jún. 5 – 8.: XXXVII. DUNA MENTI
TAVASZ – Gyermekszínjátszó- és
bábcsoportok Országos Seregszemléje
5 – 8. jún : XXXVII. PODUNAJSKÁ JAR –
Súťaž detských divadelných
a bábkárskych súborov
Megjelenik kéthetente
2012. május 9., 20. évfolyam, 8. szám

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

Vychádza dvojtýždenne

8. číslo, 20. ročník, 9.mája 2012

DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

A szökőkút is a
névjegykártyánk

A

felújított szökőkút meztelen nőalakjai ismét
eredeti fényükben pompáznak, bronzszínük
olyan, mintha épp a pöstyéni iszapfürdőből léptek volna ki. A szökőkút ismét működik, újra élvezhetjük a nyári rekkenő forróságokban a vízsugarak hűsítő permetét.
Hacsak haszontalan kezek ismét nem dobálnak bele szemetet, amely eltömi a vízsugarak útját. Mi itt, Közép-Kelet-Európában már csak ilyenek vagyunk, szemetet szoktunk dobálni a szökőkútba.
Európa boldogabb tájain ilyesmi senkinek sem jutna az
eszébe, ott esetleg pénzt hajigálnak a medencékbe. A római
Trevi-kútban, amelybe elsőként dobáltak pénzt az örök városba látogató és oda visszatérni vágyó idegenek, kb. 3000
eurónak megfelelő pénzérme gyűlik össze naponta. Ma már
nemcsak a visszatérni vágyók, hanem a házasodni vagy válni készülők is így tesznek, a hiedelem szerint az előzőknek
két, az utóbbiaknak három, jobb kézzel, bal vállon át vízbe
vetett érme hoz szerencsét. Hogy kié lesz a pénz? Sokáig a
római rászorulók megsegítésére fordította a város, de aztán
felbukkantak a mágnessel "halászó" helybeliek és idegenek,
akik egy centet sem hagytak a szegényeknek. Amikor sikerült
elkapni őket, kiderült, hogy nincs törvény a megbüntetésükre.
Most már van, és közel másfél ezer eurónyi bírság vár az érmegyűjtőkre. A Fontana di Trevi példájára másutt is kezdtek érméket dobálni a szökőkutakba. Manapság 3 millio 300
ezer euro összegűre tehető a világon évente kútba dobott pénz.
Amióta erősen megnövekedett Pozsony idegenforgalma, a
Roland-kút vizében is fel-felcsillannak az érmék.
Dunaszerdahely turistaforgalmát tekintve ez egyelőre
aligha válik szokássá, Szokássá válhatna viszont, sőt kötelességgé, hogy óvjuk, tisztán tartjuk környezetünket, többek között azzal is, hogy nem dobálunk szemetet a városképet szépíteni hivatott szökőkút medencéjébe. Nem az idegenek miatt, magunkat tiszteljük meg ezzel.

A szép szó
nem segít,
csak a szigor

5. oldal

Mégsem
tehetik ki a
DUNASZERDAHELYT
7. oldal

Prvé plody
našej práce
Dunajskostreds
ké hudobné dni
2012
strana 13.
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Időszerű témák Aktuality

Szent György – nap lovagavatással
Dunaszerdahelyen tartotta április 28-án immár
hagyományos lovagavató-ünnepségét a Nemzetközi
Szent György Lovagrend.
A lovagrend elöljárói, a vendégek és az avatásra
várók a Szent István-téren át vonultak az eseménynek először otthont adó Szent György templomhoz.
A lovagavató szertartás ünnepi szentmisével kezdődött, amelyet Dr. Herdics György címzetes apát mutatott be az esperesség papjaival. Szent György vértanú közbenjárását kérte, aki Dunaszerdahely városának és a templomnak is a védőszentje.

A lovagavató szertartás ünnepi beszédekkel folytatódott, majd következett az ünnepség fénypontja – az új tagok lovaggá ütési ceremóniája. A szentmise a pápai és a magyar himnusszal ért véget. Utána Dr. lovag Bakos Batu, a Magyarok Nagyaszszonya Szent Korona Lovagrend nagymestere kíséretével kivonult a Szent Korona hű másával és
a koronázási ékszerekkel.
Dunaszerdahely védőszentjére emlékezve megtartották a Szent György-napi bált a Vidékfejlesztési Szakközépiskolában.

Javaslatok
május végéig
Dunaszerdahely Város Önkormányzata immár harmadízben fordul felhívással a város polgáraihoz, hogy tegyenek megalapozott javaslatokat városi kitüntetések odaítélésére. Az idei
díjátadó ünnepségre az augusztusi 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.
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 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.

Návrhy do konca
mája

Feljelentés
a Főügyészségen

Podanie na Generálnu
prokuratúru

Antal Ágota városi képviselő, aki a Most –Híd
és a függetlenek frakciójának tagja, tájékoztatta
lapunkat arról, hogy Ravasz Marián (Most –
Híd) képviselővel közösen a Főügyészségen
büntető feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen
hűtlen kezelés ügyében.
„A tér rekonstrukciója közben elkövetett hibák miatt súlyos anyagi veszteségek érték a város költségvetését, ami minden egyes dunaszerdahelyi adófizető
polgárt személyesen érint. A köz szolgálatára tett eskünk kötelez, hogy hivatalosan is követeljük az ügy
kivizsgálását, és a felelősöket felelősségre vonják.”
- válaszolta kérdésünkre Antal Ágota.
A Híd és a függetlenek frakciója kifejtette,
hogy teljes mértékben támogatja a képviselők által tett feljelentést.

Poslankyňa mestského zastupiteľstva Ágota Antal, členka poslaneckej frakcie Most – Híd a nezávislých pre DH potvrdila, že spolu s poslancom
Mariánom Ravaszom (Most – Híd) podali na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci sprenevery.
„Chyby, ku ktorým došlo v priebehu rekonštrukcie
námestia, spôsobili vážne materiálne straty pre rozpočet mesta, čo so dotýka osobne každého dunajskostredského daňovníka. Náš sľub na službu vecí
verejných nás zaväzuje k tomu, aby sme aj oficiálne dožadovali prešetrenie tejto záležitosti a aby brali zodpovedných za zodpovednosť” – zdôvodnila pre
DH účel trestného oznámenia Á. Antal.
Frakcia Most –Híd a nezávislých uviedla, že v
plnej miere podporuje podanie uvedených poslancov.

Samospráva Dunajskej Stredy sa už tretíkrát obracia na občanov mesta s výzvou na
predloženie návrhov na udelenie mestských
ocenení. Mestské ocenenia budú slávnostne
odovzdané v auguste 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.
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.
Návrhy na udelenie za rok 2012 sa podávajú
písomne do 31. mája 2012, vrátane na adresu:
Mestský úrad, Útvar primátora, Hlavná 50/16,
92901 Dunajská Streda
Na obálke prosíme uviesť „Verejné ocenenie Mesta Dunajská Streda - návrh“.
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Május 15-én soros ülés lesz
Május tizenötödikén az év elején elfogadott
tárgyalási menetrenddel összhangban az
idén harmadik alkalommal tart soros ülést
a városi képviselő-testület. 2012-ben két
alkalommal volt soron kívüli ülés is.
A jövő heti tanácskozáson csaknem harminc
téma szerepel majd a napirenden. A képviselők
megtárgyalják többek között Dr. Hájos Zoltán
vétóját, amelyet a polgármester a Városi Tanács április 26-i soron kívüli ülésén jelentett be.
A vétó a városi termálfürdőt irányító Thermalpark DS Rt. Igazgatótanácsába történt jelölésekkel kapcsolatos. Lapunk előző számában a polgármester már jelezte ezt a szándékát,
azt nyilatkozva, hogy számára változatlanul elfogadhatatlanok a százszázalékosan városi tu-

Ravasz Marián új rendelet elfogadását javasolta a dotációkról. / Marián Ravasz inicioval prijatie nového
VZN o dotáciách.

lajdonú termálfürdő Igazgatótanácsában azok
a személyek, akiket a polgármester két mulasztás miatt tavaly leváltott, de a Most – Híd
frakció újra jelölte őket a képviselő-testület áprilisi ülésén. A polgármesteri vétó megtöréséhez a képviselő-testületben a szavazáskor 3/5ös többségre lenne szükség.
Beterjesztésre kerül továbbá a város által
nyújtható dotációkat szabályozó rendelet módosítása, illetve egy új rendelet elfogadása is. Ennek hiányára a Most – Híd frakció képviselője,
Ravasz Marián mutatott rá a legutóbbi ülésén
a tavalyi városi zárszámadás vitájában. Azon a
véleményen volt, hogy jogalap nélküli nagy öszszegű kifizetésekre került sor, többek között a
DAC-nak, a városi busz üzemeltetésére, a fürdőnek és a Perfectsnek is. Hájos Zoltán válaszában úgy vélte, a kifizetések a képviselők által megszavazott költségvetési tételekből történtek, de nem zárkózott el attól, hogy rendeletileg korrigálják a felvetett hiányosságot. „Ez
formális hiba, ami helyrehozható” – mondta a
polgármester. Bindics Zsolt, a pénzügyi bizottság elnöke /Most – Híd/ szerint „a költségvetés be volt tartva, tehát nem volt visszaélés”.
De ezt a helyzetet mielőbb meg kell oldani, lehetőleg a következő plénumig – mondta még az
április ülésen Bindics. Hozzáfűzte, hogy akkor
ők is megszavazzák a város tavalyi pénzügyi zárását, amit az áprilisi ülésen a Most – Híd frakciója elutasított. A jövő heti képviselő-testületi ülésen tehát terítéken fog szerepelni a város
által alapított jogi személyeknek nyújtandó dotációkra vonatkozó új rendelet megvitatása.

Poslanci zasadnú 15. mája
15. mája bude tretie riadne tohoročné
plenárne zasadnutie mestského zastupiteľstva. V roku 2012 boli aj dve zasadnutia, ktoré nefigurovali v pôvodne schválenom harmonograme.
Na programe nadchádzajúceho rokovania
mestského zastupiteľstva bude takmer 30 bodov.
Poslanci okrem iného prerokujú aj veto JUDr.
Zoltána Hájosa, ktoré primátor oznámil na zasadnutí Mestskej rady 26. apríla. Veto sa týka pozastavenia výkonu uznesenia z aprílového zasadnutia, ktorý sa týka personálneho zloženia
predstavenstva spoločnosti Thermalpark DS a.s.,
ktorej jediným akcionárom je mesto. V predchádzajúcom vydaní Dunajskostredského hlásnika
primátor naznačil tento svoj zámer. Ako uviedol,
pre neho sú v predstavenstve naďalej neprijateľní opätovne nominovaní kandidáti frakcie MostHíd, ktorých vlani odvolal pre neplnenie povin-

ností. Na prelomenie veta primátora je potrebná
v mestskom zastupiteľstve trojpätinová väčšina.
Poslancom bude predložená aj novela nariadenia o poskytovaní mestských dotácii, ďalej sa predkladá aj ďalšie nariadenie, ktorá by
mala regulovať poskytnutie dotácií právnickým osobám, ktorým zakladateľom je mesto. Na
absenciu tohto nariadenia poukázal v rozprave
o účtovnej uzávierke mesta na rok 2011 na aprílovom zasadnutí mestskej samosprávy poslanec frakcie Most-Híd, Marián Ravasz. Poslanec bol toho názoru, že bez právneho základu
boli z rozpočtu vyplatené značné sumy pre DAC,
na prevádzku mestského autobusu, pre termálne kúpalisko, takisto aj pre spoločnosť Perfects.
Podľa primátora platby boli realizované z rozpočtových kapitol, ktoré poslanci schválili.
Zoltán Hájos naznačil, že je otvorený návrhom
na odstránenie avizovaného nedostatku . „Je
to formálna chyba, ktorú môžeme odstrániť“ -

A polgármester vétóját is megtárgyalják. /Prerokujú aj
veto primátora.

Az esedékes önkormányzati ülésen szó lesz továbbá a parkolási rend megváltoztatását sürgető petícióról, féléves szünet után újra teritéken szerepel
a VMK igazgatónőjének prémiuma, amelyet legutóbb a Most-HíD frakció nem szavazott meg.
Ugyanígy az az áprilisban elvetett polgármesteri javaslat is, hogy a képviselők ne kapjanak jutalmat
a márciusi félbeszakadt ülésért. Ha elfogadják a képviselők, akkor ezentúl általánosan kötelező rendelet
fogja szabályozni a városi rendőrség munkáját. A
városi képviseló-testület ülése 13 órakor kezdődik
a városháza nagytermében.

povedal. Podľa Zsolta Bindicsa, (Most-Híd)
predsedu finančnej komisie „rozpočet bol dodržaný, teda nedošlo k zneužitiu“. Situáciu treba čo najskôr riešiť, podľa možnosti už na najbližšom zasadnutí – povedal Zs. Bindics na aprílovom rokovaní. V tomto prípade aj jeho poslanecká frakcia zahlasuje za účtovnú uzávierku mesta za rok 2011, čo frakcia Most-Híd v apríli zamietla. Na nadchádzajúce zasadnutie
mestskej samosprávy je už pripravené na prerokovanie mestské nariadenie o podmienkach poskytnutia dotácií právnickym osobám, ktorých
zakladateľom je mesto. Bude prerokovaná aj petícia obyvateľov za zmenu parkovného v meste, bude na programe znova aj otázka priznania
ročnej odmeny riaditeľke MsKS na rok 2012,
ktorú naposledy frakcia Most-Híd nepodporila.
Rokovať sa bude aj o návrhu primátora z apríla t.r., v ktorom navrhol, aby poslancom neboli vyplatené odmeny za plenárne zasadnutie v
marci, ktoré bolo prerušené. Je pripravené aj
nové mestské nariadenie o mestskej polície.
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 15. mája
bude zahájené o 13. 00 vo veľkej zasadačke radnice.
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Sok gond – kevés résztvevő
Április 19-én újabb megbeszélésre hívta a lakótömbök közös képviselőit Dr. Hájos Zoltán
polgármester. A városháza nagytermében
lezajlott találkozón elsősorban a városban tapasztalható vandalizmusról, a szemétgondokról és a környezetszépítésről beszéltek.
A fórumon 31 lakóbizalmi jelent meg, amit a polgármester üdvözlő beszédében kevesellt, hiszen rengeteg a megbeszélésre és megoldásra váró közös gond.
Hájos Zoltán arra kérte a jelenlévőket, hogy segítsenek a városi vagyon megóvásában és erre a lakógyűléseken is hívják fel a figyelmet. Egyebek között
a főleg hétvégeken felerősödő éjszakai vandalizmust
említette, de az egyik hölgy véleménye szerint eredményre csak akkor van esély, ha az elkövetőket tetten érik. A polgármester felhívta a figyelmet a városvezetés által meghirdetett, a vandalizmus és illegális szemétlerakatok elleni kampányra, ami csak akkor lesz sikeres, ha a lakosok azonnal értesítik a rendőrséget, ha ilyen visszásságot tapasztalnak.
A hozzászólásokban terítékre kerültek többek között a parkolási gondok, a kávéházi és éttermi nyitva tartás szigorúbb ellenőrzésének szükségessége,
a kukaketrecek zárásával kapcsolatos problémák, a
Kodály Zoltán Alapiskola műfüves pályájának rongálása. Az egyik résztvevőt felháborítja, hogy
egyes szülők a kultúrház előtti parkban fociztatják
a gyerekeiket, és ha valaki figyelmezteti őket, akkor még nekik áll feljebb. Fontosnak tartották,
hogy a felújított parkot állandó jelleggel felügyeljék. Egy másik résztvevőt az bosszantja, hogy haj-

nalban felügyelet nélküli kiskorúak csatangolnak és
zajonganak a városban, hazatérőben a későig nyitva tartó bárokból. A rendőröknek párosával kellene járőrözniük és felügyelniük a rendre –vélte az
egyik hozzászóló. De konkrét javaslatra is volt példa: Tuman László tervrajzot adott át a polgármesternek a lakótömbjük előtti parkolási gondok megoldására. Büntessék meg szigorúan azt, aki a füvön
parkol, vagy nem szedi fel kutyája után az ebürüléket,
mert csak a szigor segíthet – állította nagyon határozottan egy szőke hölgy. Piszok van mindenhol, de
az idős ember szóvá sem teheti a szemetelőnek, mert
megkapja, hogy fogja be a száját- kesergett egy koros férfi. Felvetődött az is, hogy miért kérnek minden évben újabb igazolást a szemétdíj elengedéséhez azoktól, akik évek óta külföldön vannak. A polgármester válaszában elmondta, ezt nem a városháza
találta ki, hanem a törvény írja elő.
Harmadik kérdéskörként a lakótömbök környékének szépítésével összefüggő kérdések szerepeltek.
Elhangzott, hogy nem helyes, ha kétszer egymás után
ugyanaz a lakótömb nyeri a város által felajánlott díjat. A jelenlévők támogatták azt az elképzelést,
hogy ezentúl más formában valósuljon meg az
előkertek versenye. A polgármester javasolta, hogy
a lakóközösségek konkrét projektet adjanak be a városházára a környezetszépítésre, majd pozitív elbírálás esetén lehetőségeihez mérten a város ennek kivitelezését fogja támogatni. Hájos Zoltán végül
együttműködésre kérte a lakóbizalmikat a tekintetben, hogy kéthetente minden postaládába jusson el
a Dunaszerdahelyi Hírnök.

Széll Henrik, Duna utca: Olyan témák
ezek, amelyekről reggelig lehetne beszélni. Itt
csak fel lehet őket vetni, de örülök, hogy foglalkozunk ezekkel a gondokkal, az elhangzottakat a lakókkal is megvitatjuk.
Tuman László: Észak II. lakótelep:
Dunaszerdahelyen azelőtt nem volt szokás
ilyen gyűlést tartani a lakóbizalmaikkal. A polgármester úr már a megválasztása előtti kampányidőszakban megígérte, hogy rendszeresíti ezeket a gyűléseket. És lássunk csodát betartotta a szavát. Nagyon sok hasznos
gondolat, jótanács hangzott el ma. Sokkal több
azonban a felvetett ötlet, mint amire most a
szűkös költségvetésből futja. De a mi lakóközösségünkben, mint másutt is, elég nagy az
érdektelenség, és a megvalósításból nem
mindenki veszi ki a részét.
Bodó Magdolna, Jilemnický utca: Nem
vettem észre, hogy ma itt valami nagy együttműködés lett volna. De ha összefogunk, akkor
a mai javaslatok idővel megvalósulhatnak.

Veľa problémov, málo účastníkov
Na 19. apríla primátor JUDr. Zoltán Hájos zvolal zástupcov bytových spoločenstiev na
stretnutie. Na fóre v zasadačke radnice prediskutovali hlavne otázky vandalizmu, ilegálnych skládok smeti a údržby okolia domov.
Na fóre sa zúčastnilo 31 domových dôverníkov,
čo podľa primátora bolo menej, než by bolo žiadúce.
Problémom je neúrekom, ktoré treba spoločne riešiť, povedal primátor v úvodnom vystúpení. Preto Z. Hájos požiadal prítomných, aby pomáhali mestu pri ochrane a zveľaďovaní mestského majetku a
aby túto výzvu tlmočili aj na schôdzach bytových
spoločenstiev. Ďalej sa hovorilo a nočnom víkendovom vandalizme. Páchateľov však treba zaistiť
pri čine, poznamenala v debate jedna účastníčka.
Primátor upriamil pozornosť na kampaň vedenia
mesta, ktorá je zameraná proti vandalizmu a proti ilegálnym skládkam odpadu. Kampaň môže byť
úspešná, ak občania okamžite sa obrátia na mestskú políciu, ktorá zakročí.
V diskusii sa hovorilo aj o parkovacích problémoch, o prísnejšej kontrole dodržiavania pre-

vádzkových hodín kaviarní a reštaurácií, o problémoch s uzamykaním kontajnerových prístreškov odpadu, o poškodzovaní umelého trávnika
na ihrisku pri ZŠ Zoltána Kodálya. Jeden z diskutújúcich rozčúlene hovoril o tom, že niektorí
rodičia dovolia svojim deťom, aby hrali futbal v
parku pri kultúrnom dome, aj preto považovali
mnohí za potrebné systematické hliadkovanie v
okolí zrekonštruovaného parku. Iného účastníka
hnevalo to, že maloleté deti sa v neskorých nočných hodinách potuľujú po uliciach a rušia nočný kľud pri odchode z barov. Podľa jedného
účastníka by policajti mali hliadkovať v meste vo
dvojici. Pán László Tuman odovzdal primátorovi
konkrétny projekt riešenia pri ich dome na sídlisku
Sever II. Jedna účastníčka fóra považuje za jediné riešenie prísne pokutovanie za parkovanie na
trávniku. Takisto pomôžu len pokuty pre psíčkarov, ktorí nechajú psí výkal na tráve. Prečo treba každoročne odovzdať na radnici potvrdenia od
tých, ktorí sa už roky zdržiavajú v zahraničí? – znela ďalšia otázka. Primátor v odpovedi uviedol, že
to nevymyslelo mesto, ale je to zákonná povinnosť.

Hovorilo sa aj o možnosti skrášľovania okolia
pri bytových domoch. Bola zhoda v tom, že súťaž
o najkrajšiu predzáhradku treba odteraz organizovať iným spôsobom. Podľa primátora bytové spoločenstvá nech zhotovia konkrétny projekt na skrášľovanie okolia, ktorý na radnici posúdia a v prípade
jeho schválenia mesto bude projekt úmerne svojim
možnostiam podporovať. Primátor požiadal domových dôverníkov o súčinnosť, aby sa Dunajskostredský hlásnik mohol dostať v dvojtýždňových
intervaloch do každej poštovej schránky.

Jarmila Sirotová, nám. Priateľstva: Ja
som sa sem prisťahovala pred deviatimi rokmi. Vtedy mesto bolo čistejšie. To, čo kedysi
hodili do koša, teraz hodia na zem. Podobne je to aj s parkovaním, pomaly parkujú už
pred vchodom do obchodu, keď idú nakupovať. Zmeniť sa to dá, ak budú prísne sankcie.
Nemôžete upozorniť dieťa, aby neporozhadzovalo smeti, lebo jeho matka vám ihneď vynadá, že čo vás je do toho. Dúfam, že po
takých debatách to bude lepšie…

A polgármester véleménye / Názor primátora
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A szép szó nem segít, csak a szigor
Dunaszerdahelyen a városi önkormányzat
csaknem egy évtizede próbálja kezelni és
megoldani a városi bérlakásokban lakó
nemﬁzetők problémáját, beleértve azokét
is, akik képtelenek alkalmazkodni az együttélés írott és íratlan szabályaihoz. Ez az igyekezet, főleg az utóbbiak miatt az elmúlt tíz
évben több tízmillió koronájába került a városnak. Mint ismertes, a Karcsai úton, az iparnegyedben a város fokozatosan kialakított
egy lakótelepet, ahol az alkalmazkodni nem
képes személyek kaptak önkormányzati lakást. Jelenleg összesen 366 , zömmel roma
lakosnak biztosít itt lakhatást az önkormányzat. A működtetésével kapcsolatos
gondokról nyilatkozik lapunknak Dr. Hájos
Zoltán polgármester.
„Az A- pavilonban 9 lakás van, a lakók száma
43, a B – pavilonban 26 lakás van, a lakók száma
149, ezek mind téglaépületek. Legutoljára az 58 konténerlakásból álló C-pavilon létesült. ahova a Lőrincz Gyula utcai lepusztult 2134-es lakótömbből
kiköltöztetett családok kerültek. A lakókonténerekben
most 174- en laknak” – ismertette a helyzetet a polgármester. A továbbiakban elmondta, hogy a város
a Romológiai Intézettel együttműködve többlépcsős
lakhatási programot fogadott el. Ennek lényege: akik
hajlandók fizetni a közüzemi tartozásaikat, dolgoznak és rendszeres bevételük van, megkapják az
esélyt, hogy a Karcsai útról bekerülhessenek a városba. A dolog fordítva is működik: ha a városi bér-

lakásokban lakók nem hajlandók fizetni a rezsiköltségeket és a lakbért, akkor az önkormányzat felmondja a bérleti szerződést és ők is a Karcsai úton
kapnak pótlakást.
„De nemcsak a város és a Karcsai út között van
ilyen átjárhatóság, hanem a Karcsai úton lévő említett három lakáskategórián belül is” – hangsúlyozza Hájos Zoltán. Március végén több lakosnak lejárt a bérleti szerződése az A, a B és a C blokkokban. „Elemeztük a helyzetet, hogy kinek milyen
a magatartása, képes-e és hajlandó-e fizetni a bérleti díjat és a lakbért. Ez alapján megfelelő lépéseket tettünk. Négy családnak a város felmondta a bérleti szerződést. Olyanokról volt szó, akik
bűncselekményekben vettek részt –a beteghez kiérkező mentőből kilopták a navigációs berendezést,
vagy a szomszédos raktárból ellopták a több
száz-ezer eurós gyártósor részeit, randalíroztak és
garázdálkodtak. Őket kitiltottuk a városi bérlakásokból, a bűncselekmény-sorozatot eltűrő családtagjaiknak pedig át kellett költözniük rokonaikhoz egy másik lakásba, ahol ezentúl szűkösebben laknak” – mondta a polgármester, A B- lakótömb nemfizetői konténerlakásokba kerültek, onnan a fizetők beköltözhettek a B – épületbe, vagyis
konténerből téglalakásba. Jelenleg is sokan vannak a nemfizetők. A lakhatásért fejenként havonta
csak10 eurót kell fizetniük, kiskorú gyermek után
5 eurót, de ezt sem fizetik sokan. Pedig a Karcsai
úton utolsó esélyként kaptak lakhatást.
„Ők előbb-utóbb szintén az utcára fognak kerülni. Ha nem áll be náluk pozitív változás, a városi

Keď pomôže iba prísnosť
Mestská samospráva v Dunajskej Strede sa takmer jedno desaťročie snaží riešiť problém neplatičov v mestských nájomných bytoch, vrátane tých bytoviek, kde bývajú neprispôsobiví občania. Táto snaha aj „zásluhou” posledne menovaných stála mestu doteraz už niekoľko
desiatok miliónov korún. Ako je známe, mesto na Kračanskej ceste v blízkosti priemyselnej
zóny postupne vybudovalo bytové jednotky s
rôznym stupňom komfortu, kde sú ubytované
neprispôsobivé osoby. V súčasnosti zabezpečuje samospráva v tejto lokalite bývanie 366
osobám, hlavne rómskeho pôvodu. O pretrvávajúcich tunajších problémoch hovorí primátor JUDr. Zoltán Hájos.
„V novšom tehelnom pavilóne A je 9 bytov s 43
–mi obyvateľmi, v tehelnom pavilóne B je 26 bytov,
býva v nich 149 obyvateľov. Je tu aj 58 kontajnerových bytov v pavilóne C, tu sme ubytovali 174
osôb. Sem sa presťahovali rodiny z devastovanej bytovky číslo 2134 na ulici Gy. Lőrincza” –opísal súčasnú situáciu primátor. Ako pripomenul, mesto v

spolupráci s Romologickým inštitútom sprevádzkuje viacstupňový bytový program. Ten, kto platí poplatky za bývanie, pracuje a má pravidelný príjem, v prípade splnenia stanovených podmienok sa
z Kračanskej cesty môže presťahovať do mesta.
Funguje to aj opačne: ak obyvatelia mestských
nájomných bytov nie sú ochotní platiť nájomné a režijne náklady, samospráva vypovie im nájomnú
zmluvu a sú presťahovaní na Kračansku cestu. „Podobný presun existuje aj na Kračanskej ceste medzi jednotlivými kategóriami bytov, teda medzi pavilónmi A, B a C. “ – upozornil primátor. Koncom
marca vypršala nájomná zmluva viacerým rodinám
v blokoch A, B a C. „Analyzovali sme situáciu, to,
kto ako sa správa, a či platí poplatky spojené s bývaním. Na základe tejto analýzy sme prijali patričné
rozhodnutia. Štyrom rodinám sme vypovedali nájomnú zmluvu. Ide o osoby, ktoré boli aktérmi trestných činov – napríklad odcudzili navigačné zariadenie z vozidla privolanej záchrannej služby, ďalej
odcudzili zo susedného skladu výrobné zariadenie
v hodnote niekoľkých stoviek tisíc eur, alebo sa dopustili výtržností. Oni boli vykázaní z nájomných by-

önkormányzat leveszi róluk a kezét. Kellő szigorral
fogunk fellépni, függetlenül attól, hogy van-e családjuk vagy nincs. A szép szó, a meggyőzés nem hat,
csak a konkrét tetteknek van foganatja” – szögezte le a polgármester. Szerinte nem kifejezetten roma
problémáról van szó, hanem a nemfizetőkéről.
Mert nem feltétlenül csak a roma nem fizet, hanem
a városban is vannak olyanok, akik tetemes bérleti díjat, szemét- és vízdíjtartozást halmoztak fel.
„Bárki, aki a városban nem fizeti rendesen a bérletet és tartozást tartozásra halmoz, előbb-utóbb a
Karcsai útra fog kerülni, függetlenül attól, hogy roma
származású-e vagy sem” – mondta Hájos Zoltán.

tov. Ich rodinných príslušníkov, ktorí nečinne prizerali, sme presťahovali ku svojim príbuzným, kde
sa budú mať tesnejšie“ – povedal primátor.
Neplatičov z bloku B presťahujú do kontajnerových bytov. Platiči z kontajnerových bytov sa súčasne
môžu presťahovať do tehlovej budovy B. Kto si teda
necenil možnosť bývania v bloku B, ten bol nútený
presťahovať sa do kontajnerového bytu. Vo všetkých
typoch bytov na Kračanskej ceste sa platí mesačne
na osobu len 10 eur, za maloleté deti 5 eur. Napriek
tomu je veľa neplatičov. Hoci dobre vedia, že na Kračanskej ceste mesto im dáva poslednú šancu. “Neplatiči z kontajnerových bytov sa skôr či neskôr tiež
ocitnú na ulici, ak sa nezmení pozitívne ich doterajší nezodpovedný prístup. Mestská samospráva už nebude mať inú možnosť. Budeme postupovať prísne,
bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú rodinu. Zdá
sa, že u niektorých presviedčanie nepomôže a iba razantné kroky sú účinné“ – skonštatoval primátor. Podľa neho sa nejedná vyslovene o rómsku problematiku, ale o problematiku neplatičov. Medzi neplatičmi
nie sú iba Rómovia. Aj medzi obyvateľmi v meste sú
takí, ktorí majú pozdĺžnosti na nájomnom, neplatia
za vodu ani za odvoz odpadu. „Ktokoľvek, kto býva
v meste a neplatí riadne nájomné, sa takisto môže ocitnúť na Kračanskej ceste, nezávisle od toho, či je Róm,
alebo nie“ – zdôraznil primátor.
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Dvojjazyčnosť

DUNASZERDAHELY zatiaľ nevyložia
Prekážky v ceste umiestnenia
maďarského názvu nášho
mesta na železničnej stanici
Chýbajú vykonávacie predpisy
V roku 2011 bol novelizovaný zákon o používaní jazyka menšín. Táto zmena okrem
iného umožní uvádzať názvy obcí na železničných staniciach aj v jazyku národnostnej menšiny. Vedenie mesta Dunajská
Streda využila túto možnosť a v rámci stavebného konania, ktorá súvisela s rekonštrukciou tunajšej železničnej trasy, nastolila požiadavku uvedenia názvu mesta aj v
maďarskej podobe na železničnej stanici v
Dunajskej Strede.
Túto požiadavku obsahoval list zo 6. septembra 2011, ktorý mesto zaslalo Úradu pre reguláciu železničnej dopravy /ÚRŽD/. Podobnú
požiadavku adresovala železniciam aj obec Veľké Blahovo. Ing. Štefan Hrivňák, riaditeľ príslušnej sekcie úradu vo svojej odpovedi uviedol,
že „prípadná zmena názvu železničnej stanice
Dunajská Streda a železničnej zastávky Veľké Bla-

hovo vyžaduje vydanie rozhodnutia ÚRŽD o zmene na základe návrhu prevádzkovateľa dráhy“.
Kým sa tak nestane, názov Dunaszerdahely na
stanici železnice nevyložia.
Okrem krokov mesta sa zrodila aj ďalšia miestna iniciatíva: Občianske združenie Pázmáneum a
poslanec mestskej samosprávy Attila Karaffa sa
obrátili na prednostu železničnej stanice Dunajská
Streda. V liste zo dňa 24. 4. 2012 sa odvolávajú na
novelizovaný zákon č. 184/199 Z. z. o používaní
jazykov národnostných menšín a žiadajú umiest-

Máme nevykonateľný zákon
Aj tento prípad poukazuje na stav menšinových práv na Slovensku. Novelizácia
zákona o používaní jazykov národnostných
menšín v roku 2011 umožnila označenie
názvov železničných a autobusových staníc, letísk a prístavov aj v jazyku menšiny.
„Ale vykonávacie predpisy, ktoré spresňujú aplikáciu zákona, neboli prijaté. Kompetentné úrady
sa v zamietavých stanoviskách odvolávajú práve
na toto právne vákuum. Na papieri teda máme
zvučný zákon, s ktorým sa môžeme v zahraničí oháňať, ale doma ho nemôžeme aplikovať“ – píše sa
v právnej expertíze Ákosa Horonya z Dunajskej
Stredy, spolupracovníka Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku, ktorého oslovila redakcia DH.
„Okrúhly stôl už v čase novelizácie zákona
upozornil na nedostatky legislatívy v súvislosti
so zemepisnými názvami v jazyku menšín. Dokedy menšinové názvy nebudú mať rovnaký
úradný štatút, ako slovenské, dovtedy sa bude len
ťažko hľadať prijateľné riešenie. Nie je verejne
známe, ale v medzivojnovom období mali obce
úradný názov aj v menšinovom jazyku. Tieto

názvy v roku 1948 boli zrušené tzv. Okáliho nariadením. Otázka umiestniteľnosti maďarského
názvu na staniciach je len jednou stranou mince. Problematická je aj právna terminológia v
slovenčine. V prípade menšinových názvov figurujú v texte zákonov namiesto slov „názov“
slovo „označenie“. Ani dopravné tabule zavedené v 90-tych rokoch nie sú správne, v zákone
sa zbytočne a niekoľkonásobne zdôrazňuje podriadenosť menšinového jazyka, aj na úkor čitateľnosti zákona. Pre slovenského zákonodarcu nepostačuje umiestnenie na druhom mieste, ale zdôrazňovaním menšieho rozmeru a odlišnej farby
je vyjadrená aj „podradenosť“ menšinového jazyka. Na dopravných smerových tabulách úplne
chýbajú menšinové názvy obcí, bez nich menšinové názvy majú len symbolický význam. Úplne
anachronistická je platná slovenská legislatíva,
ktorá sa týka menšinových názvov v kartografii,
čo zákon zakazuje.
Teraz v normálnom prípade by mali príslušné úrady iniciovať vypracovanie vykonávacích
predpisov k zákonu o používaní menšinových jazykov, veď ide o legislatívny deficit. Zaujímavou

nenie názvu mesta na budove železničnej stanice
Dunajská Streda aj v maďarskom jazyku, aj vzhľadom na skutočnosť, že Maďari v Dunajskej Strede
tvoria približne 80 percent obyvateľstva. O vývoji
situácie budeme informovať našich čitateľov.
V Komárne bola naštartovaná podobná občianska iniciatíva, avšak oni narazili na tie isté bariéry, ako aktivisti v Dunajskej Strede. Na analýzu vzniknutej patovej situácie sme požiadali právnika z Dunajskej Stredy, Ákosa Horonya, ktorý
sa zaoberá s touto problematikou.

otázkou je, ako bude nová vláda v tejto záležitosti
postupovať, či budú považovať za súčasť menšinového „status qou“ aj vykonávacie predpisy k
zákonu o menšinových jazykoch? – píše sa v právnom stanovisku. Môže sa stať, že vláda nebude
konať a ignorujúc odborné stanoviská a požiadavky sa pokúsi celú záležitosť zamiesť pod koberec. Podľa Ákosa Horonya v tomto prípade „nezostane iné, ako túto otázku oživovať zdola. Samosprávy na národnostne zmiešanom území
môžu podávať žiadosti a sťažnosti, odvolávať sa
a protestovať, prípadne poukázať na existujúce
nedostatky aj na medzinárodných fórach.“
Na miestnej úrovni môžu zobrať riešenie aj
do vlastných rúk, veď v každej obci sa môže na
súkromnom alebo obecnom majetku na dobre
viditeľnom mieste postaviť tabuľa, na ktorej bude
uvedený názov obce v maďarčine. Podľa Ákosa Horonya je to len náhradné riešenie, ale samospráva nemusí dbať ani na poradie, ani na
veľkosť písma. Navyše miestna iniciatíva môže
byť motivujúca aj pre štátne orgány. „V oblasti menšinových práv neoblomnosť väčšinou prináša úspechy. Snahy tohto typu neziskové organizácie budú podporovať, právni experti
Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku v tejto záležitosti poskytnú pomoc“ –píše právnik,
Ákos Horony.

Kétnyelvűség a gyakorlatban
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Mégsem tehetik ki a DUNASZERDAHELYT!

A vasútállomáson még várhatunk a magyar
feliratra
A törvényalkotók tavaly nem
hozták meg a szükséges végrehajtási rendelkezéseket
A tavaly módosított kisebbségi nyelvhasználati törvény értelmében többek között a vasútállomásokon is kitehetők a kétnyelvű helységnévlistán szereplő városok és falvak magyar nyelvű elnevezései. Dunaszerdahely városa élve ezzel a lehetőséggel, még 2011. szeptember 6-án
a vasúti pálya rekonstrukciójával összefüggő építészeti eljárás keretében azzal a kéréssel fordult
a Vasúti Közlekedést Szabályozó Hivatalhoz
/VKSZH/, hogy a dunaszerdahelyi vasútállomáson helyezzenek el magyar nyelvű Dunaszerdahely helységnévtáblát.
Egyidejűleg Nagyabony község is kérte a falu
magyar helységnévtáblájának az elhelyezését az ottani peronon. A szóban forgó hivatal egyik illetékes osztályának vezetője, Štefan Hrivňák válaszában ezt írta: „A dunaszerdahelyi és a nagyabonyi
vasútállomás elnevezésének esetleges megváltoztatásához az szükséges, hogy a vasútvonal - üzemeltető javaslata alapján a VKSZH határozatot
hozzon a módosításról.“ Amíg ez nem születik
meg, addig nem lesz kiírva magyarul is Dunaszerdahely megnevezése a vasútállomáson.
Dunaszerdahely városvezetésén kívül a Pázmáneum Polgári Társulás és Karaffa Attila
önkormányzati képviselő 2012. április 24-én kérvénnyel fordultak a Szlovák Vasúttársaság dunaszerdahelyi állomásfőnökéhez, illetve a RegioJet társasághoz, hogy a törvényből kifolyólag
magyar nyelven is helyezzék el a Dunaszerdahely
feliratot a vasútállomás épületén. A levélben arra
kérik az érintett feleket, hogy a 204/2011-es számú törvénymódosítás értelmében magyarul is helyezzék el a város megnevezését a dunaszerdahelyi vasútállomáson. A további fejleményekről
tájékoztatjuk olvasóinkat.
Komáromban is hasonló kezdeményezés történt, de ott is a meglévő joghézaggal találták
szemben magukat a civil szerveződések. A kialakult patthelyzet elemzésére kértük fel a városunkban élő jogászt, Horony Ákost, aki az
alábbiakban ecseteli a kialakult patthelyzetet, annak okait és a lehetséges kiútra is rámutat.

Van egy végrehajthatatlan törvényünk…
Ez az eset is jól rámutat a szlovákiai kisebbségi jogok helyzetére. A kisebbségi
nyelvtörvény tavalyi módosítása ugyanis
jogbővítésként bevezette annak lehetőségét, hogy a települések kisebbségi nyelvű, tehát többek között magyar „megjelölései“ felkerüljenek a vasút- és autóbusz állomásokra, repterekre és kikötőkre.
„De a részleteket szabályozó előírásokat nem
módosították. Most az illetékes hatóság e joghézagra hivatkozva elutasítja az erre irányuló
kérelmeket. Papíron tehát van egy jól hangzó jogszabályunk, amelyet külföldön lehet mutogatni,
viszont belföldön nem lehet alkalmazni – írja a
DH felkérésére készült jogi állásfoglalásában Horony Ákos dunaszerdahelyi jogász, a Szlovákiai
Magyarok Kerekasztala Jogsegélyszolgálatának munkatársa.
„A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala már a
törvény módosításakor felhívta a figyelmet a kisebbségi földrajzi nevekre vonatkozó jogi szabályozás hiányosságaira. Amíg a kisebbségi
nevek nem kapnak a szlovák nevekkel egyenértékű hivatalos státuszt, addig nehezen lehet elfogadható megoldást találni. Nem közismert, de
a két világháború között például a településeknek hivatalos kisebbségi neve is lehetett, ezeket
csak az 1948-as hírhedt Okáli-féle rendelet törölte el. A helységnevek használatával kapcsolatosan a vasútállomásokon elhelyezendő felirat
egyébként csak a probléma egyik része. Problematikus maga a jogi terminológia is, amit a szlovák jogrend használ. A kisebbségi nevek esetében ugyanis a „név” (názov) helyett a „megjelölés”(označenie) szerepel a jogszabályok szövegében. A 90-es években bevezetett közúti helységnévtábla sincs rendben, hisz feleslegesen és
többszörösen hangsúlyozza a kisebbségi helységnév másodlagosságát, amely már az olvashatóság rovására megy. A szlovák jogalkotó számára nem elég a másodlagos elhelyezés, még a
kisebb mérettel és az eltérő színhasználattal is

hangsúlyozza a kisebbségi nyelv „alacsonyabbrendűségét”. Az útirányjelző-táblákról
pedig teljesen hiányoznak a kisebbségi nevek, pedig ezek nélkül a kisebbségi névnek valóban csak
szimbolikus jelentősége van. A kisebbségi nevek
térképi megjelenítésére vonatkozó hatályos szlovák szabályozás pedig teljesen anakronisztikus,
ezt elvileg teljesen tiltja. Normális esetben az illetékes hatóságnak most kezdeményeznie kellene a részletszabályok kisebbségi nyelvtörvénynek
megfelelő módosítását, hisz egyértelműen jogalkotási hiányossággal van dolgunk. Az érdekes
kérdés az, hogy az új kormány ebben mennyiben
lesz hajlandó lépni, hogy vajon a kisebbségi „status quo’” részének fogják-e tekintetni a kisebbségi nyelvtörvény végrehajthatatlan rendelkezéseit
is?” – áll a jogászi véleményben
Előfordulhat, hogy a kormány mégsem lép
és a szakmai követelményeket figyelmen kívül
hagyva megpróbálja az egészet szőnyeg alá söpörni. Horony Ákos szerint „nem marad más,
mint alulról életben tartani ezt a kérdést. Az érintett magyarlakta települések önkormányzatainak
még számos lehetőségük van kérelmezni, panaszt
tenni, fellebbezni és tiltakozni az ügy érdekében,
esetleg nemzetközi fórumokon is felhívni a létező
hiányosságra a figyelmet.”
Helyi szinten akár saját kézbe is vehetik az
ügyet, hiszen minden településen megoldható,
hogy önkormányzati vagy magántelken, az utasok számára jól látható helyen feltüntessék a település magyar nevét is. Horony Ákos szerint ez
ugyan csak pótmegoldás, viszont ez esetben még
sorrendre, betűméretre vonatkozó előírások
sem kötik a településeket. A jogi szakértő úgy
véli, hogy a helyi kezdeményezés nagyon motiváló lehet az állami szervek számára.
„A kisebbségi jogok területén általában az állhatatosság eredményre vezet. Véleményem szerint az ilyen irányú erőfeszítéseket a civil szervezetek támogatni fogják, a Jogsegélyszolgálat
lehetőségei szerint szintén szívesen segít az
ügyben” ¬ mondta Horony Ákos jogász,
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Téravató ünnepség

Legyen a tér kedvelt találkahely!
„Ez a tér egyszerre példája a helyi önkormányzat
gyümölcsöző együttműködésének, amely az előző választási időszakot jellemezte, és a politikai csatározásoknak, amelyek, sajnos, a jelenlegi önkormányzati munkában mind nagyobb szerepet kapnak. Ez a tér
nem választhat el embereket politikai hovatartozás, ideológia, vagy világnézet miatt, hogy ott képletesen barikádokat emeljünk és egymásra tüzet nyissunk, vagy
rágalomzuhatagot indítsunk. A térnek közösségformáló
szerepe van és arra szolgál, hogy az emberek találkozzanak, szórakozzanak és jól érezzék magukat” mondta a Városi Művelődési Központ előtt április 27én ünnepélyesen átadott felújított tér avatóján Dr. Hájos Zoltán polgármester.
Mint a polgármester elmondta, az az igyekezet vezérelte, hogy a tér már a múlt év tavaszán átadásra kerülhessen, de a bürokrácia és hivatali ügyintézés ezt
meggátolta, és hibás döntése miatt a tervekhez képest
többe került az átépítés. Emiatt újra bocsánatot kért
városunk minden polgárától, majd hozzáfűzte: az egész
beruházás - amely 2010 őszén kezdődött - 1.246.816,euróba kerül, amelyhez az Európai Unió forrásaiból
874.972,- eurót kapott a város, Dunaszerdahely költségvetéséből pedig 371.844,- eurót fizettek ki.
A polgármester megköszönte mindenkinek a
munkáját és reményét fejezte ki, hogy a tér az itt lakók és ide látogatók kedvelt találkozóhelye lesz. "Nem
titkolt vágyam, hogy fiataljaink „Találkozzunk a téren!” jelmondattal beszéljék meg a találkozóikat" –
mondta, hozzáfűzve, hogy a téren biztosított az ingyenes internetszolgáltatás. A polgármester arra
kérte a dunaszerdahelyieket, hogy becsüljék meg és
vigyázzanak a térre, hogy ilyen szép maradhasson.
Tibor Mikuš, a Nagyszombati Megyei Önkormányzat elnöke is rövid köszöntőt mondott, majd az
egyházak képviselői megáldották a teret. Az újonnan átadott színpadon az iskolások és óvodások fellépő csoportjai adtak műsort. Este a Kicsi Hang duó
lépett fel, majd a jó időben utcabál zárta a sok érdeklődőt vonzó eseménysorozatot.

Péter Erika, Dunaszerdahely: "A tér valóban megszépült, és
jó, hogy a fiatalok számára lehetővé teszik
az internetezést. Azt
hiszem, úgy lesz, ahogy
a polgármester úr a
beszédében mondta, ez a tér kedvelt találkozóhelye
lesz a fiataloknak. Én is eljövök ide délután az unokámmal, habár a hosszas üdögélés már nem az én
korosztályomnak való, inkább a fiataloknak.
Hegyi Éva pedagógus, Szabó Gyula AI: Először
vagyok itt, mióta elkészült a tér, az iskolából elhoztuk a gyerekeket is a felavatására. Örülünk neki,
személy szerint én is, nagyon jó, hogy nyáron különböző szabadtéri műsorok lesznek itt. Kellemes
hely lesz minden korosztály számára, remélem, a

családommal én is gyakran élvezhetem. Úgyszintén remélem, hogy a vandálok nem teszik tönkre,
hisz őket is fogja szolgálni ez a szép park.
Bugár Krisztina: Nekem tetszik az új tér, a
régi elavult volt, sok kő
meg is volt töredezve.
Biztosan fogok ide járni. Itt van a kultúrházban a könyvtár, ahova
én gyakran megyek,
így sokszor fogom ezt a teret látni. De máskor is
eljövök ide. Jó, hogy itt van internetes csatlakozás
is. Nekem van wifi a mobilomon, és jó lesz, hogy
itt felmegyek az internetre és töltök le pár számot,
így nem kell otthon vacakolnom a nettel….
Marczell Marián: Dunaszerdahelyiek vagyunk
már 35 éve, látjuk a változásokat, és nagyon tet-

szik ez a tér. Azelőtt is szép volt, de most még szebb
lett. Szép a szökőkút, a fű, a sok virág, de kérdés,
hogy sikerül-e mindezt ilyen állapotban megőrizni. Ezért kellenek a térfigyelő kamerák, és hogy a
rendőrség is jobban figyelje ezt a részt. És persze
rá kell szólni a rongálókra, ha látja őket az ember.
A kicsi 19 hónapos, ha az időnk engedi, hétvégeken eljövünk vele ide.
Ferdics Rozina Luca:
Nekem nagyon tetszik a
tér és a park. Jó, hogy
most is rengeteg ember
van itt. Nagyon alkalmas arra, hogy itt bárki jól eltölthesse a szabadidejét.
Sokkal
szebb, mint a régi. A legjobban a szökőkút tetszik,
de a természet is, a fák, a sok zöld.

Odovzdávacia slávnosť

9

Nech je námestie miestom stretnutí!

Eva Hegyi, učiteľka zo
ZŠ Gyulu Szabóa:
„Som tu prvýkrát odvtedy, čo dokončili prestavbu námestia. Prišli
sme s kolegami a žiakmi našej školy na slávnostné odovzdanie vynoveného námestia.
Sme veľmi radi, aj ja
osobne sa teším, že v lete na javisku tu budú rôzne programy. Námestie bude príjemným miestom
pre každú generáciu. Dúfam, že aj my s rodinou prídeme sem často. Myslím si, že ani vandali tu nebudú
vyvádzať, veď pekný park by mohol slúžiť aj im.“
Erika Péter: „ Námestie skutočne opeknelo, a je
potešiteľné, že pre mladých je tu k dispozícii aj bezplatné internetové spojenie. Dúfam, že ako to predpovedal aj primátor, park a námestie bude obľúbeným miestom stretnutí, predovšetkým pre mládež. Aj ja budem sem chodievať s malým vnukom,
napriek tomu, že vysedávanie v parku už nie je zábavou pre moju generáciu. Nech to robia mladí.”.
Marián Marczell:
.Sme Dunajskostredčania už 35 rokov, vidíme veľké premeny a
veľmi sa nám páči prestavané námestie. Aj
predtým bolo pekné,
ale teraz je ešte krajšie. Veľmi sa nám páči
fontána, je veľa kvetov,
trávnik je obnovený.
Ale je otázne, či sa to podarí zachovať v takom stave. Sú potrebné kamery, aby polícia mohla sledovať tento priestor. A samozrejme, treba upozorniť
výtržníkov, keď ich niekto zbadá, že vyčínajú. Máme
19-mesačné dieťa, a cez víkendy prídeme sem s ním,
ak nám to bude časovo vychádzať.“

„Toto námestie je ukážkou plodnej spolupráce poslancov mestskej samosprávy za predchádzajúce volebné obdobie, ale aj politických
bitiek, ktoré bohužiaľ, dostávajú čoraz väčší
priestor v súčasnosti. Námestie nesmie vytvárať bariéry, nemôže byť príčinou ohovárania a
intríg a nemôže rozdeľovať ľudí na základe politickej príslušnosti, ideológie ani svetonázoru.
Úlohou námestia je zbližovať ľudí, má slúžiť
obyvateľom na prehlbovanie medziľudských
vzťahov, na zábavu a relax“ uviedol primátor
JUDr. Zoltán Hájos 27. apríla na odovzdávacej
slávnosti zrekonštruovaného námestia pred
MsKS. Ďalej hovoril o tom, že jeho zámerom
bolo odovzdanie vynoveného námestia ešte na
jar minulého roka. „Avšak byrokracia a zlyhanie úradných postupov realizáciu rekonštrukcie
spomalili a v dôsledku môjho chybného rozhodnutia sa finančné zdroje potrebné na rekonštrukciu zvýšili. Za toto sa opäť ospravedlňujem obyvateľom nášho mesta“ – povedal

primátor. Ako uviedol, celková finančná čiastka vynaložená na rekonštrukciu predstavuje
sumu 1.246.816,- eur, z toho finančná čiastka vo
výške 874.972,- eur je z fondov Európskej
únie, a z rozpočtu mesta sa čerpalo 371.844,-eur.
Primátor sa poďakoval všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na obnove
námestia. „Mojím snom je, že kým v Berlíne sa
mladí ľudia zhromažďujú pod Svetovými hodinami na Alexanderplatzi, u nás týmto miestom
bude práve toto námestie“ – povedal Z. Hájos
a dodal, že s cieľom prilákať mládež na námestie je bezplatné pripojenie na internet prostredníctvom služby Wi-Fi.
Prítomných pozdravil aj predseda Trnavského
samosprávneho kraja Tibor Mikuš, následne
predstavitelia cirkvi vysvätili námestie. Čerstvo
odovzdané javisko celý deň patrilo účinkujúcim
deťom z mestských základných škôl a škôlok. Vystúpilo aj duo Kicsi Hang, v dobrom počasí večer nasledovala pouličná veselica.
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Ahol pihenve lehet szórakozni
Sintaj Éva, a Városi Művelődési Központ
előtt felújított tér tervezője közvetlenül az ünnepélyes átadás után nyilatkozott lapunknak.

Zábava v pohode
Po slávnostnom odovzdaní obnoveného
námestia pred MsKS sme požiadali o rozhovor projektantku Evu Sintajovú.
Podarilo sa realizovať Vaše predstavy?
- Áno, podarilo. Ako projektantka som dostala
voľnú ruku, nebola som v podstate obmedzená. V
plnej miere bola akceptovaná moja predstava o otvorení námestia od fontány smerom k pódiu po hlavnej ose. Vďaka takému riešeniu môžu návštevníci počas kultúrnych podujatí pokojne oddychovať v parku, v zeleni a pri žblnkotajúcej fontáne. Snažila som
sa skĺbiť čo najviac prvkov so zámerom, aby sa ľudia cítili v pohode.

Pískanie a
transparent
Úvod odovzdávacej slávnosti vynoveného námestia „spestrilo“ nasledovné intermezzo: jedna pani upútala pozornosť transparentom, jeden
pán zas pískal píšťaľkou počas prejavu primátora. Oslovili sme paniu, avšak nemala záujem prezradiť nám svoje meno. Vraj, aby sme ho nezneužili. Netajila však, že transparent nerobila
sama, ale spolu s inými. Tí „iní“ ostali v úplnej
anonymite, veď ani neboli prítomní. Čiperná pani
sa ihneď ozvala, keď primátor sa omľúval Dunajkostredčanom a vykrikovala: „Ale to nestačí!“ Na našu otázku, že čo by mal okrem toho
urobiť, ani po krátkej pauze neodpovedala.
Pre iné média sa však predstavila: volá sa Alžbeta Tóthová. Býva v mestskej časti Pókatelek,

Sikerült-e megvalósítani az elképzelését?
- Igen, sikerült. A tervezést illetően szabad kezet
kaptam, nem voltak megkötések. Teljes mértékben elfogadták a koncepciómat, a tér kinyitását a pódiummal, a szökőkúttal és egy főtengellyel. Így a kulturális
rendezvények alatt a pihenésre vágyók pihenhetnek a
zöldben, a csobogó szökőkút közelében. Igyekeztem
minél több elemet összehozni, ami egy olyan térhez
szükséges, ahol jól érezhetik magukat az emberek.
Magánemberként is elégedett?
- Úgy is. A gyerekeim itt nőttek fel, a régi szökőkútnál, és remélem, hogy ők is ide fogják hordani
a gyerekeiket. A kapuk, a kőborítás, az üveg, a letisztult formák, ez a mai építészetre jellemző minimalizmus. Talán picit csalódtak azok, akik fakonstrukciókat vártak, de a fát nehéz karbantartani,
a vandalizmusnak is gyakori célpontja. A kő tartósabb, nehezebb tönkretenni, ezért is választottam.

Ste spokojná aj ako obyvateľka?
- Som, moje deti vyrastali v tomto meste, trávili veľa času pri starej fontáne. Verím, že aj oni budú
sem chodiť so svojimi deťmi. Kamenné obloženie,
sklo, čisté formy - sú to charakteristické prvky minimalistického architektonického štýlu. Možno, že
som sklamala tých, ktorí čakali viac drevených prvkov. Ale drevo sa ťažko udržuje, často je terčom
vandalov. Kameň je trvácnejší, odolnejší, aj voči
vandalom. Aj preto som zvolila túto alternatívu.
Aj tu sa už objavili skateboardisti a milovníci kolieskových korčúľ. Je námestie vhodné aj
pre nich?
- Toto námestie má inú funkciu, nie je určené
pre nich. Žiaľ, aj ja som postrehla, že trénujú na
fontáne. Chápem, že deti potrebujú pohyb, ale na
to je určený park voľného času. Tam by bolo potrebné vytvoriť pre nich vhodný cvičný terén.

kde na svojej nehnuteľnosti má „čiernu“ stavbu.
Postavená samostatná budova však nie je v súlade
s verejným záujmom, preto spoločný stavebný
úrad v Dunajskej Strede nariadila jej odstránenie.
Tento verdikt potvrdil aj nadriadený stavebný orgán v Trnave, a nedávno aj Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR vo svojom
stanovisku odobrilo postup dunajskostredského
orgánu. Vynára sa otázka, či pani neprotestovala predovšetkým preto, lebo sa chcela pomstiť za
uvedené rozhodnutie stavebného úradu?
Pán s píšťaľkou bol Pavol Sebők, inžinier –
projektant. Projektuje cesty, kruhové objazdy a
podobne. Pracoval aj pre Mestský úrad v Dunajskej Strede. Len v období 2007 – 2011 objednali u neho projekty za 57 543 eúr. Je pravdou, že bolo realizovaných približne len 80 percent z jeho projektov, pretože neboli vypísané
EU-granty. „Tak čo, už netečú peniažky?“ – ozval sa niekto z masy.

Már itt is megjelentek a gördeszkázók, görkorcsolyázók. Alkalmas erre a tér?
- Ennek a térnek más a funkciója, ezért nem alkalmas. Sajnos, láttam, hogy már a szökőkúton is
gyakoroltak. Megértem, hogy a gyerekeknek mozgásra van szükségük, de erre ott a szabadidőpark,
jó lenne ott kialakítani nekik egy megfelelő pályát.

Fütty és
transzparens
A téravató ünnepség kezdetét egy közjáték
„színesítette”: egy hölgy transzparenssel és közbekiabálásokkal vétette magát észre, egy férfi pedig sípolt a polgármester beszéde alatt. Lapunk érdeklődésére a hölgy nem volt hajlandó elárulni a nevét, mert szerinte visszaélnénk
vele. Azt azonban nem titkolta, hogy a táblát,
amivel ide - oda járkált, nem egyedül készítette,
hanem többedmagával. A társak kilétét azonban volt hajlandó felfedni, de a „többiek” nem
is voltak jelen. Mikor a polgármester elnézést
kért a dunaszerdahelyiektől, azt kiabálta: “Ez
nem elég!” A kérdésre, hogy mi kellene még,
rövid gondolkodás után sem válaszolt.
Más médiáknak azonban már felfedte anonimitását: Tóth Erzsébetnek hívják. A Pókatelek
utcában lakik, ahol a telkén „feketén” felhúzott
egy épületet. A dunaszerdahelyi építészeti hivatal
elrendelte annak lebontását, mint közérdekkel ellentétben álló építményét. Ezt a döntést a nagyszombati felettes hatóság is megerősítette, sőt,
a napokban a Szlovák Köztársaság Közlekedési,
Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztériuma állásfoglalásában szintén helyeselte a
dunaszerdahelyi hivatal döntését. Vajon a téren
elhangzott közbekiabálásaival nem a személyes
vélt sérelmét próbálta megbosszulni?
A sípoló tiltakozó Sebők Pál tervezőmérnök
volt. Utakat, körforgalmakat tervez és az utóbbi években több megrendelést is kapott Dunaszerdahely városától. Tervdokumentációk elkészítésére kérték fel és csak 2007-2011 között
57 543.-eurót fizetett neki ki a városi hivatal. Igaz,
a terveknek mintegy 80%-a nem került megvalósításra, mivel az úniós pályázati kiírások elmaradtak. „No mi van, nem dől már a lé?” –szólt
oda neki a füttyögés közepette valaki.
Dobzsánszky Tamás: „Nem tetszik ez a plakátos tüntetés. Bármi történt is, most annak kellene örülni, ami létrejött. Szép ez a hely, a szülők kihozhatják ide a gyerekeiket, sétálgathatnak,
az idősebbek elbeszélgethetnek, mert sok itt a pad,
ami azelőtt nem volt. Ez mind pozitívum, és felháborítónak tartom ezt a tüntetést. Az, aki ideküldte a hölgyet, miért nem jelent meg a téren?“

Városi emléknapok és rendezvények/Pamätné dni mesta a významné podujatia

Hogy unokáink is
ünnepelhessenek
Dunaszerdahely Önkormányzata április17-i
ülésén jóváhagyta a város jeles napjainak és emléknapjainak jegyzékét. Mint az indoklásban
megfogalmazást nyert, erre azért van szükség, hogy
a dunaszerdahelyi polgárok és különösen az ifjabb
generációk történelmi tudatában rögzüljenek azok

VÁROSUNK EMLÉK- és JELES NAPJAI
1. Az 1848-as forradalom és szabadságharc emléknapja
március 15.
2. Szent György Napok és Búcsú április 24.
- a város alapításának és egyesítésének
- védőszentjeinek
- jeles személyiségeinek ünnepnapja
3. Zsidó Holokauszt Napja
4. Szent István Nap
augusztus 20.
5. Az aradi vértanúk napja
október 6.
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja
október 23.
7. Városi gyásznap (az I. és II. világháború áldozatainak)
november 2.
8. A kitelepítettek napja
9. A nemzeti összetartozás napja június 4.
10. Roma Holokauszt Napja
augusztus 2.
11. A bársonyos forradalom napja november 17.
12. A kommunista diktatúra áldozatainak napja

az események, amelyek alapvető módon befolyásolták a város fejlődését és egykori lakóinak életét. A jegyzék továbbra is nyitott marad, hogy az
illetékes bizottság, intézmények, szakemberek és
a polgárok javaslatai alapján további jeles napokkal
és ünnepekkel bővülhessen.

FESZTIVÁLOK, RENDEZVÉNYEK
1.A Magyar Kultúra Napja
2.Vámbéry Napok
3.Városi pedagógusnap
4.Dunaszerdahelyi Zenei Napok
5.Magyar Majális
6.Csallóközi Színes Ceruzák
7.Városi gyermeknap
8.Tündérkert Művészeti Fesztivál
9.Duna Menti Tavasz
10. Éjszaka a Vermes villában
11. Templomok Napja
12. Udvari Muzsika
13. Csallóközi Vásár
14. Harmonika Fesztivál
15. Bihari Napok
16. Tarka Lepke Bábfesztivál
17. Márton-napi Vigalom
18. Karácsonyi ünnepkör

január 22.
március
április
május
június 1.
június 21.
június

szeptember
október

november
december

11

Každoročne
budeme ich
oslavovať
Samospráva Dunajskej Stredy na zasadnutí 17. apríla schválila zoznam významných a pamätných dní
mesta. Ako sa v dôvodovej správe uvádza, Mesto Dunajská Streda chce i týmto spôsobom upevňovať historické vedomie obyvateľov a hlavne mladej generácie.
Mesto považuje za dôležité, aby sa do historického povedomia zaryli udalosti, ktoré v zásadnej miere
ovplyvnili rozvoj mesta a jej obyvateľov. Zoznam
významných a pamätných dní zostáva naďalej otvorený, aby mohol byť na základe podnetov odbornej komisie, inštitúcií, odborníkov a občanov rozšírený.

PAMÄTNÉ DNI MESTA
1.Pamätný deň revolúcie a boja za slobodu
1848/49
15. marca
2. Deň svätého Juraja, hody
24. apríla
- založenie a zjednotenie mesta
- svätí patróni
- oslava významných osobností
3. Deň židovských obetí holokaustu
4. Deň svätého Štefana
20. augusta
5. Deň aradských mučeníkov
október 6.
6. Pamätný deň revolúcie a boja za slobodu 1956
október 23.
7. Mestský deň smútku ( obetiam I. a II. svetovej
vojny)
november 2.
8. Deň vysídlených
9. Deň národnej spolupatričnosti
4. júna
10. Deň rómskych obetí holokaustu
2. augusta
11. Deň nežnej revolúcie
17. novembra
12. Deň obetí komunistickej diktatúry

II. FESTIVALY, PODUJATIA
1. Deň maďarskej kultúry
22. januára
2. Dni Vámbéryho
3. Mestský deň pedagógov
marec
4. Dunajskostredské hudobné dni apríl
5. Maďarský majáles
6. Žitnoostrovské pastelky
7. Mestský deň detí
1. júna
8. Umelecký festival Čarovná záhrada
21.júna
9. Podunajská jar
jún
10. Noc vo Vermesovej vile
11. Deň kostolov
12. Hudba na nádvorí
13. Žitnoostrovský jarmok
september
14. Akordeónový festival
október
15. Bihariho dni
16. Bábkový festival „Pestrý motýľ“
17. Veselica na Martina
november
18. Okruh vianočných osláv
december
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Termálfürdő / Termálne kúpalisko

Bababuli a
medencében
Ki hinné, hogy a dunaszerdahelyi termálfürdő legjobb vendégei a csecsemők? A
babaúszó tanfolyamra járatott csöppséget
az egész család eljön megnézni, és ha már
egyszer valaki megfordul a fürdőben, előbbutóbb kedvet kap a fürdőzésre. Akár rendszeresen visszajáró vendéggé is válhat, és általában nem jön egyedül. A gyerek a legjobb
reklám -- állítja Andrássy Ferenc, a fürdő
megbízott igazgatója.
"Ha meglátja a medencét, majd kiugrik a kezemből, mosolyogva merül a víz alá és mosolyogva
jön fel" – mondja Hjelm Szakál Annamária 17 hónapos kislányáról, aki 7 hónapos korától látogatja a
tanfolyamot. De vannak itt nála jóval fiatalabbak is,
a kurzus ugyanis háromhónapos kortól látogatható,
ha a kicsi már megkapta az oltásokat és az orvosnak
sincs ellene kifogása. A bősi Szelle Mária unokáját is 3 hónapos korában hozták el először, abban a
reményben, hogy javul a mozgása, mivel nehezen
fordult. A kis Zsófi most 8 hónapos, és a nagymamája szerint azóta jobban mozog, az orvosnő is észrevette a fejlődést. Több nagymama is elkísérte az
unokáját, hogy megnézze, mit csinál a medencében.
Egybehangzó véleményük szerint a foglalkozások
nagyon jó hatással vannak a picikre, erősebb az immunrendszerük, ritkábban betegek. "Háromhónapos
kora óta minden héten itt van az unokám, a menyem
télen a legnagyobb hidegekben is elhozta, mégsem
fázott meg" – mondja Nagy Valéria.

Teljes a létszám: tizenhárom baba és mama / Mamičky a detičky v plnom počte.

Mint Szunyog Pétertől, az úszóiskola vezetőjétől
megtudtuk, a babaúszás négy éve kezdődött Dunaszerdahelyen, a foglalkozásokat érsekújvári oktatók
tartották – szlovák nyelven. A magyar anyukák részéről is volt rá igény, de magyar nyelven. A foglalkozásokon ugyanis fontos szerepet kapnak a
gyermekdalok, mondókák, az apróságok ezek hangjaira mozognak a vízben. Így aztán Csicsai Melinda, Szunyog Péter felesége elvégezte Győrben az oktatói tanfolyamot és tavaly meghirdette a babaúszást.
"Amit mi csinálunk, nem az úszásról szól, hanem a víz megkedveltetéséről. A babák megszokják a vizet, megtanulnak víz alá merülni, és
közben megszokják a társas környezetet. Háromhónaposan még nem tudnak járni, de a vízben nagyon jól mozognak, általában hamarabb
teszik meg az első lépéseket, mint a vízzel később
barátkozó kortársaik" – mondja Csicsai Melinda, aki szerint a bébiúszás elsősorban buli. "A lényeg, hogy jól érezze magát a kicsi és a felnőtt

Mokrá zábava drobčekov
Vedeli ste, že najlepšími klientmi wellnesového centra dunajskostredského kúpaliska
sú dojčatá? Detičky spravidla odprevadí
celá rodina, a keď už niekto príde na kúpalisko, skôr či neskôr sa mu zachce ponoriť sa
do vody. Našou najlepšou reklamou sú kojence – tvrdí Ferenc Andrássy, poverený
riaditeľ termálneho kúpaliska.
„Akonáhle prídeme k bazénu, už chce mi vyskočiť
z ruky” – hovorí Annamária Szakál Hjelm o svojej 17 mesačnej dcérke, ktorá sa očividne dobre cíti
vo vode. Vodné aktivity navštevuje od 7 mesiacov,
pričom nie je najmladšia v bazéne. Kurz je totiž určený pre deti od 3 mesiacov, ak lekár nemá námietky
a treba absolvovať povinné očkovania. Aj vnučku pani
Márie Szelle z Gabčíkova priniesli prvýkrát, keď
mala 3 mesiace v nádeji, že sa jej pohyb zlepší. Malá
Zsófia má teraz 8 mesiacov, a podľa babičky je pohyblivejšia, čo potvrdila aj lekárka.

Na drobčeky prídu pozrieť aj zvedavé babičky.
Súhlasne tvrdia, že účinky kúpania sú očividné,
priaznivo pôsobí na imunitný systém a deti sú odolnejšie voči chorobám. „Moja vnučka je tu od troch
mesiacov každý týždeň, nevynecháme ani jednu hodinu ani v najtuhšej zime, predsa nebola chorá“
– hovorí pani Valéria Nagy.
Ako sa od Pétera Szunyogha, vedúceho plaveckej školy dozvedám, plávanie pre dojčatá a batoľatá zahájili v Dunajskej Strede pred 4 rokmi tréneri z Nových Zámkov, ale lekcie boli len v slovenčine. Aj maďarské mamičky mali záujem o kurz
- ale v maďarčine. Pohyb detí vo vode je sprevádzaný hudbou, riekankami, je spojený s rôznymi
hrami, ktoré pre dieťa pôsobia radosť. Preto Melinda Csicsai, manželka P. Szunyogha absolvovala
v Győri kurz a od minulého roka organizuje aj kurz
plávania pre drobčeky v maďarčine.
„Náš kurz by som pomenovala ako vodné aktivity – spresňuje pani Melinda –, veď nemá nič spo-

– hangsúlyozza. A többi, hogy javul a baba mozgása, erősödik az izomzata és az immunrendszere
– ez a mellékhatás. Nálunk nemigen hallani sírást, mert fő elvünk, hogy semmit sem szabad
erőltetni. Az első egy-két órán csak locsoljuk a
kicsit és csinálja velünk a gyakorlatokat. A harmadik órán jöhet a merítés. Az ún. búvárreflexnek köszönhetően azonnal elzáródnak a légutak
és így nem nyel vizet."
A 45 perces foglalkozások hetente egyszer folynak, a fizetendő díj 7 euró. A fürdőbe a belépő 2,2O
euró, tehát egy alkalomra összesen 9,2O euró. "Nálunk nem kell előre fizetni – mondja Szunyog Péter --, hogy ne legyen komplikáció, ha valamilyen
okból nem jöhet a baba. Fő profilunk az úszásoktatás: négy évestől felnőttkorig tanítjuk a szép stílust, a helyes technikát. Van gyógy- és kondíciós
úszás is. Az úszás csodálatos dolog, még szellemi
pozitívumai is vannak. Érdemes megtanulni és rendszeresen gyakorolni."
ločné s plaveckým kurzom. Ten má zmysel absolvovať
od 4 rokov, keď dieťa je už dostatočne samostatné
a schopné pochopiť, čo od neho chceme. To, čo my
robíme, je o tom, aby sa dieťa nebálo vody a naučilo
sa vo vode pohybovať. Detičky si zvyknú na vodu,
ponoriť sa do vody a orientovať sa pod vodou, pričom si zvyknú aj na kolektív. Dobre to vplýva aj na
ich pohybovú koordináciu, obvykle skoršie začnú
chodiť.“ Podľa pani Melindy Csicsai plávanie najmenších je predovšetkým zábava. „Dôležité je, aby
sa deti a ich rodičia cítili dobre – zdôrazňuje. U nás
nepočuť detský plač, hlavným krédom je, že nič netreba robiť nasilu. Dôležitá je postupnosť. Na prvých
hodinách len kropíme vodu na dedičky, oni opakujú s nami cvičenia. Prvé ponory sú až na tretej hodine. Vďaka podmienečnému ponornému reflexu sa
dýchacie cesty okamžite uzatvoria, preto sa dieťa nenapije vody. Tento reflex funguje zhruba do 6 mesiacov veku života dieťaťa.“
Kurz trvá 45 minút, je raz týždenne a stojí 7 eur.
Vstupné do wellnesu je 2,20 eúr, teda jedna lekcia stojí 9,20 eur. „U nás netreba platiť dopredu
– hovorí P. Szúnyog. Našou hlavnou aktivitou je
výuka plávania pre deti a dospelých. Venujeme sa
aj zdravotnému aj kondičnému plávaniu.“

Zenei napok / Hudobné dni
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"Kezd beérni a munkánk gyümölcse"
Dunaszerdahelyi Zenei
Napok 2O12
Az előző évekhez hasonlóan az idén is megkértük Lipcsey Ildikót, a Dunaszerdahelyi Zenei Napok ötletgazdáját és fő szervezőjét, értékelje a nemrég lezajlott eseménysorozatot.
Különbözött valamiben az idei, immár huszonegyedik alkalommal megrendezett zenei
fesztivál az előzőktől?
- Talán csak annyiban, hogy most rendkívül sokszínű volt a műsor. Szinte minden hangszerrel találkozhatott a közönség, és műfajilag is nagyon változatos volt a program.
Melyik produkció iránt volt a legnagyobb érdeklődés?
- László Attila dzsessz-estjén voltak a legtöbben. Forró hangulatú, kitűnő koncert volt, érdekessége, hogy a neves gitáros és zeneszerző partnerei között ott volt zongoristaként művészeti iskolánk egykori növendéke, a ragyogóan tehetséges Bertók István, ami külön örömet jelentett. De
vagy 1OO- 15O ember minden hangversenyen
megjelent, és ez elég jó arány ahhoz képest, hogy
egy kisvárosról van szó.
Sikerült tartani a megszokott magas színvonalat?
- Határozottan állíthatom, hogy igen. Az idén
nem voltak olyan ismert művészek, mint például
Varnus Xavér vagy Érdi Tamás, de akik felléptek,
egytől egyig magas színvonalat képviseltek. És
meglepte őket, hogy Dunaszerdahelyen értő kö-

zönségre találtak. Mert azt érezni lehet a tapsból,
a figyelem mértékéből, a reakciókból. A szereplők elmondták, érezték, hogy a közönség velük van,
hogy követi minden rezdülésüket és hálás azért, amit
kapott. Mi valamennyien, akik a zenei napok
szervezésén és lebonyolításán dolgozunk, úgy látjuk, kezd beérni a munkánk gyümölcse, kialakult
egy állandó közönség, amely fogékony a valódi értékekre. Ez rendkívül jó érzés, hisz ennek a rendezvénynek ez a tulajdonképpeni célja.

Prvé plody našej práce
Dunajskostredské hudobné dni 2012
Aj tento rok sme požiadali iniciátorku a
hlavnú organizátorku Dunajskostredských
hudobných dní, pani Ildikó Lipcsey o krátke hodnotenie série koncertov.
Líšil sa tohtoročný, v poradí už 21. hudobný
festival od predchádzajúcich ročníkov?
- Snáď len v tom, že tohtoročný program bol veľmi pestrý. Obecenstvo sa stretlo s takmer každým
hudobným nástrojom, aj repertoár bol žánrovo veľmi rôznorodý.
O ktoré vystúpenie bol najväčší záujem?
- Najviac ľudí prišlo na jazzový koncert Attilu
Lászlóa. Bol to výborný koncert s vrelou atmosférou. Zaujímavosťou vystúpenia bolo, že popri zná-

mom gitaristovi a skladateľovi vystúpil ako klavirista aj bývalý žiak našej školy, talentovaný hudobník István Bertók. Až 100-150 divákov prišlo
na každý koncert. To je výborné, vzhľadom na veľkosť nášho mesta.
Podarilo sa udržať veľmi vysokú úroveň podujatia?
- Môžem jednoznačne povedať, že áno. Tento rok
sme nemali známych interprétov, ako je Xavér Varnus alebo Tamás Érdi, napriek tomu účinkujúci
umelci prezentovali veľmi vysokú úroveň. Každého
prekvapila vnímavosť nášho obecenstva. Bolo to
cítiť z potlesku a z reakcií publika.Vystupujúci sólisti si všimli, že obecenstvo vníma každú nuansu
a je vďačné za kvalitné výkony. My všetci, čo sa po-

dieľame na organizácii a príprave hudobných dní,
sa nazdávame, že naša práca začína prinášať prvé
ovocie. Podarilo sa nám získať početné obecenstvo, vnímavé na skutočné hodnoty. To nás napĺňa mimoriadne dobrým pocitom, veď to je skutočným cieľom tohto podujatia.
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

VIRÁGTERÁPIA

Kvetová terapia

A virágterápia bio - minőségben a 21. század orvossága. Dr. Bach rátalált az ember pszichikai állapota és betegségei közötti összefüggésre.
A virágeszenciák vadon elő virágokból, bokrokból és fákból készülnek. Pozitív hatással vannak az ember lelkiállapotára. Segítenek megszüntetni a félelmet, a feszültséget, az aggodalmat, az idegességet, a letörtséget, a fáradságot, a függőséget vagy a rossz szokásokat. Képesek viszszaadni az életkedvet és a természetes önbizalmat. Segítségünkre lehetnek stresszhelyzetekben, állásinterjúnál, válásnál, balesetek után, orvosi kivizsgálások, műtétek előtt.
A virágterápia alkalmazható különféle betegségeknél is, mint pl. a gyomorfekély, a pánikbetegség, a szívbetegség vagy az álmatlanság. A gyerekek
esetében segítséget nyújt a hiperaktivitásnál, a rémálmoknál, a körömrágásnál vagy a vizeletvisszatartási problémáknál. Ezek az eszenciák olyan kíméletesek, hogy nemcsak gyerekek, hanem kismamák is bátran alkalmazhatják.
Kiválóan alkalmas allergiásoknak, még a virágporallergiában szenvedőknek
is. A virágterápiában újdonságnak számítanak a harmonizáló és energizáló
hatású kozmetikai készítmények, valamint
parfümök és beltéri illatosítók. Ezeknél a termékeknél a virágterápia és az aromaterápia
együttes hatásai érvényesülnek.
Ezúton szeretnénk meghívni
minden kedves érdeklődőt a virágterápia bemutatására, amelyre május 15-én kerül sor a Harmónia üzletben. (Fő utca 37,
a Fontána étteremnél lévő
zsákutcában). Jöjjön el és
tudjon meg többet a virágterápiáról, valamint próbálja ki
kozmetikai termékeinket.

Kvetová terapia v BIO kvalite. Je to liek 21. storočia. Dr. Bach našiel spojitosť medzi psychickým stavom človeka a ochorením. Kvetové esencie sú vyrábané z kvetín divo rastúcich rastlín, kríkov a stromov. Majú pozitívny účinok
na psychický stav človeka. Odstraňujú strach, napätie, úzkosť, nervozitu, apatiu, únavu, závislosť a zlozvyky, dokážu vrátiť chuť do života, navrátia zdravé
sebavedomie. Pomáhajú pri stresových situáciách, pracovnom pohovore, pri rozvode, pri nehode, pred lekárskym vyšetrením alebo zákrokom. Esencie je možné užívať ako podpornú liečbu pri rôznych ochoreniach, ako je žalúdočný vred,
panická porucha, srdcové choroby, nespavosť. U detí: pri hyperaktivite, pomočovaní sa, nočných morách, ohrýzaní si nechtov. Esencie sú také jemné, že ich
môžu užívať nielen deti, ale aj tehotné ženy. Môžu ich užívať aj alergici, dokonca
aj alergici na kvetový peľ. Novinkou v kvetovej terapii je aj kozmetika s harmonizujúcim a energizujúcim účinkom a interiérové a telové parfumy – ide o spojenie účinku kvetovej terapie a aromaterapie.
Pozývame Vás na prezentáciu kvetovej terapie, ktorá sa uskutoční 15.
mája v predajni Harmonia (vchod z Hlavnej ulice do uličky, kde sa nachádza
reštaurácia Fontána). Otváracie hodiny 9.00 – 17.30. Príďte sa dozvedieť
viac o kvetovej terapii a využite možnosť vyskúšať si kozmetické výrobky.
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Április 25-i versenyünk megfejtői

A legutóbbi számunkban közölt kérdésre adott helyes válasz beküldői közül kisorsolt szerencsés nyertesek a következők: özv. Surman Anna,
Hviezdoslav utca 25, Vendégh Zoltán, Neratovicei tér 2143/2 és Rácz
Gabriella, Malom utca 308/9. Mind a három nyertes 20 - 20 euró értékben tetszés szerint vásárolhat a REFORMVARÁZS szaküzletben. A
nyertesek a Fontána melletti zsákutcában található boltban jelentkezzenek. Szükséges a személyi igazolvány felmutatása!

Új feladat:
Nevezzen meg legalább 3 olyan betegséget, amelyeknél sikeresen alkalmazható a virágterápia. A nyertesek 20 – 20 euró értékben vásárolhatnak virágterápiás termékeket a Harmónia szaküzletben.
Válaszaikat legkésőbb 2012. május 17 - 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, ez a sorsolásban való részvétel feltétele. 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 25. apríla
Z čitateľov, ktorí zaslali správnu odpovedˇ na otázku, ktorú sme položili v poslednom vydaní DH, boli vyžrebovaní: Anna Surman, Hviezdoslavova 25, Zoltán Vendégh, Neratovické nám. 2143/2 a Gabriella Rácz, Mlynská 308/9. Každý výherca získa možnosť bezplatného nákupu v hodnote po 20 eur v obchode REFORMVARÁZS. Výhercovia
nech sa prihlásia v predajni v uličke pri Fontáne. Treba sa preukázať
občianskym preukazom.

Nová úloha:
Vymenujte aspoň tri choroby, pri ktorých pomáha aplikácia kvetovej terapie. Traja vyžrebovaní čitatelia získajú možnosť nákupu v obchode po 20 – 20 eúr z výrobkov kvetovej terapie.
Odpovede zašlite najneskôr do 17. mája na adresu redakcie, e-mailom/
press@dunstreda.eu/ alebo odovzdajte pri informačnom pulte na radnici.
Nezabudnite uviesť aj vaše meno a adresu, je to podmienkou zaradenia do
losovania. Čitatelia, ktorí sa zúčastnia čitateľskej súťaže, súhlasia s tým,
že sponzor súťaže použije ich údaje pre svoje komerčné účely.

Programok, Krónika Programy, Kronika

,

Kronika
Születések – Novorodenci
Staňa Jakub
Balla Dániel
Bottlik Bence
Lavuová Dominika
Čonka Alexander
Puobiš Zara Amira

Elhalálozások – Zomreli
Mikuláš Vladimír (1974)
Klostermanová Mária (1921)
Vidová Aurélia (1936)
Kosárová Alžbeta (1945)
Molnárová Irena (1926)
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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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Házasságkötés – Sobáše
Stojka Erik – Kissová Tünde
A VMK és a Családi Könyvklub meghívja Önt a VÁNDORLÁSS expedíció tagjainak élménybeszámolójára a március 12.
- április 7. között lezajlott hondurasi kiruccanásukról.
Hat felvidéki kalandor utazó a Közép–
Amerika vadonjában élő Tawahka indián
törzs vadászó-gyűjtögető életmódját tanulmányozta, akik 100-150 ezer éve élnek szinte
változatlan szimbiózisban a természettel. Fotók, hangfelvételek, filmek – és élménybeszámolók színesítik a tartalmas estet.
Helyszín: a Városi Művelődési Központ
moziterme, május 16. – szerda, 18.00
A belépés ingyenes!

NFG klub
2012. május 11, 20.00:
Blablabor = 3 in 1 = kétdimenziós művészet hanggal és zenével
1.kiállítás
Tripsánszki Dávid (golyóstoll rajzok)
Fekete József (grafikák, monotípia, vegyes technika, stencil)
2. koncert
Zaikon vs. Lev Toystore
3. afterparty
DJ Zomblaze + VJ Bakerman,
Egész estés beugró: 3 .
május 18. péntek, 20:00:
I. G.R.O.W. – tudományos előadás sorozat
május 19. szombat, 21:00:
Damolh 33 ‘Swathe’ lemezbemutató +
Luc_X / tech house, minimal

Fuss velünk !
A Csallóközi Marathon Club a futás népszerűsítése érdekében közös edzéseket tart,
várják az érdeklődőket. Találkozó minden
szerdán 18 órakor a Szabadidőközpontban a
Zerda pubnál. Info: www.marathonclub.sk.

A VMK májusi/júniusi programja –
májový/júnový program MsKS
máj. 10.–19.00: A Pilisi Kolibri-STE bemutatja: Maffia Swing 1920 – táncos történetek
a swing nyelvén / Maffia Swing 1920– tanečné príbehy (Pilisi Kolibri-STE)
máj. 11.–17.00: Apa, figyelj rám! – Halász Judit előadása gyerekeknek és felnőtteknek /
Koncert speváčky Judit Halász
máj. 16.–18.00: VándorLÁSS! – Tawahka expedíció Hondurasban - 6 felvidéki kalandorkutató Közép–Amerika vadonjában - fotók, hangfelvételek, filmek és élménybeszámolók
/ Cestovný denník z Hondurasu
máj. 18.–18.00: Dr. Csernus Imre: A fájdalom arcai / Prednáška Dr. Imre Csernusa
máj. 21.–19.00: A DUMASZÍNHÁZ művészeinek előadása - fellépnek: Hadházi László, Beliczai Balázs és Bellus István / Vystúpenie Divadla „Dumaszínház“
máj. 24.–19.00: A Körúti Színház – Budapest bemutatja: Neil Simon: Mezítláb a parkban
(vígjáték). Főszerepben: Pikali Gerda, Kautzky Armand, Frajt Edit, Koncz Gábor (Kossuth-díjas) / Predstavenie Divadla Körúti – Budapest: Neil Simon: Bosé nohy v parku
(veselohra)
máj.26.–13.30: Nemzetközi Natural Testépítő Verseny Szlovákiai Bajnoksága / Medzinárodné
majstrovstvá SR v naturálnej kulturistike a fitness 2012
jún. 5 – 8.: XXXVII. DUNA MENTI TAVASZ – Gyermekszínjátszó- és Bábcsoportok Országos Seregszemléje / XXXVII. PODUNAJSKÁ JAR – Súťaž detských divadelných a bábkárskych súborov
jún.11.–18.00: Euphoria - Divatbemutató és üvegkiállítás Ješ Izabella munkáiból / Euphoria - Módna prehliadka a výstava taveného skla z prác Izabely Ješovej
jún.14.–19.00.: „Minket nem lehet elfelejteni...“ Voith Ági és Bodrogi Gyula zenés estje
/ „Na nás nesmiete zabudnúť...“ Vystúpia: Ági Voith a Gyula Bodrogi
jún.19.– 9.00: Színjátszó Csoportok Fesztiválja / Dunajskostredský divadelný festival
jún.26.–10.00: A Szabó Gyula Alapiskola végzős diákjainak ballagási ünnepsége / Rozlúčkový sprievod absolventov Základnej školy Gyulu Szabóa

XXI. Deň s bicyklom
Klub turistov Rodina Dunajská Streda aj tento rok pozýva záujemcov na cykloturistiku, ktorá je
určená pre všetky vekové kategórie. Zraz a prezentácia 6. júna pred predajňou bicyklov Kellys oproti radnice v Dunajskej Strede od 7.30 do 7.55. Štart je o 8.00, ukončenie o 16.00 a zároveň aj odovzdanie diplomov v Espresse Fácán v Športovej ulici. V cieli organizátori zabezpečia párky a občerstvenie. Dĺžka prvej trasy je 70 km, druhej 134 km. Učastnícky poplatok do 15 rokov 1 euro, ostatní
2 eurá. Účasť do 14 rokov je možná iba v sprievode dospelej osoby. Cykloturistika sa koná aj v prípade nepriaznivého počasia. Ďalšie informácie: email: krodina©zoznam.sk , tel: 0949/ 763-590
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A THERMALPARK DS (székhelye
Bősi út 237/38 , 92901 Dunaszerdahely) társaság Igazgatótanácsa

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

nyilvános pályázatot
hirdet

vyhlasuje
konkurz

a dunaszerdahelyi székhelyű THERMALPARK DS Részvénytársaság igazgatói tisztségének betöltésére.
A pályázaton résztvevők az alábbi feltételeknek kell megfeleljenek:
Elvárt iskolai végzettség: főiskolai végzettség,
II. fokozat, jogi, közgazdasági, műszaki vagy
idegenforgalmi szakirány.
További kritériumok és követelmények:
- teljes körű jogképesség,
- polgári feddhetetlenség,
- számítógépes ismeretek,
- legalább egy világnyelv ismerete, a magyar
nyelvtudás elvárt,
- legalább ötéves szakmai gyakorlat a szakterületen.
A belépés feltételezett időpontja:
2012. június 1.
Fizetés: megállapodás szerint.
A szükséges dokumentumok jegyzéke:
- szakmai életrajz,
- a főiskolai diploma hitelesített fénymásolata,
- az ötéves szakmai gyakorlatot tanúsító igazolás,
- három hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázó
egyetért személyi adatainak a felhasználásával a pályázat céljaira az SZNT személyi
adatok védelmére vonatkozó 2002/428. Tt. Sz.
törvénye 7. paragrafusa 1. és 2. bekezdésének és későbbi módosításainak értelmében.
Az írásos kérelmeket a szükséges dokumentumokkal együtt a következő címre kell elküldeni 2012. május 15-ig: THERMALPARK
DS, a. s. , Gabčíkovská cesta 237/38, 92901 Dunajská Streda. A borítékra írják rá: „Pályázat
THERMALPARK DS – nem felbontani“!
A 2012. február 15-i pályázat sikertelen résztvevői nem nyernek besorolást az új pályázatba.
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na obsadenie funkcie riaditeľa spoločnosti THERMALPARK DS, a.s.,
Dunajská Streda.
Podmienky účasti uchádzača na výberovom konaní:
Požadované vzdelanie:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, právneho, ekonomického, technického smeru alebo smeru cestovného ruchu
Ďalšie kritériá a požiadavky:
- úplná spôsobilosť na právne úkony
- občianska bezúhonnosť
- práca s PC
- znalosť minimálne jedného svetového jazyka, znalosť maďarského jazyka je vítaná
- najmenej 5 rokov praxe v obore.
Predpokladaný nástup: od 1. júna 2012
Plat: podľa dohody
Zoznam požadovaných dokumentov:
- profesijný životopis
- overená fotokópia vysokoškolského diplomu
- doklad preukazujúci 5 rokov praxe v obore
- výpis z registra trestov nie straší ako 3 mesiace
- súhlas s použitím osobných údajov pre potreby konkurzu v zmysle § 7. ods. 1 a ods. 2
zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.

A képviselő-testület májusi üléséről
O májovom zasadnutí zastupiteľstva

Egyre csökkenő részadók az államtól
Podielové dane: od štátu stále menej

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

Nové pravidlá v sociálnej oblasti

Neúspešní uchádzači výberového konania,
ktoré bolo vyhlásené 15. februára 2012, nebudú zaradené do nového výberového konania.

Óvodai környezettudatos nevelés
Kelt Dunaszerdahelyen 2012. április 30.- án

v Dunajskej Strede, dňa 30. apríla 2012

Dunajskostredský hlásnik Dvojtýždenník Mestskej samosprávyl
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Ekologická výchova už v škôlke
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