujmy Dunajskostredčanov?“ –píse sa v stanovisku frakcie SMK.

Aké otázky čakajú na prerokovanie:
–schválenie účtovnej uzávierky mesta za rok
2011, mesto sa zatiaľ nemôže uchádzať o
granty z fondov EU,
– niekoľko sto obyvateľov Dunajskej Stredy nemôže naďalej využívať výhody Vernostnej
karty,
– v centre mesta v novopostavenom objekte niektorí lekári mali pri nasťahovaní problémy
– nepadlo rozhodnutie o odpredaji pozemkov,
týka sa to 17 žiadostí.

A polgár véleménye / Názor občana
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Az időhúzás
zsebre megy
A dunaszerdahelyiek olykor úgy látják, hogy
a képviselő-testületben a pártok csak vitatkoznak és nem hozzák meg időben a lakosok által várt döntéseket. Aztán a vállalkozó, vagy a szülő húzza a rövidebbet. Hadd
álljon itt két kézzelfogható példa.
Bosszankodik a vállalkozó. „Nemhogy támogatnák, hogy ilyen szép épülettel gazdagodik a belváros, hanem nehézségeket gördítenek az utunkba.
Egy aláírásra heteket - hónapokat kellett várnunk”bosszankodik Fodor József, a Komenský utca sarkán részben már átadott ötszintes épületet építő cég
társtulajdonosa. „Pedig ez az épület Szerdahely
egyik legszebb épülete lesz. Bekerítettük az iskolát,
járdát, parkolókat építettünk” - magyarázza, majd
hozzáfűzi: „Nem akartunk törvényellenes dolgot. Sürgetett bennünket az április elsejei átadási terminus,
segíthetett volna a polgármester is azzal, hogy aláírja a szolgalmi jogra vonatkozó előszerződést,
amit a villanytelep kért a várostól.” A polgármester
azonban addig nem írhatta alá a március 27-én félbeszakadt ülésre 21. napirendi pontként beterjesztett
határozati javaslatot, amíg azt nem szavazták meg a
képviselők. Ez ügyben kétszer is halasztás történt: először, amikor a Most – Híd képviselői nem vettek részt
a Városi Tanács ülésén és az nem volt határozatké-

pes, másodszor pedig
amikor március 27- én
félbeszakadt a képviselő-testületi ülés.
„Nekünk az a hiányzó aláírás több, mint hétezer eurónkba került. Gyorsan cselekednünk kellett,
hogy a orvosok áprilistól rendelni tudjanak. Szükségmegoldásként egy villanykábelt fektettünk le, ami
a villanytelepnek lett volna a dolga.” – ecsetelte szorult helyzetüket Fodor József.
Gútay Iván, a tetszetős épületegyüttest építtető F-DEAL Kft. társtulajdonosa: „Bennünket nem
érdekel az, hogy a Híd vagy az MKP kire vagy mire
beszéli ki magát. Ha nem tudnak megegyezni, legalább lennének annyira karakánok, hogy a huzavonákkal ne gátolnák a helyi vállalkozók és választópolgárok munkáját. Döntsenek a számunkra
halaszthatatlan dolgokról, aztán huzakodhatnak,
amennyit csak akarnak.”
A szülő elesik a kedvezményes napközis díjtól.
Miután a városi képviselő – testület legutóbbi félbeszakadt ülésén sem tárgyalták meg a Hűségkártyára
vonatkozó elvek polgármester által javasolt módosítását, több mint hétszáz dunaszerdahelyi továbbra
sem veheti igénybe a kedvezményeket. Azokról van
szó, akik tavaly ugyan határidőre nem fizették be az
adókat, de az év végéig megtették. A polgármester

módosító javaslata éppen azt célozta, hogy ők is mielőbb megkaphassák 2012-re a Hűségkártyát.
Több család azonban kénytelen továbbra is az
eredeti napközis díjat fizetni a gyereke után. A napközi díja egynegyedével olcsóbb azoknak, akiknek van Hűségkártyájuk: a havi 12 euró helyett
csak 9 eurót kell fizetni. A Vámbéry alapiskolában
remélték, hogy a képviselő – testület legkésőbb a
márciusi ülésen megszavazza a módosítást. Emiatt az év első három hónapjában már a csökkentett összeget, tehát 9 eurót szedtek azoktól, akik vártak a Hűségkártya kézhezvételére. Csiffáry Renáta, a Vámbéry Ármin Alapiskola főnevelője:
„Abban bízva, hogy a képviselők megszavazzák a
módosítást, gesztust tettünk a szülők felé és az érintett 10 szülőnek már januártól kedvezményes
áron számoltuk el a napközis díjat. Sajnos, most
nincs más választásunk, mint hogy április elején
visszamenőleg megfizettessük a szülőkkel a 3 x 3
eurót, áprilisra pedig a 12 eurót is be kell szednünk.
Ez összesen 21 euró, ami nem kis összeg. Egészen
addig erre kényszerülünk, amíg nem születik kedvező döntés a képviselő-testületben”.

Naťahovanie, ktoré stojí peniaze
Občania mesta sa neraz domnievajú, že
poslanci mestského zastupiteľstva sa iba
škriepia a nerozhodnú včas o tých záležitostiach, ktoré sa obyvateľov bytostne týkajú. Potom dotknutý podnikateľ, alebo rodič
ťahá za kratší koniec. Nižšie uvedieme dva
konkrétne prípady.
Nahnevaný podnikateľ. „ Namiesto toho, aby
podporili výstavbu tejto vzhľadnej budovy v centre mesta, robia nám prekážky. Na jeden podpis čakáme týždne, mesiace“ - hovorí podnikateľ Jozef
Fodor, spolumajiteľ firmy, ktorá stavia päťposchodovú, čiastočne už skolaudovanú budovu na
rohu Komenského ulici. „Táto budova bude ozdobou mesta. Oplotili sme dvor školy, spravili sme
chodník a vybudovali parkovacie miesta“ –vysvetluje a hneď dodáva: „My sme nežiadali porušenie
zákona. Veľmi nás súril prvoaprílový termín odovzdania priestorov podnikateľom. Veľmi by nám pomohol aj primátor tým, že podpíše zmluvu o budúcej
zmluve o zriadení vecných bremien na nehnutelnosť,
na ktorej je náš objekt postavený.“ Túto žiadosť ad-

resoval mestskej samospráve podnik dodávajúci
elektrinu. Avšak primátor až dovtedy nemôže
podpísať túto zmluvu, kým ju neschváli mestské zastupiteľstvo. Táto záležitosť bola na programe rokovania poslancov 27. marca ako bod č. 21., ale
schôdza bola prerušená. Táto vec sa posunula už
dvakrát: prvýkrát vtedy, keď pre neúčasť 4 členov
za frakciu Most – Híd Mestská rada nebola uznášaniaschopná. „Tento jediný chýbajúci podpis nás
stál viac ako 7 tisíc eúr. Museli sme rýchlo konať,
aby lekári mohli začať ordinovať od apríla. Ako núdzové riešenie sme museli uložiť elektrické vedenie,
čo pôvodne mala urobiť firma dodávajúca elektrinu“ – popísal zložitú situáciu J. Fodor.
Iván Gútay, spolumajiteľ stavebnej firmy F –
DEAL s. r. o, ktorá je investorom novej dominantnej
budovy v centre mesta: „Nás nezaujíma to, že sa
Most a SMK na koho alebo na čo budú vyhovárať.
Ak nie sú schopní dohodnúť sa, potom nech sa rozhodnú o veciach, ktoré sa nás dotýkajú, a potom sa
môžu hádať, koľko len chcú.“
V družinách bez zľavy. Po tom, čo poslanci
neprerokovali ani na poslednom prerušenom ro-

kovaní návrh primátora na zmenu zásad vydávania
Vernostnej karty, stovky dunajskostredčanov zatiaľ ncmôžu využívať výhody Vernostnej karty.
Jedná sa o tých, ktorí vlani nezaplatili pozdĺžnosti
voči mestu do stanoveného termínu, do konca
roka ich však vyrovnali. Po odsúhlasení zmien zásad by aj oni mohli dostať kartu na rok 2012.
Dotknuté rodiny naďalej nemôžu uplatniť rôzne
zľavy, a musia naďalej platiť poplatok za družinu v plnej výške. Ten je o štvrtinu lacnejší pre
rodiny s Vernostnou kartou: mesačne zaplatia namiesto 12 eur len 9 eur. V ZŠ Ármina Vámbéryho verili, že mestské zastupiteľstvo zahlasuje za
zmenu zásad, preto od rodičov v tejto viere od januára vyberali len 9 namiesto 12 eur. Renáta
Csiffáry, hlavná vychovávateľka: „Dúfali sme,
že poslanci schvália zmenu, preto sme urobili gesto voči desiatim dotknutým rodinám. Od januára sme od nich vyberali zľavnenú sumu. Žiaľ, v
apríli dodatočne musíme vyzbierať 3 x 3 eur, a od
apríla ich žiadať o úhradu celej sumy, teda 12 eur.
Žial, budeme mesačne vyberať 12 eúr, až kým
poslanci neschvália zmenu.“
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Városi kitüntetések / Mestské ocenenia

Javaslatok tehetők városi kitüntetésekre
Május végéig lehet városi díjakra felterjeszteni egyéneket vagy kollektívákat
Dunaszerdahely Város Önkormányzata immár harmadízben fordul felhívással a város
polgáraihoz, hogy tegyenek megalapozott
javaslatokat városi kitüntetések odaítélésére.
Az idei díjátadó ünnepségre az augusztus
huszadikai Szent István napi ünnepség keretében kerül sor.
A városi képviselő-testület 2010-ben döntött az
alábbi városi kitüntetések megalapításáról: „Dunaszerdahely Város Díszpolgára“, „Dunaszerdahely Város Pro Urbe Díja“, „Dunaszerdahely
Város Polgármesterének Díja“ és „Dunaszerdahely Város Polgármesterének Emléklapja“,
2011-től pedig a díjak sorát kiegészítették az Év
Pedagógusa díjjal.
Városi kitüntetésre javasolhat egyént vagy
kollektívát a polgármester, valamint a városi
képviselő-testület tagjai. A városi kitüntetések
odaítélését a 2011/3. sz. általánosan kötelező érvényű városi rendelet szabályozza, amely a
2009/ 16. számú rendeletet módosította. Mindkettő megtalálható a város honlapján
www.dunstreda.sk. A javaslattételre vonatkozó

nyomtatványok a rendelet mellékleteként ugyanitt letölthetőek.
A Dunaszerdahely Város Díszpolgára kitüntető cím olyan Dunaszerdahelyen kívül élő jelentős személyiségeknek ítélhető oda, akik sokéves tevékenységükkel jelentős mértékben járultak
hozzá a város fejlődéséhez és gyarapításához, érdekeinek védelméhez és a jó hírnevének terjesztéséhez idehaza és külföldön, vagy akik kimagasló
alkotói teljesítményeikkel gazdagították az emberi civilizációt.
Dunaszerdahely Város Pro Urbe Díja azon
személyeknek, ill. közösségeknek adományozható, akik (amelyek) kiemelkedő érdemeket szereztek a város fejlesztésében, jelentőset alkottak a
sport, a kultúra, az oktatás és nevelés, valamint a
társadalmi élet egyéb területein.
A Dunaszerdahely Város Polgármesterének
Díja elismerésre azok a magánszemélyek és csoportok terjeszthetők fel, akik kimagasló eredményeket értek el a tudomány, a technika, a művészetek, a sport és az oktatásügy terén, életmentő,
vagy vagyonmentési akcióban vettek részt, munkásságukkal a város érdekeit szolgálták, öregbí-

tették jó hírnevét idehaza és külföldön, valamint
a Jánsky Emlékplakett arany fokozatával rendelkező véradók.
Dunaszerdahely Város Polgármesterének
Emléklapja elismerő címet a polgármester adományozza egyéneknek vagy kollektíváknak
a) jelentős hozzájárulás elismeréseként a város
fejlesztéséhez, továbbá a régió és a város méltó képviseletéért és népszerűsítéséért,
b) non-profit szervezetben kifejtett aktív tevékenységért, jelentősebb jubileumi évforduló elismeréseként.
Az Év Pedagógusa Díját Dunaszerdahely
Város Képviselő-testülete adományozza városi
székhelyű oktatási intézmény pedagógusának kiemelkedő oktatói, nevelői és pedagógiai érdemei
elismeréseként.
A formanyomtatványon benyújtott javaslatok
2012. május 31-ig juttathatók el a Városi Hivatal címére. (Útvar primátora, Hlavná 50/16,
92901 Dunajská Streda). A borítékon kérjük feltüntetni: „Dunaszerdahely Város Kitüntetése“
- javaslat. Bővebb információk a 0918-607 355ös telefonszámon.

Podanie návrhov do konca mája
Na mestské vyznamenanie možno navrhovať jednotlivcov aj kolektívy
Samospráva Dunajskej Stredy sa už tretíkrát obracia na občanov mesta s výzvou na
predloženie návrhov na udelenie mestských ocenení. Mestské ocenenia budú
slávnostne odovzdané 20. augusta pri príležitosti dňa Svätého Štefana.
Mestské zastupiteľstvo v roku 2010 rozhodlo o
zriadení nasledovných verejných ocenení: „Čestné občianstvo Mesta Dunajská Streda“, „Cena
Mesta Dunajská Streda PRO URBE“, „Cena
primátora Mesta Dunajská Streda“ a „Pamätný list primátora Mesta Dunajská Streda“.
V roku 2011 pribudla aj cena Pedagóg roka.
Jednotlivca alebo kolektív na mestské vyznamenania môže navrhnúť primátor, poslanci mestského zastupiteľstva alebo občania a
právnické osoby (Podrobnosti udelenia ocenení
sú obsiahnuté vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Dunajská Streda č. 3/ 2011, ktoré
novelizuje nariadenie č. 16/2009. VZN nájdete na webovej stránke mesta www.dunstreda.sk,
ako ich prílohu aj príslušné tlačivá k podávaniu návrhov).

Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda
možno udeliť významným osobnostiam, žijúcim
mimo Dunajskej Stredy, ktorí sa dlhodobo a mimoriadne, obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho
záujmov a šírenie jeho dobrého mena doma i vo
svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE
je verejným ocenením, ktoré udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede jednotlivcom
alebo kolektívom za zásluhy o rozvoj mesta
Dunajská Streda, za vynikajúce tvorivé výkony,
významné výsledky v oblasti kultúry, športu, výchovy, vzdelávania a vedy, spoločenského života.
Cena primátora mesta Dunajská Streda
je ocenením pre jednotlivcov alebo kolektívy
za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej,
športovej, výchovnej činnosti, za účasť pri záchrane ľudského života majetku mesta a občanov, ďalej za činnosť osôb, ktorí sa významným
spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny

rozvoj mesta, jeho propagáciu a reprezentáciu
doma i v zahraničí, darcom krvi – držiteľom Zlatej Jánskeho plakety.
Pamätný list primátora mesta Dunajská
Streda udeľuje primátor mesta jednotlivcom a kolektívom
a) ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu regiónu, mesta,
b) pri významnom pracovnom či životnom jubileu, alebo inom jubileu za dlhoročné pôsobenie, členstvo a aktivitu v určitej verejnoprospešnej alebo neziskovej organizácii.
Pedagóg roka je verejným ocenením, ktoré
udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede pedagógovi školy alebo školského zariadenia
so sídlom na území mesta Dunajská Streda za zásluhy na úseku školstva, výchovy a vzdelávania.
Návrhy na udelenie ocenení za rok 2012 sa
podávajú písomne na: Mestský úrad, Útvar primátora, Hlavná 50/16, 92901 Dunajská Streda,
do 31. mája 2012 vrátane. Na obálke prosíme
uviesť „Verejné ocenenie Mesta Dunajská
Streda - návrh“. Podrobnejšie informácie na tel.
č.: 0918-607 355

Környezetvédelem / Ekológia

7

Hogyan tovább az akkugyár ügyében?

A Csallóközben az utóbbi években nagy
port kavart a Banner Batterien osztrák akkumulátorgyár Egyházkarcsára tervezett
beruházásának ügye, amely ellen 2007-ben
a régióban lakók petícióval tiltakoztak. A
beruházás integrált építkezési engedélyét
első körben ugyan kiadta a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelet, de Dunaszerdahelyt kihagyták az engedélyezési folyamatból. Most viszont a Nagyszombati Kerületi Bíróság döntése nyomán városunk is
részese lehet az újrakezdődő engedélyezési
folyamatnak, miután helyt adtak a Dunaszerdahely megkerülését sérelmező városi beadványnak. Milyen további menetrend
várható? – erről nyilatkozik lapunknak Dr.
Hájos Zoltán polgármester.
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Na Žitnom ostrove v posledných rokoch vyvolala veľký rozruch záležitosť výstavby závodu na výrobu akumulátorov, ktorý rakúska ﬁrma Banner Batterien plánovala vybudovať pri Kostoľných Kračanoch. Proti tomuto zámeru v roku 2007 obyvatelia Žitného ostrova vyjadrili nesúhlas podpisom petície, ktorú podporili viac ako 5 tisícmi podpisov. Slovenská inšpekcia pre životné prostredie vydala integrované stavebné povolenie, avšak Dunajská Streda
bola z povoľovacieho procesu vynechaná.
Po verdikte Krajského súdu v Trnave, ktorý uznal námietku nášho mesta, už aj Dunajská Streda bude účastníkom nového
stavebného konania. O ďalšom postupe
sme sa rozprávali s primátorom JUDr. Zoltánom Hájosom.

- Az Egyházkarcsa mellett építendő akkumulátorgyár ügyében a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelet februárban levelet küldött a dunaszerdahelyi önkormányzatnak. Ebben a Nagyszombati Kerületi Bíróság határozatára hivatkozott, amelynek értelmében Dunaszerdahely városa is résztvevője az akkumulátorgyár megépítésével kapcsolatos engedélyeztetési eljárásnak, felszólította az önkormányzatot, hogy tegye meg az ügyben az észrevételeit és kifogásait.
Ebből eredően Dunaszerdahely városának lehetősége nyílik arra, hogy beleszóljon az engedélyeztetési folyamatba. A jogi eljárás keretében konkrét bizonyítékokra vagy törvényekre
kell hivatkozni, amelyek alátámasztják a dunaszerdahelyi önkormányzat álláspontját. Mivel a
város alkalmazásában nincsenek olyan szakértők és a képviselők között sincsenek olyanok,
akiknek a szakvéleményére támaszkodva az eljárás folyamán szakmai érveket tudnánk felhozni,
ezért a városi hivatal felkért két, a tudományos
munkásságukért is elismert egyetemi oktatókat,
hogy a megfelelő dokumentációk alapján mondjanak szakvéleményt. Egy talajvízvédelmi szakembert és a légszennyezés területén dolgozó
szakembert szólítottunk meg, akik már elkészítették szakvéleményüket. Ezt továbbítottuk annak a pozsonyi ügyvédi irodának, amely eddig

is képviselte Dunaszerdahely város önkormányzatát ebben az ügyben. Várjuk, hogy a
szakhatóság szóbeli tárgyalásra idézze be a város képviselőjét, ahol ismertetjük szakmai érveinket és bizonyítékainkat.
Mikorra készül el a jogi iroda összegző álláspontja?
- A szakértői álláspontot április végéig kell benyújtani a szakhatóságnak. Bízok az eljárás
korrektségében, abban, hogy figyelembe veszik
Dunaszerdahely város lakosságának és a csallóközi régiónak az érdekeit. Az engedélyeztetési
eljárásban politikai érvelésnek nincs helye, kizárólagosan szakvéleményre lehet hivatkozni, valamint a hatályos jogszabályokra. Az utóbbi vonatkozásában az ügyvédi iroda fog állást foglalni,
viszont a szakmaiság tekintetében a két tanszékvezető tudományos szakember véleményére támaszkodunk.
Öt éve volt egy nagy támogatottsággal zárult petíciós akció az akkumulátorgyár megépítése ellen, amelyet több, mint ötezren írtak
alá a Csallóközben, köztük sok dunaszerdahelyi lakos is. Miként fog ez tükröződni a város álláspontjában?
- Az ügyvédi iroda teljes mértékben képviseli a várost és a megbízásunkból bizonyára ezt a
körülményt is fel fogja használni az érvelésében.

Ako ďalej vo veci závodu na autobatérie?
– Slovenská inšpekcia pre životné prostredie
nám vo februári zaslala list, v ktorom sa odvoláva
na rozhodnutie Krajského súdu v Trnave. Na základe tohto rozhodnutia sa Dunajská Streda stáva účastníkom povoľovacieho konania o vydaní
stavebného povolenia pre plánovaný závod na výrobu autobatérií. Mesto teda bude mať bezprostrednú možnosť vyjadriť svoj názor v tomto novom konaní. Nakoľko nezamestnávame takých expertov, a ani medzi poslancami nie sú takí, ktorí
by mali kvalifikáciu na vypracovanie odborného
stanoviska pre mesto, preto mestský úrad požiadal dvoch, aj vo vedeckých kruhoch renomovaných
vysokoškolských učiteľov, ktorí sú aj vedúcimi katedier, aby na základe potrebnej dokumentácie vypracovali odborné stanovisko pre mesto. Oslovili
sme odborníka na ochranu podzemných vôd a odborníka na znečisťovanie ovzdušia, ktorí už vypracovali odborné stanovisko. Materiál sme doručili bratislavskej advokátskej kancelárii, ktorá
v tejto záležitosti zastupuje Dunajskú Stredu.
Do akého termínu má byť hotové sumárne
stanovisko právnej kancelárie?

- Advokátska kancelária už pracuje na skoncipovaní odborného stanoviska mesta, pričom sa
opiera o stanovisko týchto dvoch odborníkov, ktoré má byť hotové do konca apríla. Teraz čakáme
nato, kedy Slovenská inšpekcia pre životné prostredie pozve zástupcu nášho mesta na ústne pojednávanie. Na tomto rokovaní budeme mať
možnosť prezentovať naše odborné stanovisko, ale
aj naše výhrady. Verím, že proces bude korektný
a budú zohľadnené záujmy občanov Dunajskej
Stredy, ako aj obyvateľov Žitného ostrova. V povoľovacom procese by mali byť rozhodujúce
výlučne odborné argumenty, a veríme, že proces
nebude politicky podfarbený.
Pred piatimi rokmi sme boli svedkami
masovej petičnej akcie proti výstavbe závodu
na výrobu autobatérií, ku ktorej sa pripojilo
viac ako 5 tisíc obyvateľov Žitného ostrova.
Ako sa to odzrkadľuje v stanovisku mesta?
- Spomínaná advokátska kancelária zastupuje
naše mesto v plnom rozsahu a vo svojej argumentácii bude zrejme poukazovať aj na túto skutočnosť.
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Pedagógusnap

"Többet érdemelnének a pedagógusok"
Dunaszerdahelyen 9. alkalommal hagyományos pedagógusnapi ünnepséget tartottak március 28-án, Comenius születésnapján a Városi Művelődési Központban.
A Szlovák Nemzeti Felkelés téri óvodások megérdemelten nagy tapssal jutalmazott műsorát követően Dr. Hájos Zoltán polgármester köszöntötte
Dunaszerdahely valamennyi tanintézetének pedagógusait. Elmondta: a város kiemelt feladatának
tartja az oktatás támogatását. Sajnos, nincs mindenre elegendő pénzforrás, mivel "az elmúlt 23 év
alatt egyetlen kormány sem ébredt rá, hogy csakis a színvonalas oktatás viszi előbbre az országot."
Alacsony támogatottság mellett nemhogy világszínvonal, de még standard európai színvonal sem
érhető el az oktatás területén. "És emellett még nem
beszéltünk a pedagógusok bérezéséről, pedig
megérdemelnék a magasabb fizetést felelős munkájukért, ugyanúgy, mint az egészségügyi dolgozók, akik már kiharcolták maguknak a magasabb
béreket" – mondta a polgármester. Befejezésül jó
egészséget és sok sikert kívánt a pedagógusoknak
áldozatos munkájukhoz.
Az ünnepség a Művészeti Alapiskola pedagógusainak koncertjével folytatódott, ezt követően került sor a kitüntetések átadására. Az
idén tizenöten részesültek elismerésben, 8 óvópedagógus és 7 tanító. Kitüntettek két nyugdíjas
pedagógust is. Az elismerések odaítéléséről a városi képviselő-testület mellett működő oktatási
és ifjúsági szakbizottság határozott, az ünnepség
a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal közoktatási,
szociális, sport- és kulturális főosztályának szervezésében valósult meg.

1. Jilemnický utcai AI/ ZŠ Jilemnického
2. Jesenský utcai óvoda / MŠ Jesenského
3. Halpiac téri óvoda / MŠ Rybný trh
4. Barátság téri óvoda / MŠ nám. Priateľstva
5. SZNF téri óvoda / MŠ Nám. SNP
6. Benedek Elek Óvoda / MŠ E. Benedeka
7. Vámbéry Á. AI / ZŠ Á. Vámbéryho
8. Kodály Zoltán AI / ZŠ Z. Kodálya
9. Művészeti Alapiskola / ZŠ umelecká
10 Széchenyi u. óvoda / MŠ Széchenyiho
11. Október utcai óvoda / MŠ Októbrová u.
12. Szabó Gyula AI / ZŠ Gy. Szabóa
13. Szabadidő Központ / Centr. voľ. času
14. Komenský u. óvoda / MŠ Komenského ul
15. Smetana ligeti AI/ ZŠ Smetanov háj

Mgr.Andrea Gyimesiová
Ildikó Salátová
Onódi Teréz
Alena Dobšová
Marta Kyselová
Dorák Krisztína
Tornóci Tibor
Végh László
Fitos Andrea
Bors Melinda
Kovács Anikó
Kebuszek Hedvig
Stella Pelech Píverová
Németh Éva
Anna Méhesová

Nyugdíjas pedagógusok/ Ocenené učiteľky na dôchodku:
1. Borbély Edit, a Szabó Gyula AI volt főnevelője / bývalá vedúca vychovávateľka ZŠ Gyulu
Szabóa
2. Darina Víghová, a Smetana ligeti AI volt igazgató-helyettese / bývalá zástupkyňa riaditeľa ZŠ
Smetanov háj

Deň pedagógov
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Pedagógovia
by si
zaslúžili
viac
Dňa 28. marca pri príležitosti Dňa učiteľov
sa v Dunajskej Strede už tradične konal
slávnostný program.

V Mestskom kultúrnom stredisku po vystúpení detí zo škôlky na nám. SNP pozdravil prítomných pedagógov primátor Dunajskej Stredy
JUDr. Zoltán Hájos. Ako povedal, mesto prioritne
podporuje školstvo. Žiaľ, nie je dostatok finančných zdrojov na všetko, lebo „ani jedna vláda za posledných 23 rokov si neuvedomila, že len
kvalitné vzdelávanie môže pohnúť krajinou dopredu“. Ak je podpora nízka, tak sa vo vzdelávaní nemôžu docieliť špičkové výsledky svetového
rangu, ale ani európskeho štandardu. „O primeranom odmeňovaní pedagógov nemôžeme ani
hovoriť, hoci tiež by si zaslúžili vyššiu odmenu za
zodpovedne vykonanú prácu, ako to docielili zamestnanci v zdravotníctve“ - povedal primátor. V
závere poprial pedagógom dobré zdravie a veľa úspechov v ich náročnej práci.
Slávnosť pokračovala koncertom pedagógov
Základnej umeleckej školy a odovzdávaním vyznamenaní. Tento rok bolo ocenených 15 učiteľov, z
nich 8 pôsobia v predškoských zariadeniach a 7 v
školách. Ocenenie získali aj dve učiteľky na dôchodku. O udelení vyznamenaní rozhodla odborná komisia pre školstvo a mládež pri mestskom zastupiteľstve. Slávnostné podujatie zorganizoval
Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry
mestského úradu.
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Zdravotníctvo

Nemocnicu treba zachrániť pred
kolapsom
Dunajskostredská
nemocnica a poliklinika
smeruje po
nesystémových krokoch
predošlej vlády ku krachu
Dvojetapové zvýšenie miezd lekárov a
ses-tier v roku 2012 zaťaží dunajskostredskú nemocnicu sumou takmer poldruha milióna eur. ktoré schválila ešte vláda Ivety Radičovej. Ak nová vláda nezakročí, tak sa aj dunajskostredská nemocnica dostane za niekoľko mesiacov na pokraj krachu – vyhlásil primátor JUDr. Zoltán Hájos pred novinármi .
Primátor, ktorý je zároveň aj poslancom župného zastupiteľstva a je členom odbornej komisie
pre zdravotníctvo, informoval o finančnej situácii
zdravotníckeho zariadenia, ktoré zabezpečuje
zdravotnú staroslivosť pre viac ako stotisíc obyvateľov Žitného ostrova. Finančnú situáciu nemocnice vážne ohrozuje populistické rozhodnutie
odstupujúcej vlády, schválené pred voľbami. Zvýšené náklady nezaťažujú štát, ale samotné nemocnice. Zdravotné poisťovne prispejú na vykrytie vyšších mzdových nákladov približne desiatimi percentami. Zoltán Hájos pripomenul, že dunajskostredská nemocnica s poliklinikou bola
stratová už vtedy, keď ju štát odovzdal do správy
župy. Župa musela veriteľom zaplatiť v predchádzajúcich rokoch 2,6 mil. eur, čo hradila z predajov nehnuteľností nemocníc. Táto situácia sa teraz
podstatne zhorší. „Dunajskostredskú nemocnicu
s fungujúcimi oddeleniami treba každopádne zachrániť pred krachom. Je neprípustné, aby 100 tisíc ľudí chodilo na ošetrenia a zákroky do Bratislavy, alebo ešte ďalej“ – povedal primátor.
V novej situácii po zvýšení miezd až 80 percent
výdavkov nemocnice bude slúžiť na vykrytie mzdových nákladov. Nik nezávidí lekárom a zdravotným
sestrám vyššie platy, lebo si ich zaslúžia. Podľa primátora by sa ale zdravotníctvo malo zracionalizovať komplexne, a nie nesystémovými opatreniami.
Primátor považuje za chybné aj to, že Všeobecná
zdravotná poisťovňa je napojená na štátny rozpočet,
ako aj to, že sa vlády vždy dohodnú s distribútormi liekov, ktorí potom diktujú podmienky.
Vzhľadom na vážnosť situácie sa vedenie
Trnavského samosprávneho kraja na nedávnom

mimoriadnom fóre venovalo situácii troch župných
nemocníc, nemocniciam v Galante, v Skalici a v
Dunajskej Strede. Len dunajskostredskej nemocnici na začiatku roka na chod nemocnice chýbala
hotovosť 278 tisíc eur. Deficit sa od apríla ďalej prehlbi. Župné orgány chcú zabrániť kolapsu nemocníc, preto navýšia ich základné imanie tým spôsobom, že nehnuteľnosti v ich vlastníctve vkladajú do základného imania akciových spoločností,
ktoré spravujú nemocnie. Základné imanie dunajskostredskej nemocnice po tomto kroku prevýši
5 mil. eur. Tento krok však oddiali krach nemocnice len o pár mesiacov.
Trnavský samosprávny kraj mimochodom
požiadal ombudsmanku, aby iniciovala na
ústavnom súde preskúmanie a prípadné zrušenie kritizovanej legislatívnej normy. Napriek
problémom je župa rozhodnutá zabezpečiť ply-

Čo bude s parkovaním pri nemocnici? – opýtali sme sa primátora.
„Môžem informovať verejnosť o tom, že
vedenie účastinnej spoločnosti odsúhlasila
výstavbu 23 verejných parkovísk pred nemocnicou na základe projektu, ktoré si
mesto dalo vypracovať už dávnejšie“.
Dosiahla sa dohoda aj o tom, že po likvidácii skladov sa vybudujú nové parkoviská
na oboch stranách v Táborskej ulici.
„Župa uznala, že problémy s parkovaním
pri nemocnici treba bezodkladne riešiť“ –
povedal primátor.

nulý chod nemocníc, aj prostredníctvom súkromného kapitálu.

Kiegészítés

Doplnenie

A márciusi parlamenti választásokról beszámoló múltkori összeállításunkban, amely a
jelöltek Dunaszerdahelyen szerzett szavazatait
taglalta, az MKP színeiben indult Karaffa Attilának csak az összesített preferenciaszavazatát közöltük / 1 416/, ezért most tájékoztatunk arról is, hogy a szóban forgó jelölt Dunaszerdahelyen 591 szavazatot kapott. A Most
– Híd listáján indult Csicsay Gábor országos
viszonylatban 6 707 karikát kapott, Dunaszerdahelyen pedig 734-et.

V minulom čísle DH sme zverejnili sumárne výsledky kandidátov z Dunajskej
Stredy, ktorí získali najviac hlasov v Dunajskej Strede. Ako sme uviedli, Attila Karaffa, ktorý kandidoval za SMK, sumárne získal 1 416 preferenčných hlasov, na doplnenie
teraz uvedieme, že len v Dunajskej Strede mu
pribudlo 591 hlasov. Gábor Csicsay na kandidátke strany Most – Híd v celoštátnom meradle získal 6 707 prednostných hlasov, kým
v Dunajskej Strede 734.

Egészségügy
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Csődközelbe kerülhet
a kórház

Csaknem másfél millió eurós pluszkiadást jelent 2012-ben a dunaszerdahelyi kórháznak
az orvosok és nővérek kétlépcsős béremelése, amit még Iveta Radičová kormánya szavaztatott meg a szlovák parlamentben. Ha
az új kormány nem cselekszik, akkor hónapokon belül csődhelyzetbe kerül a dunaszerdahelyi kórház is – erről is tájékoztatott
Dr. Hájos Zoltán polgármester.
A polgármester, aki Nagyszombat megye képviselőjeként tagja az Egészségügyi Szakbizottságnak is, ecsetelte a Csallóköz több mint százezer lakosának egészségügyi ellátását biztosító intézmény anyagi helyzetét, amelyet a távozó kormány választások előtti populista béremelési döntése tovább súlyosbított. Mint mondta, a bérköltségeket nem az állam állja, hanem
a kórházakat terhelték meg. Az egészségbiztosító a béremeléssel összefüggő kiadásoknak
csak valamivel több, mint a tíz százalékát fedi
ki. Hájos Zoltán megjegyezte: a dunaszerdahelyi kórház és rendelőintézet már akkor is veszteséges volt, amikor az állam átadta Nagyszombat megye hatáskörébe. Ez a helyzet most
tovább súlyosbodott. A megyének az előző években több mint 2,6 millió eurót kellett kifizetnie
a kórház hitelezőinek, amit ingatlaneladásból fedezett. Emiatt Nagyszombat megye beperelte az

államot. „A dunaszerdahelyi kórházat az osztályokkal együtt mindenképpen fenn kell tartani, megengedhetetlen, hogy százezer ember Pozsonyba, vagy még messzebb járjon kezelésekre” – vélte a polgármester.
Az új helyzetben a kórházakban a kiadások 80
százalékát kell a bérekre fordítani. Senki sem a magasabb bért irigyli az orvosoktól és a nővérektől,
mert felelősségteljes munkájukért megérdemlik. A
polgármester szerint a gond az, hogy az egészségügyet átfogó módon, az egész rendszer minden
elemét érintő reformmal kellene hatékonyabbá tenni, nem pedig részleges és átgondolatlan intézkedésekkel. Elhibázottnak tartja, hogy az Általános
Egészségbiztosító nincs leválasztva az állami
költségvetésről, ugyanígy azt is, hogy a kormányok
mindig kiegyeztek a gyógyszerforgalmazókkal és
az utóbbiak diktálták a feltételeket.
Tekintettel a helyzet súlyosbodására, Nagyszombat megye vezetői az elmúlt két héten kibővített szakbizottsági ülésen foglalkoztak a

Mi lesz a kórház melletti parkolással –
lapunk ezt is megkérdezte a polgármestertől.
„Tájékoztathatok arról, hogy az igazgatótanács
jóváhagyta a kórház előtti 23 ingyenes parkoló megépítését, amihez a város már korábban elkészítette a projektet” – erősítette meg

három megyei kórház – a dunaszerdahelyi, a galántai és a szakolcai – helyzetével. Az idei év elején csak a dunaszerdahelyi kórháznak 278.000
euró készpénz hiányzott a működéshez. Ez a hiány tovább növekszik áprilistól, amikor esedékes a nővérek első fizetésemelése. A megyei szervek mindenképpen meg akarják előzni a kórházak összeomlását, ezért megemelik a részvénytársaságok alaptőkéjét. Ezt olymódon teszik, hogy
a tulajdonukban lévő ingatlanokat apportként beviszik a kórházi részvénytársaságok alaptőkéjébe. Így például a dunaszerdahelyi kórházat igazgató részvénytársaság alaptőkéje meghaladja
majd az ötmillió eurót. De ez csak fél – háromnegyed évvel odázza el a csődöt.
Nagyszombat megye a helyzet orvoslása végett
felkérte az ombudsmant, hogy az alkotmánybíróságtól kérje a szóban forgó törvény hatálytalanítását. A nehézségek ellenére Nagyszombat megye
vezetői biztosítani kívánják – akár magántőke bevonásával is - a kórházak folyamatos működését.

Hájos Zoltán. Megállapodás jött létre továbbá arról is, hogy miután felszámolják a raktárakat, a Tábor utca felől mindkét oldalon parkolók épülnének. „A megye belátta, hogy a
parkolási gondokat orvosolni kell” – fűzte hozzá a polgármester.
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Klub dôchodcov

Klub dôchodcov: aj vo štvrtok
Klub dôchodcov sa 6. marca naplnil do posledného miesta. Kto len mohol, prišiel na
oslavu medzinárodného dňa žien. Dámam
zablahoželal aj primátor Dunajskej Stredy,
JUDr. Zoltán Hájos.
Rozjarené tváre dôchodcov svedčili o spokojnosti. Odzneli však aj kritické poznámky. „Mnohí prídu do klubu len vtedy, keď je nejaká akcia,
prednáška, deň žien alebo guláš párty, potom ich
dlhé mesiace nevidieť. Klubový život je však o
inom“ – ozvali sa niektorí seniori .
Avšak aj tento pohľad je zrejme subjektívny,
lebo niektorí sa pozerajú nato úplne z iného zorného uhla. Štefan Lengyel napríklad povedal:
„Je tomu už snáď aj 15 rokov, čo sa s Jenő Ráczom a inžinierom Klimantom stretávame pri
spoločnom stole. Vždy máme o čom rozprávať a
výborne si rozumieme. Žiaľ, môj vek a choroba
manželky nedovoľujú, aby som pravidelne navštevoval klub, hoci by som rád chodil aj častejšie.“ Ing. Klimant, ktorý sedel pri svojej manželke, na otázku, že čo ho do klubu láka, odpovedal: „Pekné ženy.“ Potom vážnejšie dodal:
„Dobrá spoločnosť, dobrí priatelia“. Aj pre Jenőa Rácza a jeho manželku najväčším magnetom je možnosť príjemného posedenia s priateľmi. Obaja navštevujú klub od začiatku. Najprv
sem chodili s mamičkou pani Márie, potom sa
stali pravidelnými návštevníkmi klubu aj oni. Keď
spovedám pána Rácza o tom, čo je tajomstvom
jeho mladistvého vzhľadu, odpovedal, že nikdy
nefajčil. „Mal som sedemnásť rokov, keď som v

zbernom tábore v Székesfehérvári videl, ako ľudia boli schopní za jednu cigaretu dať svoj ce-

lodenný prídel. Vtedy som si povedal, že nikdy
nebudem fajčiť.“
Pre pani Rozáliu Bors je klub miestom oddychu. „Niekedy sa zídeme viacerí, niekedy nás je menej. Rozprávame sa, spievame, lebo máme aj spevácky súbor. Teraz máme len desať členov. Na slávnostných akciách vystúpime aj my.“ Aj pani Mária Gazsó je členkou súboru. Ako väčšina žien, aj
ona navštevuje klub len v utorok, jej víkendy patria vnúčatám a pravnúčatám. Aj pani Katarína Somogyi navštevuje klub len sporadicky, avšak pravidelne chodí na kultúrne podujatia. „Máme skalných členov, s ktorými navštevujeme výstavy v múzeu, vernisáže vo Vermesovej vile, koncerty Dunajskostredských hudobných dní a akordeónový festival, ktorý organizuje rodák mesta Tibor Rácz.“
Členský príspevok v Klube dôchodcov činí na
celý rok 4 eurá. Takmer každý je aj členom Združenia dôchodcov, oni platia ročne 2 eurá. Mnohí
členovia s nostalgiou spomínali na časy, keď bol
klub okrem pondelka otvorený denne. Ako Mária
Lepi, vedúca klubu povedala, doteraz boli klubové
posedenia v utorok a v nedeľu, teraz skúšobne budú
aj každý druhý štvrtok. „Uvidíme, aký bude záujem.
Máme 166 členov, niektorí navštevujú klub len v
utorok, iní len v nedeľu, ale máme aj tvrdé jadro,
ktoré nevynechá ani jednu príležitosť.“ Klubová
miestnosť zrejme nebude prázdna ani vo štvrtok.

Klubélet
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Nyugdíjasklub: jó a társaság

Teltház volt március 6-án a városi nyugdíjasklubban. Aki csak tehette, eljött a nőnapi ünnepségre, amelyen Dr. Hájos Zoltán polgármester is felköszöntötte a hölgyeket.
Öröm volt végignézni a zsibongó, zsúfolásig
megtelt termen, a vidám arcokon. Mégis akadtak,
akikben ez a derűs látvány nem keltett osztatlan
örömet. "Sokan csak ilyenkor jönnek el, ha akció
van, nőnap, gulyásparti, előadás, azután hónapokig nem látjuk őket. Pedig a klubélet nem ebből áll" -- hallottam vissza többektől is. Már majdnem igazat adtam a neheztelőknek, amikor néhány
klubtaggal elbeszélgetve kiderült, hogy mint
minden a világon, ez sem olyan egyértelmű.
Lengyel István például így vallott erről: "Vagy 15
éve kialakult az állandó asztaltársaságunk, és számomra nagy öröm minden egyes találkozás Rácz
Jenővel és Klimant mérnök úrral. Mindig van témánk, mindent meg tudunk beszélni, remekül
érezzük magunkat egymás társaságában. A szívemhez nőtt ez a klub. De sajnos, a korom és a feleségem betegsége miatt már nem tudok rendszeresen eljárni, hiába szeretnék." Klimant mér-

nök, aki a felesége mellett ült, első kérdésemre,
mi vonzza ide, tömören válaszolt: "A szép nők."
Komolyabbra fordítva a szót ugyanazt mondta,
mint Lengyel István: a jó társaság, az itt szerzett
jóbarátok. Az asztaltársaság harmadik tagja, Rácz
Jenő és a felesége számára is a baráti együttlét jelenti a legnagyobb vonzerőt. Mindketten akár húsz
évet letagadhatnának a korukból. A klubot megalakulása óta látogatják, először Mária asszony
édesanyját hozták el rendszeresen, aztán, mint
mondták, ők is itt ragadtak. Amikor a férjet korát meghazudtoló kinézése titkáról faggattam, azt
válaszolta, ezt többek között annak köszönheti,
hogy soha nem dohányzott. "Tizenhétéves koromban a székesfehérvári fogolytáborban, ahová
leventeként kerültem, láttam, hogy az emberek egy
szál cigarettáért képesek voltak odaadni az egésznapi élelemadagjukat. Akkor döntöttem el, hogy
soha nem leszek a cigaretta rabja."
Bors Rozáliának a klub jelenti a kikapcsolódást. „Van, mikor többen, máskor kevesebben vagyunk. Beszélgetünk, énekelgetünk, mert van egy
kórusunk. Most már csak tíztagú. Ha van valamilyen rendezvény, mi is fellépünk." Gazsó Má-

ria is a kórus tagja. Mint a klubba járó nők többsége, ő is csak keddenként látogat ide, mert vasárnap jönnek az unokák és a dédunokák. Somogyi Katalint is lefoglalja a családja, nem jár rendszeresen, annál gyakrabban látogatja a kulturális
rendezvényeket. "Van egy törzsgárdánk, velem azonos korúak, együtt járunk a múzeum és a Vermes
villa vernisszázsaira, a zenei napok koncertjeire és
Rácz Tibor harmonikafesztiváljára."
A nyugdíjasklub egy évi tagsági díja 4 euró, s
mivel a klub látogatóinak 99 százaléka az országos nyugdíjas egyesületnek is tagja, oda évi 2 eurót fizetnek. Többen nosztalgiával emlegették a régi
időket, amikor hétfő kivételével minden nap működött a klub. Mint Lepi Mária klubvezető elmondta, eddig hetente kétszer, kedden és vasárnap
volt klubnap, most viszont már minden második
csütörtökön is. "Majd meglátjuk, mennyi lesz az érdeklődő. Jelenleg 166 tagunk van, többen csak kedden, mások csak vasárnap járnak, de van egy kemény mag, amely szinte egy alkalmat sem hagy ki."
A kellemes hangulatból, az itt szövődött barátságok tartósságából ítélve biztosan nem lesz üres a
klubterem csütörtökönként sem.
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

...egyszerűen tisztaság
Mélytisztítás, takaritás, tisztitószerek, tisztitógépek.
Dunaszerdahelyi takarító vállalat vagyunk, amely többéves tapasztalattal rendelkezik. Rövid
idő alatt több neves vállalattal sikerült hosszú távú szerződést kötnünk. A vállalat tervei dinamikusak. Szolgáltatásaink közé tartozik a tisztítóśzerek és tisztítógépek bebiztosítása. A takarítás
és a teppezés az alapszolgáltatások közé tartozik. Teppezünk autót, ülőgarnitúrát, szőnyeget,
széket, ágyat, matracot, heverőket, amit önöknél végzünk el. Vállaljuk cég, irodaépületek, gyártóüzemek, lakások és házak takarítását, egyszeri vagy állandó jelleggel. Teppezőt és ipari porszívót akár építkezésekre is kölcsönzünk. Most induló TAVASZI AKCIÓNK keretén belul 1 ülőgarnitúra teppezése 40,- euró helyett 35,- euróba kerül, ami május végéig tart. Az ön ideje biztosan
drágább, mint a mi szolgáltatásainkért kifizetett pénz.
Elérhetőségeink: 0905 506 748 E-mail: marconsulting@marconsulting.sk
www.marconsulting.sk

...jednoducho čistota
Tepovanie, upratovanie, čistiace prostriedky, čistiace stroje.
Sme Dunajskostredská upratovacia firma s viacročnými skúsenosťami. Za krátky čas sme
získali viac významných firiem, s ktorými sme podpísali zmluvy na dlhodobú spoluprácu. Firemné plány sú dynamické. K našim službám patrí zabezpečenie čistiacich prostriedkov a čistiacich strojov. Medzi základné služby patria upratovanie a tepovanie. Tepujeme autá, sedacie súpravy, koberce, stoličky, postele,
matrace a pohovky, ktoré vytepujeme u Vás. Upratujeme firmy, kancelárske a výrobné priestory, domy a byty, jednorázovo alebo permanentne.
Dáme do prenájmu tepovač a priemyselný vysávač na stavby. Teraz sa začína naša JARNÁ AKCIA na vytepovanie sedacej súpravy v hodnote
35,- EUR namiesto 40,- EUR. Váš čas je určite drahší, ako peniaze za naše služby.
Kontakt: 0905 506 748 E-mail: marconsulting@marconsulting.sk www.marconsulting.sk
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže z 21. marca

A legutóbbi számunkban közölt kérdésre adott helyes válasz beküldői közül kisorsolt szerencsés nyertesek a következők: Mészáros Edit,
Rózsaliget, 1385, Malik István, Újfalu 2217/7 és Patócs Mária, Svoboda tábornok utca 1947/6. Mind a három nyertes 20-20 eurós vásárlási utalványt nyert, amit a Second hand RETOUR - bolt ajánlott fel és
az üzletben levásárolható A nyertesek a Bacsák utcában található boltban jelentkezzenek, szükséges a személyi igazolvány felmutatása!

V poslednom vydaní DH sme položili našim čitateľom jednu otázku. Z čitateľov, ktorí zaslali správnu odpovedˇ, boli vyžrebovaní: Edit
Mészáros, Ružový háj, 1385, István Malik, Nová Ves 2217/7 a Mária Patócs, ul. gen. Svobodu 1947/6. Vylosovaní čitatelia získajú nákupnú poukážku v hodnote po 20-20 eúr od predajne Second hand Retour. Nákup môžete realizovať priamo v predajni, ktorá sa nachádza v
Bacsákovej ulici. Treba sa preukázať občianskym preukazom.

Új kérdésünk:

Nová otázka:

Mivel foglalkozik a Marconsulting vállalat? A helyes választ beküldő olvasók közül három nyertest sorsolunk ki, a nyereményük 1-1 ülőgarnitúra mélytisztítása, amit a Marconsulting ajánlott fel 40.- euró értékben.
Válaszaikat legkésőbb 2012. április 19-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.

Čím sa zoberá firma Marconsulting? Trom výhercom ponúka firma
vytepovanie sedacej súpravy v hodnote 40,- EUR.
Odpovede zašlite najneskôr do 19. apríla 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
Vass Dóra
Šajbanová Alžbeta
Riedl Sebastián
Peresztegi Peggy
Ferdinand Diego
Rosztovics Réka

Elhalálozások – Zomreli
Fabián Ladislav (1949)
Ürgeová Mária (1932)
Tornóci Karol (1949)
Bábics Štefan (1962)
Wiedermannová Klára (1939)
Miklósová Helena (1937)
Turzová Estera (1924)
Pálffy Ján ( 1943)
Rublík Matej (1933)
Ráczová Alžbeta (1940)

Házasságkötés – Sobáše
Kaczor Tomáš - Monika Botlóová

Galéria SMU /Vermesova vila
Vermesova vila- GSMU
Kortárs Magyar Galéria/Vermes villa
A Fazonigazítás című különleges és izgalmas kiállításon a közönség "rehabilitált" festményhamisítványokat láthat.
Megtekinthető április 27-ig
Upravená fazóna.- jedinečná a zaujímavá výstava s "rehabilitovanými" falzifikátmi bude otvorená do 27. apríla..

Oznámenie
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety v školskom roku 2012/ 2013
otvára externé bakalárske štúdium v odbore sociálna práca v slovenskom i maďarskom jazyku v Dunajskej Strede. Termín podania prihlášok: do 30. apríla 2012. Telefonický kontakt:
00421 903 650 344. Podrobnejšie:
www.vssvalzbety.sk

ÉRTESÍTÉS
A Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Főiskola dunaszerdahelyi tagozata a
2012/2013 – as tanévben képzést indít szociális munka szakon – magyar és szlovák nyelven. A jelentkezési határidő: 2012. április 30.
Bővebb információk a www.vssvalzbety.sk honlapon találhatók. Telefon: . 00421 903 650 344.
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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 áprilisi programja – Aprílový program MsKS
április 11 – 18.: A KÖLTÉSZET HETE / TÝŽDEŇ POÉZIE
ápr. 11. – 19.00: Aranymetszés (Hodosy Marianna és Gálffy József) - József Attila, Radnóti
Miklós, Gálffy Mihály, Szabó Lőrinc megzenésített versei / Zhudobnené básne – Vystúpia:
Marianna Hodosy a József Gálffy
ápr. 12. – 9. és 11.00: A Nektár Színház – Budapest bemutatja: A hattyúk tava (zenés – táncos mesejáték) / Divadlo Nektár – Budapešť: Labutie jazero (hudobno – tanečná rozprávka)
ápr. 13 – 9. és 11.00.: A Szevasz Színház bemutatja: Háry János igaz története / Divadlo Szevasz: Najpravdivejší príbeh Jánosa Háryho
ápr. 16.– 9. és 11.00: A Szevasz Színház bemutatja: Árgyélus királyfi / Vystúpenie Divadla Szevasz: Princ Árgyélus Réžia: Péter Gágyor
ápr.17.–11.00: A Poloska Színház – Nagymegyer bemutatja: Neil Simon: Furcsa pár (vígjáték)
/ Vystúpenie Divadla Poloska – Veľký Meder: Neil Simon: Podivný pár (veselohra)
ápr. 19. – 19.00: A Körúti Színház – Budapest bemutatója: Neil Simon: A napsugár fiúk (komédia) főszerepben: Koltai Róbert, Galla Miklós / Predstavenie Divadla Körúti – Budapest
(MR): Neil Simon: Zlatí chlapci (komédia)
ápr. 20. – 16.00: Ünnepi műsor a Kodály Zoltán Alapiskola megalakulásának 60. évfordulóján / Slávnostný program z príležitosti 60. výročia založenia Základnej školy Zoltána Kodálya
ápr. 25. – 19.00: Demjén Ferenc élőkoncertje / Koncert Ferenca Demjéna
ápr. 26. – 11.00: Éneklő Ifjúság – Énekkarok fesztiválja / Mládež spieva – Festival speváckych
zborov
ápr. 26. – 17.00: Beszéljünk az Alzheimer-kórról! a VMK és az Egészségklub vendége MUDr.
Gašpar Alica, pszichiáter. Hovorme o Alzheimerovej chorobe! - hosťom Klubu zdravia je MUDr.
Alica Gašparová
ápr. 27. – 9.00 ó: Térszentelő – a VMK előtti tér ünnepélyes átadása gazdag kultúrműsorral bővebben lapunk köv. számában / Slávnostné odovzdanie námestia pred MsKS s bohatým kultúrnym programom (podrobný program v nasled. čísle DH)

XXI. Dunaszerdahelyi Zenei Napok/
XXI. Dunajskostredské hudobné dni
4. 13. Violin Orchestra Bratislava, Művészeti Alapiskola / Zákl. umelecká škola 18.00
4. 17. Daniel Buranovský, piano, MAI/ ZUŠ, 18.00
4.19. László Attila Band, Budapest, MAI/ ZUŠ, 18.00
4. 20. Fiatal tehetségek estje/ Koncert mladých talentov, Vermes villa/ GSMU, 18.00
4. 23. Marec&Ferraro Guitar Duo, Vermes villa/ GSMU, 18.00
4. 25. Ad Libitum Kamarakórus/ komorný zbor, Vermes villa/ GSMU, 18.00
4. 27. Che Tango, Rácz Tibor, R. Barnert, R. Omidvar Saghar, Vermes v./GSMU, 18.00
4. 28. Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa/ Zbor maď. pedagógov , Szent.
György templom/ kostol Sv. Juraja 18.00
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Mozaik ,/ Mozaika

Futóedzés lányokkal is
Március utolsó szerdáján első alkalommal valósult meg a Csallóközi Maraton Klub által szervezett nyilvános futóedzés a városi szabadidőparkban, amelyre várták a rekreációs futás iránti új érdeklődőket. Több mint tízen jöttek össze, köztük négy dunaszerdahelyi lány is újoncként csatlakozott a tapasztalt maratonfutókhoz. Egyikük teljesítette a tíz kilométeres távot, míg a másik három
lány rövidebb szakaszt futott. A sikeres edzés végén a klub üdítővel és müzliszelettel kedveskedett
a részvevőknek, majd elbeszélgettek egymással. A szervezők minden szerdán 18 órakor várják a további érdeklődőket a Zerda pub mellett.
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Játszóterek és utak karbantartása
Údržba ihrísk a ciest

Aj dievčatá na tréningu maratóncov
Poslednú marcovú stredu sa uskutočnil prvý verejný bežecký tréning v parku voľného času, ktorý organizoval Žitnoostrovský maratónsky klub. Členovia klubu sa aj týmto spôsobom snažia získať nových
priaznivcov pre voľnočasový beh. Zišlo sa vyše desať účastníkov, medzi nimi aj štyri „prvé lastovičky“
z Dunajskej Stredy – 4 dievčatá. Jedno z nich zabehlo 10 kilometrovú trasu, ostatné absolvovali kratšiu
trať. Po ukončení tréningu bežecký klub prekvapil účastníkov občerstevním a müzli tyčinkou, potom si
podebatovali. Organizátori očakávajú ďalších záujemcov každú stredu o 18-tej hodine pri pube Zerda.

A fotópályázat új szabályai
Pravidlá novej fotosúťaže

Az áramszolgáltató felhívása
A Nyugat-szlovákiai Villamossági Vállalat
(ZSE) felhívja az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a törvény értelmében kötelesek
eltávolítani telkükön a fák és bokrok ágait, amelyek veszélyeztetik a folyamatos áramszolgáltatást. A gallyazás végső határideje 2012. április 30. E határidő letelte után az energetikai
cégnek törvényes joga a gallyazási munkálatok elvégzése, ill. elvégeztetése. A lemetszett
ágak eltakarítása az ingatlantulajdonos köte-

lessége. Ha az ingatlantulajdonos telkén lévő
fák, magas növények már túl közel vannak az
elektromos vezetékekhez, az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükség van az elektromos
hálózatot feszültségmentesítésére. Ebben az
esetben a gallyazás előtt legalább 25 nappal be
kell jelenteni a gallyazás tervezett időpontját
a vállalat helyi illetékesének. A dunaszerdahelyi
illetékes, Monozlai Barnabás a köv. számon érhető el: 031/5573221

Gondot okoznak a galambok
O problematike holubov

Výzva energetikov
Západoslovenská energetika, a.s. v súlade so
zákonom vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov
a správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia, aby
odstránili a okliesnili stromy a iné porasty, ktoré
ohrozujú bezpečnosť prevádzky vedení distri-

bučnej sústavy. Konečný termín vykonania prác
je 30.4.2012. O vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov treba požiadať min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na ZSE, a.s., kontaktná osoba Barnabás Monozlai na tel. č. 031/5573221.

Dunajskostredský hlásnik Dvojtýždenník Mestskej samosprávyl
Šéfredaktorka: Erzsébet P. Vonyik l Fotograﬁe: Kanovits Gábor l Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 50. l Tel.: 590 3946 l
e-mail: press@dunstreda.eu l Internet: www.dunstreda.sk l Graﬁcká
príprava: PG l Tlačiareň: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., Győr
l Expedícia: MSÚ l Evidenčné číslo: 233/08 l Nepredajné.

DH

Bérlettel a győri színházba?
S abonentkou do divadla do Győru?

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

