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Nekik van
igazuk?

A

Szlovák Állami Vasút /SZÁV/ magatartását kétnyelvűségügyben mi sem illusztrálja jobban, mint az ekeli vasúti épület abszurd színpadra kívánkozó esete. A
SZÁV által bozótnyi gazban húsz éven át
hagyta ablak, ajtó nélkül düledezni, de
amikor valaki ráfestette az oldalaira a magyar helységnevet, fontosnak találta lemeszelni. Nem hozta rendbe, nem
tett rá ajtót, ablakot, nem takarította el a padlóján száradó mocskot, nem tette emberivé az ólnak sem jó házikót,
épp csak az EKEL szót tüntette el. Miért is? Csak. Hogy
ne legyen. Hogy tudják meg a magyarok, ki az úr a háznál. A magyarok fizethetnek vonatjegyet, adót, és fityiszt
kapnak. Nem is léteznek, hisz vizuális nyoma sehol sincs
a létezésüknek. És ami nem látszik, az nincs. Ez, úgy látszik, kéjes örömet okoz a SZÁV-nak. Az Állam pedig somolyogva mossa kezeit: ő nem tehet semmiről, hisz még
bővítette is a kisebbségek nyelvi jogait, hja, az a kis joghézag, amitől nem működik a dolog, apró szépséghiba,
az EU észre se veszi, mit kell azért akkora hűhót csapni.
Persze, farizeus ez a hozzáállás, mert a joghézagosítóknak nagyon is fontos a magyar felirat. Az, hogy ne legyen.
És fontos másoknak is, akik a pénzünkből élnek. Például annak a dunaszerdahelyi gyógyszertárnak, amely
egyetlen tájékoztatást sem hajlandó kiírni magyarul is. Mint
az egyik alkalmazott elmagyarázta, azért, hogy a magyarok
tanuljanak meg végre szlovákul, hisz sehol sem tudnak
a szerencsétlenek érvényesülni, igaz, hogy nem is akarják beszélni az államnyelvet. Úgy látszik, nem elégíti ki
a patikai munka, pályát tévesztett a kardos hölgy, és most
rajtunk éli ki pedagógiai és misszionáriusi hajlamait. Nincs
egyedül, tessék csak végigmenni Dunaszerdahelyen,
hány helyen hiányoznak a magyar feliratok. Másoknak
is fontos, kényelemből vagy zsigeri indulatból, hogy ne
legyenek. Ön szerint nekik van igazuk?

Pillanatkép a majálisról / Majálesova momentka.
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Időszerű témák / Aktuality

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 ki-

egészítették 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.

Dotazník o sociálnych službách
V rámci prípravy „Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Dunajská Streda“ sa obraciame na Vás s prosbou o spoluprácu. Na webovej
stránke mesta www.dunstreda.sk je zverejnený dotazník. Ak ho vyplníte, zapojíte sa do samotného
procesu komunitného plánovania. Vašou pomocou
dokážeme najúčinnejšie zistiť nedostatky v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb, najefektívnejšie určiť potreby občanov v oblasti poskytovania sociálnych služieb, stanoviť ciele a priority

budúceho rozvoja sociálnych služieb a stratégiu ich
riešenia. Vyplnením anonymného dotazníka prispejete aj vy k vypracovaniu analýzy, ktorá bude
základom pre určenie priorít komunitného plánu sociálnych služieb mesta.
Dotazníky obdržíte aj na Mestskom úrade v Dunajskej Strede a v Klube dôchodcov v Dunajskej
Strede. Na týchto miestach budú do 31.mája 2012
k dispozícii aj zberné urny pre dotazníky. Sme vopred vďační za vašu spoluprácu a návrhy.

Kérdőív a szociális szolgáltatásokról
Dunaszerdahely városa a jövőben a helyi igények
figyelembe vételével szeretné fejleszteni szociális
szolgáltatásait, amelyhez az Önök segítségét kérnénk. Szeretnénk minél szélesebb körben megszólítani Önöket, mert a témával kapcsolatos minden vélemény fontos számunkra. A kérdőív anonim
és a felmérés elemzése a város szociális szolgáltatásainak közösségi tervéhez szolgálna alapul. A kérdőív kitöltésével Ön is hozzájárulhat a fejlesztési

terv kidolgozásához, az igényeknek megfelelő célok és megvalósítási stratégiák kitűzéséhez.
A kérdőív letölthető a város honlapjáról
www.dunstreda.sk, valamint a Dunaszerdahelyi Városi Hivatalban és a Városi Nyugdíjasklubban is beszerezhető. A kitöltött kérdőíveket a városházán és
a nyugdíjasklubban elhelyezett urnába sziveskedjenek bedobni 2012. május 31-ig. Együttműködésüket és javaslataikat előre is köszönjük.

Adóslista a város weboldalán
A tavalyi évhez hasonlóan az idén is felkerül a
város honlapjára az adóslista. A www.dunstreda.sk
weboldalon már a napokban megtekinthető lesz a

városnak ingatlanadóval, szemétdíjjal, ebilletékkel
és elszállásolási adóval tartozó természetes személyek és cégek névsora.

Návrhy do konca
mája
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“.

Dlžníci na webovej
stránke mesta
Podobne, ako minulý rok, aj teraz bude zverejnený na webovej stránke mesta zoznam daňových dlžníkov. Na internetovej adrese
www.dunstreda.sk už v najbližších dňoch nájdete zoznam fyzických osôb a firiem, ktoré majú
nevyrovnané záväzky voči mestu na dani za nehnuteľnosť, na poplatku za odvoz odpadu, ďalej za
psa a na dani za ubytovanie.

Városi önkormányzat
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Csak júliustól vezetik be a megemelt
díjakat
A törvény emelésre kényszeríti a városi önkormányzatokat a nyugdíjas panziókban,
a gondozószolgálatnál és
a fogyatékosok napközijében
Nyugodt lefolyásúnak ígérkezett a városi
képviselő - testület május 15-én megtartott
idei 3. soros ülése – ezen kívül két soron kívüli ülés is volt - miután a képviselők módosítás nélkül megszavazták az eredetileg javasolt napirendet.
Összesen 28 téma került terítékre. Rögtön az
első pontok egyike volt Dr. Hájos Zoltán polgármester vétójának a megtárgyalása. Mint beszámoltunk róla, a polgármester a Városi Tanács
április 26-i ülésén közölte: számára változatlanul
elfogadhatatlanok a városi termálfürdőt irányító
Thermalpark DS. Rt. Igazgatótanácsában azok a
személyek, akiket két mulasztás miatt tavaly leváltott, de a Most – Híd és a függetlenek frakció
újra őket jelölte a képviselő-testület áprilisi ülésén.
Ambrovics Ferenc frakcióvezető azonban ragaszkodott Dakó Sándor és Bugár Zoltán jelöléséhez. „A frakció meggyőződése szerint szakmailag jó munkát végeztek, ezért jelölésüket fenntartjuk” – mondta a vitában a frakcióvezető. Az
MKP képviselői csoportja nevében A. Szabó
László frakcióvezető hangsúlyozta, továbbra is
szakmai kérdésnek tekintik a fürdő vezetését, ezért
további egyeztetéseket javasolt a két frakció között. A szavazás 13 : 11 arányban végződött, az igenek voltak túlsúlyban, viszont a polgármesteri vétó
megtörésére nem volt elegendő. Ehhez legalább 15
igenlő szavazatra lett volna szükség.
Ezután lakossági kérvények alapján több ingatlaneladást és bérletet hagytak jóvá a képviselők, majd megszavazták a Keleti lakótelepen
lévő 2225-ös és 2226-os tömbházban található lakások eladását a kérvényező lakosoknak. Ezután
a dunaszerdahelyi parkolási díj megváltoztatását
szorgalmazó, márciusban indított lakossági petíció megtárgyalására került sor. A petíciós bizottság nevében az ülésen Benkóczki Vendel
(Most – Híd) képviselő beszélt. A petíciót több
mint kétezren írták alá, jelentős részük nem dunaszerdahelyi lakos. Azt szorgalmazták, hogy a
parkolási díj 0,15 euró legyen, ne pedig a jelenleg szedett 0,50 euró, mert a képviselő állítása szerint az előző összeg szerepel két helyen is a szerződésekben. Benkóczki azt is hozzáfűzte, hogy

Nem sikerült megtörni a polgármester vétóját.

az ügyben ő már korábban az ügyészséghez fordult, most a bűnügyi rendőrség nyomoz tovább.
A városnak okozott eddigi valószínűsíthető kár
állítása szerint több mint huszonnégyezer euró.
A polgármester úgy vélte, akkor kell majd a témára visszatérni, ha a nyomozás lezárult. Hájos
Zoltán szerint elemezni kell, hogy miként lehetne a város szemszögéből legelőnyösebben megoldani ezt a kérdést azután, hogy múlt év szeptemberétől az önkormányzatoknak is lett jogosítványuk szedni a parkolódíjat.
A továbbiakban a képviselők döntöttek arról,
hogy a nyugdíjas panzió igazgatójának prémiummutatói 2012-re változatlanok maradnak, ellenben
a Városi Művelődési Központ igazgatónője esetében módosítottak a feltételeken. Ezentúl akkor jár
neki az éves alapfizetés 32 százaléka /eddig 40 százalék volt/, ha egy klubhelyiséget alakít ki a
VMK-ban a fiataloknak. A következő témaként már
másodszor tárgyaltak a polgármester azon indítványáról, hogy a márciusi félbeszakadt ülésért a
képviselőknek ne járjon jutalom. Ezt áprilisban nem
szavazták meg a képviselők, most viszont 21 igen
szavazattal támogatták. Bachman László (Most –
Híd) képviselő közbevetette, hogy a parlamenti választások miatt előre lehetett tudni, hogy a jelöltek
el lesznek foglalva. A polgármester szerint a parlamenti választások után a képviselő-testület első
ülése 3 nappal a választások után volt, a szóban forgó ülés március 27-ére volt összehíva.
Az ülés zárószakaszában három fontos szociális vonatkozású városi rendelet módosítására
került sor. Mindhárom esetben még a Radičová
– kormány idején módosított vonatkozó törvényhez kellett igazítani az általánosan kötelező
érvényű városi rendeleteket. Ezek egyértelműen
kedvezőtlen változásokat hoznak az ellátottakra
nézve, beleértve a Szociális Központban a mentálisan sérültek és más fogyatékkal élők részére

A petíciós bizottság nevében Benkóczki Vendel szólalt fel.

működtetett napközit, a városi gondozószolgálat
által ellátott idős személyeket és a nyugdíjasotthonok lakóit. A. Szabó László, az MKP frakcióvezetője a vitában úgy fogalmazott, hogy nem
a város emeli a szociális ellátás díjait, hanem a
márciusig hatalmon lévő kormány fogadott el
ilyen törvényt. A szociális bizottság elnöke, Bognár Éva /MKP/ nem értett egyet a törvény szellemével, azzal, hogy a teljes ellátási költségek 50
százalékát a rászorultakra hárítja az állam. „A dunaszerdahelyi önkormányzatnak kérnie kell az államtól a törvény módosítását” – mondta Bognár
Éva. Jarábik Gabriella (Most – Híd) ugyanezen
a véleményen volt és egyúttal felolvasta a mentálisan sérültek érdekeit felkaroló polgári társulás levelét, amelyben kérik, hogy az önkormányzat találjon megoldást a drasztikus emelés
költségeinek enyhítésére. Az ő esetükben az eddig havi 10 euró helyett 62 eurót kellene a napköziért befizetni, ami elviselhetetlen teher. A képviselők megszavazták azt, hogy a város megkeresi a forrást egy egyszeri dotáció nyújtására,
amelyből az idei év végéig kifednék a pluszkiadásokat, jövőre pedig pályázati alapon próbálják
megoldani ezt a gondot. A képviselő-testület teljes egyetértésben egyhangúlag megszavazta azt,
hogy a szóban forgó három rendelet módosítása
ne júniustól, hanem csak júliustól lépjen hatályba. (Lapunk következő számában bővebben is foglalkozunk a várható változásokkal.)

MKP- fogadóórák
A Magyar Koalíció Pártjának városi képviselői csoportja tudatja a lakosokkal, hogy. május 23-án 16 és 18 óra között Bugár György
képviselő tart fogadónapot a polgárok részére a Városházán a kis ülésteremben, május 30
– án pedig Karaffa Attila.
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Rokovanie mestského zastupiteľstva

Vyššie poplatky zavedú len od júla
Zákon núti mestskú samosprávu na
zvýšenie poplatkov v penziónoch,
aj dennom stacionári
a za opatrovateľskú službu
Po tom, čo poslanci bez pripomienok schválili program 3. riadneho zasadnutia mestskej
samosprávy, ktoré sa konalo 15. mája, boli
dobré výhliadky na rokovanie bez politických
šarvátok a zbytočných emócií.
Na programe bolo 28 bodov. Ako jeden z prvých
bodov bolo prerokovanie veta JUDr. Zoltána Hájosa. Ako sme už o tom informovali, primátor 26.
apríla na zasadnutí Mestskej rady vyhlásil: pre neho
sú naďalej neprijateľní v predstavenstve mestského termálneho kúpaliska Thermalpark DS a.s. kandidáti, ktorých vlani odvolal, ale na aprílovom zasadnutí frakcia Most-Híd ich opätovne nominovala.
Šéf frakcie Ferenc Ambrovics však naďalej obhajoval nomináciu Alexandra Dakóa a Zoltána
Bugára. „Frakcia je presvedčená o tom, že po odbornej stránke pracovali dobre, preto trváme na ich
nominácii“ – povedal v rozprave. V mene frakcie
SMK László A. Szabó zdôraznil, že riadenie
spoločnosti považujú naďalej za výsostne odbornú
otázku, preto navrhol konzultácie dvoch frakcií.
Hlasovanie sa skončilo v pomere 13 za, 11 proti hlasov, teda veto primátora sa nepodarilo zrušiť. Na
prelomenie veta by bolo potrebných 15 hlasov “za”.
Potom nasledovalo hlasovanie o odpredaji a prenájme nehnuteľností na základe žiadostí občanov.
Poslanci schválili odpredaj bytov v bytovkách č.
2225 a 2226 žiadateľom. Následne
sa na program
rokovania dostala petičná akcia za zmenu
parkovného, kto-

Éva Bognár navrhla, aby mestská samospráva žiadala
zmenu zákona o sociálnych službách.

László A. Szabó navrhol rokovania o personálnom zložení vedenia kúpaliska.

rú zahájili v marci. V mene petičného výboru vystúpil poslanec Vendelín Benkóczki (Most-Híd).
Pod petíciu sa vyzbieralo viac ako 2 tisíc podpisov, prevažne od obyvateľov mimo Dunajskej Stredy. Iniciovali, aby hodinová sadzba bola 0,15 eur,
namiesto súčasných 50 centov, nakoľko nižšia suma
je vraj v zmluve až na dvoch miestach. Benkóczki dodal: záležitosť teraz prešetruje kriminálna polícia. Podľa jeho tvrdenia predpokladaná škoda
predstavuje viac ako 24 tisíc eur. Podľa primátora sa na otázku parkovného treba vrátiť po tom, čo
sa vyšetrovanie uzavrie. Podľa Zoltána Hájosa treba analyzovať, ako sa dá táto otázka z hľadiska mesta čo najvýhodnejšie riešiť, lebo samosprávy podľa legislatívy od minulého septembra majú oprávnenie vyberať parkovné.
Poslanci v ďalšom rozhodli o tom, že prémiové kritéria riaditeľa domova dôchodcov zostanú
v roku 2012 nemenné, v prípade riaditeľky MsKS
však došlo ku zmene. Odteraz jej prislúcha 32 percent ročnej mzdy (doteraz to bolo 40 percent), ak
vytvorí v MsKS klubovú miestnosť pre mladých. Následne bol na programe návrh primátora, aby poslanci mestskej samosprávy nedostali odmenu za prerušenú marcovú schôdzu. Tento návrh v apríli neprešiel, teraz za návrh hlasovalo 21
poslancov. Ladislav Bachman (Most-Híd) poznamenal: vopred bolo zrejmé, že poslanci, ktorí kandidovali aj v parlamentných voľbách, budú
v tomto čase zaneprázdnení. Primátor v odpovedi uviedol, že prvé zasadnutie mestskej samosprávy po voľbách sa konalo tri dni po nich, a predmetná schôdza bola zvolaná na 27. marca.
V závere zasadnutia poslanci hlasovali o zmene troch dôležitých mestských nariadení sociálneho
charakteru. Ich úpravu si vyžiadal zákon prijatý ešte

vládou Ivety Radičovej. Tieto zmeny budú mať jednoznačne negatívne dopady na odkázané osoby,
vrátane mentálne postihnutých, pre ktorých sa v Sociálnom centre prevádzkuje denný stacionár. László A. Szabó v rozprave podotkol: nie mesto zvyšuje poplatky za sociálne služby, ale o tom rozhodla
vláda, ktorá bola v úrade do marca t.r. Predsedkyňa
sociálnej komisie Éva Bognár (SMK) vyslovila nesúhlas s duchom zákona, ktorý 50 percentami celkových nákladov zaťaží odkázané osoby. „Samospráva Dunajskej Stredy má iniciovať zmenu zákona“ – konštatovala Éva Bognár. Totožný názor
zdieľala aj poslankyňa Gab-riela Jarábik (MostHíd), ktorá zároveň prečítala aj list občianskeho
združenia mentálne postihnutých. V ňom žiadajú,
aby samospráva našla nejaké riešenie na zmiernenie
týchto drastických navýšení. V ich prípade by bolo
treba namiesto doterajších 10 eur platiť za denný
stacionár mesačne 62 eur, čo je neznesiteľná záťaž.
Poslanci schválili, že nájdu zdroje na jednorázovú dotáciu, z ktorej by zaplatili tohtoročné zvýšené
náklady, na budúci rok sa pokúsia riešiť tento problém v rámci dotácií. Poslanci jednomyseľne
schválili, aby k zmene predmetných troch sociálnych nariadení došlo namiesto júna až v júli.
(O zmenách budeme
podrobnejšie informovať v nasledovnom vydaní).

F. Ambrovics obhajoval svojich nominantov.

Stránkové dni SMK
Mestská organizácia SMK informuje o
tom, že 23. marca v čase od 16-18 hod. bude
mať poslanec Juraj Bugár stránkové hodiny
v malej zasadačke Mestského úradu. Stránkový deň poslanca Attilu Karaffu bude 30.
marca v tom istom čase.

Megkérdeztük a polgármestert / Opýtali sme sa primátora
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A dotációk pénzügyi fedezetéről
..

ztuk
e
d
r
é
k
g
e
M
,
estert
m
r
a
g
l
o
p
a
Dunaszerdahely Városi Önkormányzata a 2012-ben esedékes városi társadalmi, kulturális, sport és egyéb jellegű rendezvényeket a képviselő – testület által január 31 – én megszavazott
városi költségvetésből ﬁnanszírozza. A
jóváhagyott pénzügyi keret erre a célra az idei esztendőben húszezer euró.
Dr. Hájos Zoltán polgármester az alábbiakban a beadott és jóváhagyott dotációs kérvények pénzügyi fedezetéről,
valamint a kiﬁzetések várható időpontjáról is nyilatkozik lapunknak.

A városi hivatal az előírások szerint kiírta a dotációs pályázatokat, ezeket az illetékes szakbizottságok határidőre elbírálták és döntöttek a

vissza nem térítendő dotációk nagyságáról. „Az ezer
eurót nem meghaladó tételeket illetően a bizottságok döntése végleges. Az ezer eurónál magasabb
dotációs összegek jóváhagyására a képviselő – testület jogosult. Ez idáig még nem történt meg” – nyilatkozta a polgármester. De mint hozzáfűzte, minden esetben a támogatás kifizetése a költségvetés
bevételétől függ. „A képviselők által a kultúrára,
sportra, szociális tevékenységre és egyéb közhasznú
célokra megszavazott költségvetési tétel pénzügyi
fedezetét a városi vagyon eladásából biztosítják.
Eddig azonban még nem történt meg semmilyen
olyan pénzügyi tranzakció, amelyből ezeket a
forrásokat biztosítani lehetne. Természetesen, fontosnak tartjuk a civil szervezetek és a sporttevékenységek támogatását. Ezért az önkormányzat keresi annak a módját, hogy reális lehetőségként belátható időn belül valóban ki tudjuk fizetni ezeket
a támogatásokat” – erősítette meg a polgármester. „Az eddigi tárgyalások és aktivitások alapján
várhatóan szeptemberig ezeket a támogatásokat az
önkormányzat ki tudja majd fizetni. Keressük tehát a dotációk folyósításának pénzügyi hátterét és
utófinanszírozás formájában lesz lehetőség a folyósításukra” – mondta Hájos Zoltán.
A sikabonyi kápolna építésére szánt dotációt a
költségvetés elfogadásakor januárban szintén jóváhagyta a képviselő-testület. „A kápolna-építés-

re szánt városi támogatás folyósítása is hasonló feltételekkel fog megvalósulni, hiszen ennek a fedezete is a városi vagyon eladásából fog származni”
– mondta nagyon egyértelműen a polgármester, cáfolva ezzel a terjedő mendemondákat.

O finančnom krytí dotácií
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Samospráva Mesta Dunajská Streda
na základe rozhodnutia mestského
zastupiteľstva z 31. januára poskytne z
mestského rozpočtu aj tento rok nenávratné dotácie na spoločenské, kultúrne, športové a iné verejnoprospešné aktivity. Schválený rozpočet na tento účel na rok 2012 predstavuje celkovo 20 tisíc eur. Primátor JUDr. Zoltán Hájos informuje čitateľov DH o ﬁnančnom
krytí podaných a schválených dotačných žiadostí ako aj o pravdepodobnom termíne výplat dotácií.

Mestský úrad v súlade s platnými zásadami
zverejnil výzvu na podanie dotačných žiadostí,
následne príslušné komisie pri mestskom zastu-

piteľstve ich posudzovali a rozhodli o výške nenávratných dotácií. „Pod tisíc eur je rozhodnutie komisií konečné. Ak dotácia prevyšuje tisíc eur,
jej poskytnutie musí schváliť aj mestské zastupiteľstvo. To sa zatiaľ nestalo.“ – povedal pre DH
primátor. Schválené dotácie budú poskytnuté z
rozpočtu mesta.
Primátor zároveň podčiarkol aj to, že výdavky
súvisiace s kapitolou, ktorú poslanci vyčlenili na
dotácie na kultúru, šport, sociálnu činnosť a iné
verejnoprospešné aktivity, budú hradené z odpredaja mestského majetku. „Zatiaľ však nedošlo k žiadnym finančným transakciám, z ktorých
by sa dali zabezpečiť tieto zdroje. Samozrejme, považujeme za dôležité podporovať združenia vykonávajúce verejnoprospešnú činnosť. Preto samospráva hľadá možnosti, aby dotácie mohli byť
vyplatené v dohľadnej dobe“ – zdôraznil primátor. „Na základe doterajších rokovaní a aktivít dotácie zrejme budú vyplatené do septembra. Hľadáme teda finančné krytie dotácií, ktoré môžu byť
následne použité na dofinancovanie“ – povedal
Zoltán Hájos.
Mestské zastupiteľstvo schválilo v januári aj dotáciu na podporu výstavby kaplnky v Malom Blahove. „Prostriedky na výstavbu kaplnky budeme
môcť vyplatiť za obdobných podmienok, veď zdro-

je očakávame takisto z predaja mestského majetku“ –uviedol jednoznačne primátor, dementujúc
rôzne kolujúce dezinformácie po meste.
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Javaslatok, válasz / Iniciatívy, odpoveď

Lakossági kérések, képviselői javaslatok
A városi képviselő-testület május 15 – i ülésén
a képviselők lakossági kéréseket tolmácsoltak, illetve javaslatokat tettek több probléma
megoldására. Ezekből idézünk néhányat.
Karaffa Attila (MKP) szorgalmazta, hogy külön kártya kiadásával találjanak megoldást rokoni
látogatásra érkező családtagok parkolására olyan
lakóházaknál, ahol a városháza által kiadott kártya
csak az ott lakóknak teszi lehetővé a parkolást. Dr.
Hájos Zoltán polgármester szerint megvizsgálják
ezt a lehetőséget, de olyan megoldást tartana csak
jónak, amelyik nem nyitja meg a kiskapukat a cselezők előtt. Bugár György (MKP) szerint intézkedni kell annak érdekében, hogy a szabadidőparkban korlátozzák a gépjárművek jelenlétét, veszélyesnek tartja, hogy az ott játszó gyerekeknek
nagytestű kocsik között kell szaladgálniuk. Szerinte
innen ki kellene tiltani az autókat. Bugár Zoltán
(Most – Híd és a függetlenek közös frakciója) három javaslatot terjesztett be az egyebek elnevezésű napirendi pontban: a városháza illetékes osztálya
készítsen elemzést a termálfürdő területén lévő telkek eladásáról, továbbá az építészeti szakosztály a
júniusi plénumig dolgozzon ki javaslatot körforgalom megépítésére a Bősi út és a fürdőhöz vezető út kereszteződésében, amelynek közepén elhelyeznék Almási Róbert festőművész feltörő termálvizet ábrázoló, fémből készült alkotását. Dakó
Sándor (Most – Híd) azt kérte szülők nevében, hogy

a Halpiac téri játszótérnél helyezzenek ki padokat,
a Barátság téren pedig meg kell javítani egy megrongált hintát. (Ez napokon belül megtörtént, de azóta újra megrongálták.) A polgármester válaszában
utalt arra, hogy minden évben egy játszóteret felújítanak, most a Neratovice téren létesül egy új játszótér, erre van elkülönített pénz a költségvetésben,
a többire forrást kell találni. Jarábik Gabriella
(Most – Híd) felháborodásának adott hangot amiatt, hogy a térátadón az ételárusok a lefolyóba öntötték a használt olajat. Rendszeres felügyeletet sürgetett, amellyel megakadályozható, hogy vandál személyek szétdobálják a kutyapiszokra kirakott zacskókat. Benkóczki Vendel (Most – Híd) szerint a
lakosok elégedetlenek azzal, hogy a köztemető nincs
megfelelően tisztán tartva, Bognár Éva (MKP)
üveges kuka elhelyezését kérte a sikabonyi kocsma mellé. Felvetette továbbá, hogy a parkolókártya nem szólhatna- e egy családon belül két autóra. Horváth Kinga (Most – Híd) tolmácsolta a közeli lakótömb panaszát, mert a lakókat zavarja a közeli szórakozóhely zaja a Fenyves lakótelepen. Arra
a felvetésére, hogy lesz-e az idén közlekedési játszótér, a polgármester azt felelte, hogy tavaly a nagy
hőségben alacsony volt a látogatottsága, ezért
nem működtetik. Dakó Sándor javasolta, hogy a városi vagyon védelme érdekében bízzanak meg egy
őrző-védő szolgálatot a város tulajdonát képező stadion vagyontárgyainak őrzésével. (A képviselői interpellációkra lapunkban visszatérünk. )

Požiadavky občanov, iniciatívy poslancov
Na májovom zasadnutí v bode iné záležitosti
poslanci mestského zastupiteľstva tlmočili
návrhy občanov, resp. podali návrhy na riešenie niektorých problémov.
Attila Karaffa (SMK) navrhol vydanie špeciálnych kariet, ktorými by vyriešili problém
parkovania návštev príbuzných u osôb, ktorí bývajú v domoch, kde parkovanie je povolené len pre
obyvateľov daného obytného domu. Primátor
JUDr. Zoltán Hájos v odpovedi uviedol, že prešetria túto možnosť, ale nemožno dať priestor špekulantom. Podľa Györgya Bugára (SMK) je nevyhnutné obmedziť pohyb motorových vozidiel v
parku voľného času, je totiž nebezpečné, ak sa deti
hrajú medzi autami. Podľa neho riešením je vykázanie áut z areálu parku. Zoltán Bugár (frakcia Most-Híd a nezávislých poslancov) predložil
tri návrhy: mestský úrad nech pripraví analýzu o
odpredaji pozemkov v areáli termálneho kúpaliska;
stavebný odbor mestského úradu má do júnového pléna vypracovať návrh na výstavbu kruhového
objazdu na Gabčíkovskej ceste pri termálnom kúpalisku, kde by umiestnili kovová kompozícia výtvarného umelca Róberta Almásiho. Alexander

Dakó (Most-Híd) žiadal umiestnenie lavičiek
pri ihrisku na Rybnom trhu, na námestí Priateľstva
urgoval opravu hojdačky. (Tá už bola opravená,
onedlho však zase zhodená vandalmi.) Primátor
v odpovedi uviedol: každoročne sa rekonštruuje
jedno detské ihrisko, teraz na Neratovickom námestí, sú vyčlenené aj financie v mestskom rozpočte. Gabriela Jarábik (Most-Híd) kritizovala,
že predávači jedál na novom námestí pred MsKS
použitý jedlý olej liali do vodovodných odtokov.
Urgovala pravidelnú kontrolu, aby bolo zabránené rozhadzovaniu sáčkov pre zber psích výkalov
vandalmi. Podľa Vendelína Benkóczkiho (MostHíd) obyvatelia sú nespokojní s údržbou zelene
vo verejných cintorínoch. Éva Bognár (SMK) žiadala umiestnenie kontajnera na sklo pri maloblahovskej krčme. Kinga Horváth (Most-Híd) tlmočila sťažnosť obyvateľov bytového domu, ktorých
ruší hluk blízkeho zábavného podniku na sídlisku Boriny. Na jej otázku, či bude fungovať v tomto roku dopravné ihrisko, primátor odpovedal záporne: vlani v horúčavách bola totiž návštevnosť
nízka. A. Dakó navrhol, aby poverili bezpečnostnú
službu na ochranu majetku mesta na štadióne. K
interpeláciam sa ešte vrátime.

Odpoveď
V zmysle § 8 zákona NR SR č. 167/2008
Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve v znení neskorších predpisov
na základe žiadosti dotknutej fyzickej osoby uverejníme jej odpoveď v celom rozsahu bezo zmeny:
„Ako obyvateľ mesta uvedený v predchádzajúcom čísle tohto periodika, cítim potrebu
spresniť niektoré informácie a zodpovedať
otázku týkajúcu sa mojej osoby. V rozmedzí rokov 2006 – 2011 som ako projektant dopravných stavieb skutočne dodal mestu niekoľko
projektov, ktoré boli spracované svedomite a
poctivo. Na tomto trvdení nemám čo tajiť a zapierať, keďže projekty sú verejnými listinami
a sú dostupné každému k nahliadnutiu.
Čo je ale pre mňa zarážajúce, že článok,
spojil môj osobný protest s mojou profesiou a
podnikaním, a poukázal na ňu nevhodným spôsobom, citujem: „Tak čo, už netečú peniažky?
„ Vážení predstavitelia mesta! Týmto vám oznamujem, že moje ústavné právo na vyslovenie názoru a nesúhlasu s volenými zástupcami nie je na predaj! Ani za 57. 543,- eur.
Ing. Pavol Sebök”

Válasz
A periodikus sajtóra és a hírügynökségi anyagokra vonatkozó 2008. évi 167.
számú törvény 8. paragrafusával és későbbi
módosításaival összhangban az érintett
természetes személy kérvényének megfelelően válaszát teljes terjedelemben változtatás nélkül közöljük.
„Mint a város lakója, akit a DH említett
az előző számában, úgy érzem tisztázni kell
néhány tényt és megválaszolni a nekem feltett kérdést. Mint tervező mérnök 2006 – 2011
között valóban kidolgoztam a város részére néhány tervdokumentációt, amelyek lelkiismeretesen és becsülettel voltak kidolgozva.
Ezen nincs mit titkolnom sem tagadnom,
mivel nyilvános dokumentumokról van szó és
bárki megtekintheti ezeket.
Ami viszont meglepő számomra, hogy a
cikk összeköti a személyes tiltakozásomat a
szakmai és üzleti tevékenységemmel, és nem
megfelelő módon tett rá megjegyzést, idézem:
„No mi van, nem dől már a lé?” Tisztelt városi elöljárók! Ezúton tájékoztatom önöket,
hogy az én alkotmányos jogaim, a véleményem és ellentétes álláspontom kifejezésé a
választott képviselőkkel szemben, nem eladó! Még 57 543 ,- euróért sem.
Sebök Pál”
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Részadók / Podielové dane

Áthidaló hitelre lesz szükség
Kevesebb részadót kapott vissza az államtól a város, nem javul az adóﬁzetési fegyelem sem
A vártnál kevesebb részadót kapott a város
az állami költségvetésből az év első 4 hónapjában. A pénzügyminisztérium által előrejelzettnél 5 százalékkal kevesebb részadó folyt be április végéig Dunaszerdahely város kasszájába. Emiatt is egyre nyilvánvalóbb
feszültségek mutatkoznak a költségvetésben, aminek a részadók elapadásán kívül
más okai is vannak.

Dunaszerdahely bevételei az állami költségvetésből származó részadókből
az első 4 hónapban
Príjmy Mesta Dunajská Streda z podielových daní zo štátneho rozpočtu
za prvé 4 mesiace
Rok/Év Príjmy z podielových daní/
Bevételek részadókból
2009
2010
2011
2012

z toho pre súkr. CVČ na 4 mesiace
Zostatok
ebből a magán SZK az első 4 hónapra Maradék

2.583.953,- Eur
1.840.997,- Eur
2.171.237,- Eur
2.129.446,- Eur

„Beigazolódni látszik az, hogy helytelen döntés volt
januárban, amikor a képviselő-testület nem fogadta
el az ingatlanadó – emelést. A Most – Híd frakció
még azt a változatát is elutasította, amely nem a
lakosságot érintette volna, hanem az energetikai
szektort és a nagy üzletláncokat. Ha ez a javaslatunk átment volna, akkor ma valószínűleg nincs
ez a gond” – véli Pápay Zoltán.

2.583.953,36.666,- Eur
56.666,- Eur
70.000,- Eur

1.804.331,2.114.571,2.059.446-

Az osztályvezető elmondta: a mutatkozó hiány
pótlására valószínűleg áthidaló hitelre lesz szükség
300 ezer eurós összegben, amit a városi képviselőtestület már megszavazott. Az osztályvezető a
pénzügyek konszolidációjára vonatkozó javaslatát
megküldte Bindics Zsoltnak (Most – Híd), a képviselő-testület mellett működő pénzügyi bizottság elnökének. A témához lapunkban még visszatérünk.

Bude potrebný preklenovací úver
Miután már 5 hónap eltelt az idei esztendőből,
látható, hogy mielőbb konszolidálni kell a városi költségvetést, véli Pápay Zoltán, a városi hivatal pénzügyi és vagyonnyilvántartási főosztályának vezetője. A 2011-hez képest már egyébként is visszafogott 2012-es költségvetés „hazai”
forrásai is elapadóban vannak, hiszen a tavaly júniusban jóváhagyott szemétdíjemelésen kívül az
idei év elején nem volt más adóemelés, ami
pluszbevételt hozott volna a városi költségvetésbe. Ráadásul ha az elhordandó szemétmennyiség
ilyen ütemben emelkedik, akkor várhatóan százezer euróval túllépjük az idei évre megszabott meríthető keretet és ezt a tételt csak a jövő évi költségvetés terhére tudjuk kifizetni, ecseteli a helyzetet
a pénzügyi főosztályvezető. Sőt, az idén várhatóan
a tavalyinál is magasabb lesz a szemétdíjhátralék.
Az általános gazdasági válság miatt az eddigi trendek alapján az egyéb adók és illetékek befizetése
terén sem várható javulás, sem a természetes személyek, sem a cégek esetében. Ez szintén behatárolja a városi költségvetés idei lehetőségeit. A
pénzügyi főosztály számításai szerint már eddig
körülbelül 200 ezer eurós kiesés mutatkozik a bevételek oldalán. A városi rendőrségnél mintegy 30
ezer eurós a túllépés a kiadások oldalán, de várhatóan itt a központi biztonsági pult működtetéséből származó bevételekből ki tudják fedni ezt a
hiányt. Más területeken nincs nagyon mód a kiadások csökkentésére, hiszen minden tételt már eleve a költségvetés januári elfogadásakor lefaragtak.

Za prvé štyri mesiace roku 2012 nabehlo
na účet mesta o 5 percent menej peňazí
zo štátneho rozpočtu vo forme podielových daní, než avizovalo ministerstvo ﬁnancií. Štátom krátenie podielových daní
spôsobilo isté napätie v mestských ﬁnanciách, čo ale má aj iné príčiny.
Po uplynutí piatich mesiacov je zrejmé, že treba neodkladne skonsolidovať tohoročný rozpočet mesta, hovorí vedúci odboru finančného a
správy majetku na mestskom úrade Zoltán Pápay. Aj miestne zdroje mestského rozpočtu sa
neustále stenčujú, navyše tohoročný rozpočet v
niektorých položkách bol výrazne úspornejší, než
v roku 2011. V minulom roku poslanci odobrili síce zvýšenie poplatku za odvoz smeti, ale
ostatné dane neboli zvýšené, teda rozpočet nemohol počítať s dodatočnými príjmami. „Ak sa
však množstvo komunálneho odpadu, ktoré je treba sústavne odvážať, bude zvyšovať v doterajšom prudkom tempe, tohoročnú položku vyčlenenú na tento účel prekročíme zrejme až o stotisíc eúr, čo bude možné vykryť len na ťarchu rozpočtu na rok 2013” – opisuje možný scenár Z.
Pápay. Navyše v tomto roku budú zrejme ešte
vyššie nedoplatky na poplatkoch za odvoz smeti, ako pred rokom. Aj v dôsledku dopadov hospodárskej krízy sa disciplinovanosť platiteľov
mestských daní zrejme nezlepšuje, ani u firiem,

ani u fyzických osôb. Táto skutočnosť tiež limituje finančné možnosti mestského rozpočtu.
Podľa výpočtov odboru finančného a správy majetku sa už v súčasnosti rysuje takmer 200 tisícový deficit na strane príjmov mestského rozpočtu. V rozpočtovej kapitole mestskej polície
na strane výdavkov doteraz došlo k prekročeniu
o 30 000 eúr, tento deficit má byť vykrytý z príjmov, ktoré majú plynúť z fungovania centrálneho pultu ochrany majetku.
V iných oblastiach zrejme už nie sú iné možnosti na krátenie výdavkov, veď jednotlivé výdavkové položky boli znížené už pri schválení rozpočtu na rok 2012. „Ukazuje sa, že nebolo
správne rozhodnutie, keď pri schválení tohtoročného rozpočtu mestské zastupiteľstvo odmietlo zvýšenie dane za nehnuteľnosti. Frakcia Most
– Híd nepodporila ani ten variant, ktorý počítal
so zvýšením dane za nehnuteľnosti iba u energetických podnikoch a u obchodných reťazcoch. Ak
by prešiel tento náš návrh, teraz by sme asi nemali tento problém” – povedal Z. Pápay.
Podľa vedúceho finančného odboru na riešenie tejto situácie zrejme bude potrebný preklenovací úver vo výške 300 tisíc eúr, žo mestské zastupiteľstvo už odsúhlasilo. Z. Pápay zaslal svoj
návrh na konsolidáciu mestských financií predsedovi finančnej komisie pri mestskom zastupiteľstve Zsoltovi Bindicsovi (Most – Híd) na preštudovanie. K tejto téme sa nabudúce vrátime.
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Környezettudatos nevelés

Az óvodában
kell kezdeni
A szakemberek szerint a környezeti nevelést
nem lehet elég korán elkezdeni. Hogy már
egészen apró korban is mennyire vevők rá
a gyerekek, megtapasztalhattuk a Halpiac
téri óvodában.
"Olyan szokásrendszert, magatartásformát
igyekszünk elsajátíttatni a gyerekekkel, amely
elősegíti, hogy a természettel és az ember alkotta környezettel harmóniában élő, a környezeti problémák iránt érzékeny, egészséges életvitelű felnőttekké váljanak" - összegezte célkitűzésüket Varga Mária igazgatónő. Elérését olyan akciók segítik, mint például a Föld Napja. Ebben az óvodában azonban, úgy tűnik, minden nap Föld Napja van, hisz a környezetvédelemmel kapcsolatos
ismeretek, tevékenységek folyamatosan jelen vannak a gyerekek mindennapjaiban. "Fa- és virágültetés, öntözés, magok csíráztatása, a növények
fejlődésének figyelemmel követése, madáretetés, az
élő világ aktív megfigyelése, ez mind a természet
megismerését szolgálja. De nemcsak erről van szó.
Környezetkíméletre tanítjuk a gyermeket akkor is,
amikor arra figyelmeztetjük, hogy ne szemeteljen,
a mosdóban ne folyassa feleslegesen a vizet, vagy
hogy oltsa le a villanyt, mielőtt kimegy a helyiségből. Ezek apróságoknak tűnnek, valójában
mind egy-egy lépés a környezettudatos magatartás felé" -- magyarázta az igazgatónő. Az „öko-viselkedés” kialakítását szolgálja a hulladékok felhasználása is. Mulatságos figurák készíthetők to-

jástartóból, WC-papír tekercsből, műanyag flakonból, és a drága mechanikus játékokhoz szokott
gyerekek élvezik ezeket az egyszerű játékokat, amelyek az ő fantáziájukat, ügyességüket tanúsítják.
Varga Mária dicsérte a szülőket, akik lelkesen
támogatják a programot, ez az óvodai akciók sikerének titka. A siker kulcsai maguk a gyerekek,
akik a legfogékonyabb korban vannak, szinte
isszák magukba az új információkat és maguk is
"nevelnek" azáltal, hogy otthon is igyekeznek az
óvodában tanultak szerint viselkedni.
"Bekapcsolódtunk az A.S.A. cég által meghirdetett papírgyűjtő versenybe, és az összes duna-

szerdahelyi óvoda és iskola közül mi lettünk az elsők. Ez egy kétciklusos verseny, reméljük, hogy a
következő körben is mi leszünk a legjobbak" –
mondta Varga Mária. Az óvodában egy másik hulladékgyűjtő akció is folyik, ez már szülői kezdeményezésre. Eddig négy hónap alatt 42O kilogram
műanyag flakont szedtek össze és szállítottak el,
szintén szülői segédlettel.
Amikor ott jártunk, a gyerekek fácskát, virágot
ültettek. Öröm volt látni a sürgölődésüket, nagyon
komolyan vették a rájuk bízott feladatot. Ezekből
az apróságokból biztosan természetszerető, környezetüket óvó felnőttek lesznek.

és rendkívül élvezik a játékot. Svájcban, Németországban is hasonló játékos formában tanítják a legkisebbeket a környezettudatos magatartás alapjaira

" – mondja Enikő. A most végző egyetemi hallgató aktivistaként, ingyen végzi ezt a munkát, amelyet az óvodák után az iskolákban kíván folytatni.

Mesés
környezetvédelem
Mivel lehet a legjobban megfogni egy kisgyereket? Természetesen mesével. A vásárúti Takács
Enikő, aki most végez a pozsonyi Komenský Egyetem környezetvédelmi szakán, mesével népszerűsíti a szelektív hulladékgyűjtést a dunaszerdahelyi
óvodákban. Ez a projekt a városi hivatal közoktatási főosztályával és a szemételhordást végző ASA
céggel való együttműködésben valósul meg a város óvodáiban és alapiskoláiban.
A kiskakas gyémánt félkrajcárja című ismert mesét mintha épp erre a célra találták volna ki. Enikő
az apróságokkal körülüli a hulladékokból aranzsált
szemétdombot, és eljátssza velük a kiskakas történetét, aki a szemétdombon kapirgálva kincsre lelt.
Enikő elmagyarázza a kicsiknek, hogy a szemétdombon minden kincs, mert a sok hulladék újrahasznosítható, de előtte szét kell válogatni. Más-más
színű dobozba kerül az üveg, a papír, a szerves hulladék és a műanyag. "A gyerekek nagyon ügyesek,
gyorsan rájönnek, melyik dobozba mit kell rakni,

Ekologická výchova
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Treba začať
už v škôlke
Odborníci sa zhodujú v názore, že nie je možné začať dostatočne skoro vštepiť deťom lásku k životnému prostrediu. V škôlke na Rybnom trhu sme sa presvedčili o tom, že deti sú
už aj v útlom veku otvorené k tejto téme.
„Rôznymi aktivitami vedieme deti k zodpovednosti za svoje správanie voči prírode, k ekologickému mysleniu, aby z nich vyrástli ľudia citliví k životnému prostrediu“ – sumarizuje ciele riaditeľka škôlky Mária Varga. V tejto škôlke akoby každý deň bol Dňom Zeme: vedomosti o prírode, o potrebe jej ochrany sú prítomné v každodennej výchovnej práci. „Vysádzanie stromčekov
a kvetín, ich polievanie, klíčenie semienok, sledovanie vývinu rastlín, krmenie vtáčikov, aktívne
pozorovanie prírody, to všetko je súčasťou našej
výchovy. Ale vedieme deti k ekologickému postoju aj vtedy, keď ich upozorňujeme, aby nerozhadzovali smeti, zbytočne nepúšťali vodu, zhasli svetlo v miestnosti“ – vysvetľuje pani riaditeľka.
V tejto škôlke vedú detičky k „eko-správaniu“
aj zaujímavým zúžitkovaním odpadu: z vaječných kartónov, papierových zvytkov a umelohmotných flakónov vyrábajú rôzne figúrky. Deti
zvyknuté na drahé mechanické hračky sa tešia
týmto jednoduchým hračkám, ktoré sú výsledkom ich kreativity a šikovnosti.
Pani riaditeľka chváli rodičov, ktorí tento výchovný program nezištne podporujú. Rodičia pestujú veľmi blízky vzťah so škôlkou - to je tajomstvo úspechu. Detičky, ktoré sú v najvnímavejšom veku, dokonca aj sami „vychovávajú“, keď sa doma snažia správať na základe toho,
čo sa v škôlke naučili.

„Zapojili sme sa aj do zberu papiera, ktorý vyhlásila firma A.S.A. Zo všetkých dunajskostredských škôl a predškolských zariadení my sme boli
najlepší “ – povedala pani riaditeľka. V škôlke z
podnetu rodičov prebieha aj zber PET fliaš. S ich

Ekovýchova
s rozprávkou
Čím možno najviac zaujať malé dieťa? Samozrejme s rozprávkou. Študentka posledného
ročníka prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Enikő Takács z Trhovej Hradskej sa
snaží rozprávkami popularizovať selektívny zber
odpadu. Projekt iniciovaný Odborom školstva
mestského úradu a firmou ASA sa realizuje v predškolských zariadeniach v správe mesta.
Rozprávka o kohútikovi, ktorý našiel na
smetisku diamantový polgrajciar, je akoby
stvorená na tento účel. Enikő zahrá s deťmi pri
zaranžovanom smetisku príhodu kohútika,
ktorý vyhrabal poklad. Vysvetlí deťom, že na
smetisku je veľa pokladov, lebo odpad sa dá zúžitkovať, recyklovať, ale predtým ho treba selektovať. Do iného kontajnera treba vhadzovať
sklo, papier, komunálny odpad i plasty. „Deti
sú veľmi šikovné, rýchlo zistia, čo do ktorej krabice patrí, hra ich dokáže zaujať. Aj vo Švajčiarsku či Nemecku oboznamujú najmenších so
základmi ekologického vnímania takouto hravou formou“ – vraví Enikő, ktorá túto prácu vykonáva ako dobrovoľná aktivistka, bez nároku
na odmenu. V projekte chce pokračovať aj na
základných školách.

pomocou deti vyzbierali za štyri mesiace 420 kg
umelohmotných flakónov. V čase našej návštevy
škôlkári práve vysádzali stromčeky a kvetiny. Bola
radosť sledovať ich. Určite vyrastú z nich ľudia citliví k životnému prostrediu.
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Mozaik / Mozaika

Ádor utca: a vihar letört egy korhadt fát
A lakók egy részének ellenállása miatt két éve nem vághatták ki a veszélyes fákat
Két éve a városi hivatal illetékes osztálya szakemberekkel ellenőriztette a Dunaszerdahelyen található fák állagát. Több korhadó fát életveszélyesnek találtak, néhány terebélyes fa gyökérzete
pedig az útburkolatot rongálta meg. „Az Ádor utcában emiatt több beteg és korhadt fa kivágására
lett volna szükség, helyettük pedig rögtön új fákat
telepítettünk volna. De az elkezdett munkálatokat
az utca több lakójának ellenállása miatt le kellett
állítani” – elevenítette fel a történteket Szabó Dezső, a műszaki és beruházási főosztály vezetője.
A napokban az Ádor utca egyik lakója felháborodott levelében tudatta a polgármesterrel, hogy a 23.
számú ház előtti korhadt fa május 12-én este a szélvihar következtében letört, de szerencsére akkor senki nem járt arra, így nem okozott sérülést. „Ezeket
a fákat egyszer már megjelölték, hogy kivágják, de
a munkálatokat Önök leállították, azóta eltelt két év
és a helyzet csak tovább romlott” - panaszolta levelében a dunaszerdahelyi hölgy. Levelében emlékeztet arra, hogy már többször figyelmeztetett az Ádor
utcai lévő fák veszélyes állapotára, most pedig
nyomatékosan kérte a polgármestert a veszélyes fa
eltávolítására. „A fák kivágása a törvény értelmében
csak a vegetációs időszak után, tehát októbertől áprilisig lehetséges. Addig csupán az életveszélyes fák
eltávolítására van mód, ami meg fog történni” – nyilatkozta lapunknak Szabó Dezső főosztályvezető.

Fakivágás a temető
kerítésénél
A közelmúltban több mint ötven fát vágatott ki a városi hivatal, felét lakossági kérés
alapján. Kivágásukat általában az indokolta,
hogy túl közel nőnek a ház falához. Az engedélyezés előtt helyszíni szemlét tartottak. Tizenhat kanadai jegenyét azért kellett eltávolítani, mert szálló virágzatuk környezetszennyezést okozott.
Az udvarnoki úti köztemetőben a kerítés
mellett kellett kivágni korhadó jegenyefákat, ezek több mint negyvenévesek voltak.
A terebélyes fák kidőlésük esetén ugyanolyan
kárt okozhattak volna, mint az a fa, amelyet
tavaly döntött ki a vihar, miközben néhány
sírt is megrongált. De a temetőbe látogatókra
is veszélyt jelentettek volna. Mivel a fákat
a kerítés felé kellett dönteni, ezért azt is le
kellett bontani, a helyébe újat építenek a régi
elemeinek felhasználásával. A jegenyék kivágását a faanyagért cserébe végezték el, a
többiét minimális áron.

Fotograﬁu nám zaslala obyvateľka z Ádorskej ulice.

V Ádorskej ulici víchrica polámala strom
Kvôli protestu obyvateľov ulice pred dvoma rokmi neboli vyrúbané nebezpečné stromy
Pred dvoma rokmi príslušný odbor mestského
úradu v spolupráci s odborníkmi monitoroval
zdravotný stav stromov v Dunajskej Strede.
Viac stromov v meste určili na výrub pre
vysýchanie, iné veľké stromy sa dostali na
výrubnú listinu preto, lebo ich koreňový systém
poškodzoval chodníky. „V Ádorskej ulici sme
označili viac chorých a vysýchajúcich stromov
na výrub, na ich miesto sa mali vzápätí vysadiť
nové stromčeky. Ale výrub sme museli pre protest obyvateľov časti ulice zastaviť“ – pripomenul udalosti spred dvoch rokov Ing. Dezider
Szabó, vedúci technického a investičného odboru mestského úradu.
Pred pár dňami obyvateľka Ádorskej ulice v rozhorčenom liste informovala primátora o tom, že 12.

mája večer víchrica polámala vysýchajúci strom
pred domom číslo 23. Našťastie sa nikto nezdržoval
na okolí, preto sa nikomu nič nestalo „Tieto
stromy boli už raz vyznačené na výrub, ale práce
ste zastavili, odvtedy uplynuli dva roky a situácia
sa stále zhoršuje“ – sťažovala sa v liste obyvateľka ulice. V liste pripomenula, že už viackrát upriamila pozornosť na kritický stav stromov v
Ádorskej ulici, teraz dôrazne požiadala primátora o odstránenie nebezpečného stromu.
„Výrub stromov je v zmysle zákona možný len
po vegetačnom období, teda od októbra do apríla. Do tej doby sa dajú odstrániť len životu nebezpečné stromy, čo sa v kritických prípadoch aj
uskutoční“ – povedal pre Dunajskostredský hlásnik Ing. Dezider Szabó.

Výrub stromov pri plote cintorína
V poslednom čase mestský úrad dal vyrúbať viac ako 50 stromov. Polovicu z nich odstránili na žiadosť obyvateľov, lebo stáli príliš blízko k domom. Pred vydaním povolenia
bola vykonaná obhliadka. 16 kanadských topoľov odstránili preto, lebo znečisťovali vonkajšie aj vnútorné priestory a znepríjemnili život alergikom a obyvateľom ulice.
Aj pri plote cintorína na Malodvorníckej ceste museli vyrúbať topole, ktoré mali viac ako
40 rokov. Boli spráchnivené a ohrozovali nielen
hroby, ale aj zdravie a život ľudí. Varovným prípadom bol vetrom vyvrátený strom z minulého roka, ktorý poškodil niekoľko hrobov. Nakoľko urastené stromy boli tesne pri plote, ich
výrub bol možný len po odstránení plotu, ktorý teraz musia nahradiť novým s použitím niek-

torých prvkov starého plotu. Výrub topoľov vykonali prakticky bezplatne, za vyrúbané drevo,
ostatné stromy vypílili za minimálnu cenu.

Ünnepség / Slávnosť
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Ünnepeljen
magyar a
magyarral!
A címben szereplő jelmondat volt a Dunaszerdahelyen negyedik alkalommal megrendezett IV. magyar majális központi mottója. Május 4-én és 5-én tartotta meg a Magyar Majálist
a Magyarok Szövetsége a Városi Szabadidőparkban. A szép tavaszias időben lezajlott egész
napos rendvény hangulatát képriportban elevenítjük fel. A Magyar Majálissal párhuzamosan
az esti órákban a dunaszerdahelyi Magyar Megmaradásért Polgári Társulás szervezésében fellépett a Kárpátia együttes, a koncerten több mint
ezren vettek részt.

Maďarský majáles
Združenie Maďarov organizovalo v Dunajskej
Strede už po štvrtýkrát Maďarský majáles. Akcia
sa konala v znamení hesla: Nech Maďar oslavuje
s Maďarom. Podujatiu prialo aj pekné slnečné počasie. O celodennej akcii prinášame fotomontáž.

III. YBS
Magyar Kupa
A Magyar Majális keretében került sor immár
harmadik alkalommal a felvidéki csapatok és az
anyaországi szurkolói csapatok labdarúgótornájára. A sporteseményt a Yellow Blue Supporters
DAC szurkolói csoport szervezte. A két csoportban tizenkét csapat versenyzett a DAC stadion mögötti pályán a városi szabadidőparkban. Az ünnepélyes megnyitón jelen volt A. Szabó László
alpolgármester. Karaffa Attila városi képviselő
köszöntötte a csapatokat és Dr. László Lajost. A

Nagy Marián, a Zerda csapatkapitánya átveszi az
oklevelet és a kupát.

Székelyföldért Társaság alapító tagja bejelentette:
a focikupa első két helyezettje decemberben Diósdon részt vesz a „Kárpát-medencei magyar
összefogás: focival az autonómiáért" elnevezésű
torna döntőjében, amelyet a Társaság rendez.
A döntőbe a Zerda és az YBS Junior csapata
került: 2:2-es döntetlen után tizenegyesekkel

döntötték el az aranyérem sorsát. A szerencse a
Zerda csapatának kedvezett, a harmadik a Via
Nova lett. A torna legjobb góllövője Plankó Csaba (Via Nova), a torna legjobb mezőnyjátékosa
Marcibál Levente (YBS Junior) és a legjobb kapus Bertalan Imre (Zerda) lett. A tizenegyesrúgó versenyt Takács Dávid (YBS) nyerte.

12

Olvasói levél / List čitateľa

Mentsük meg, ami megmenthető!
Áprilisi számunkban tájékoztattuk olvasóinkat arról, hogy a vasúttársaság lebontani
készül a tulajdonában lévő víztornyot, amely
a Dunaszerdahelyen megmaradt kevés ipari műemlékjellegű épület egyike. A városvezetés véleménye szerint ezt az 1951 elõtt
épült négyszintes épületet meg kellene
menteni, és a jövõben közösségi célokat szolgálhatna. Az alábbiakban Hodossy Mária véleményét ismertetjük, aki reagált felhívásunkra és papirra vettte javaslatait.
“Útban van? Mást akarnak a helyére építeni?
Nagy kár lenne azonban eltüntetni, mert sajnos, a
rendszerváltás előtt a régi épületek sokaságát úgyis
lebonttatták, s ezzel a város kedves hangulatát elvesztettük” – írja levelében olvasónk. Példaként a
Fehér Kastélyt említi, amelynek helyére a postát
építették, pedig azt is szépen helyre lehetett volna állítani és ma büszkék lehetnénk rá. “Hosszasan tudnám sorolni a lebontott épületek nevét. Ma
már tudjuk, hogy annakidején rosszul döntöttek.
Ezért kérem, hogy ne essünk ugyanabba a hibába,
mint a múltban. Bizakodom, hogy a döntéshozók
átgondolják és olyan megoldás születik, amely egyformán megnyugtató a vasúttársaság és a lakosság szempontjából is, és az utóbbinak az örömére szolgál” – vélekedik olvasónk. Legyen ez a kis
épület a város egyik szimbóluma – javasolja. “Ter-

mészetesen, az én szavam nem sokat számít a döntésnél. Ötletként leírom, hogy fel kellene újítani és
így hasznosítani lehetne, utána pedig bevételt is
hozhatna. Például a vasúttársság kis múzeumot alakíthatna ki benne. Azt is el tudom képzelni, hogy
az emeleten rajzkört tartanának, ezen a szülők is
részt vehetnének, vagy más szakkörök alakulnának.
A legfelső szinten kilátó is lehetne” – sorolta ötleteit Hodossy Mária. De mint írja, tisztában van
a jelenlegi kedvezőtlen gazdasági helyzettel, hogy
nem könnyű anyagi forrást találni a felújításra. “A

véleményem az, hogy azzal senkinek nem hoz hasznot, ha lebontják. De legalább ez az emlék maradjon meg a városban! Őrizzük meg, mentsük meg
a jövő nemzedékeknek, hogy unokáink is láthassák!
A rombolásnak pedig vessük végre véget. Dunaszerdahelyen sajnos, már eddig is felbecsülhetetlen értékek voltak pusztulásra ítélve. Ezért ma értékelnünk kell azt a keveset, ami még megmaradt.
Előre is köszönöm azoknak, akik mindezt majd mérlegelik, amikor döntenek. Remélem, okos döntés
születik” - zárja levelét olvasónk .

Zachráňme, čo ešte nezbúrali!
V apríli sme informovali o tom, že železničná spoločnosť chce zbúrať vodnú vežu,
ktorá je v ich vlastníctve. Tento objekt je
jedna z mála priemyselných pamiatok,
ktoré sa v Dunajskej Strede zachovali. Vedenie mesta je toho názoru, že stavbu z
roku 1951 treba zachrániť a sfunkčniť,
aby mohla slúžiť verejnosti. Nižšie citujeme z listu čitateľky Márie Hodossy, ktorá zareagovala na našu výzvu a napísala svoje
návrhy a postrehy.

A rendszeres karbantartás keretében a napokban a város több pontján felfestették a vízszintes közlekedési jelzéseket. Képünkön a városházánál újítják fel a forgalmas gyalogos átjárót
jelző csíkokat.
/ V rámci sústavnej údržby v posledných dňoch
vo viacerých mestských častiach prebiehalo
maľovanie vodorovného dopravného značenia.
Najviditeľnejšia bola obnova frekventovaného
priechodu pre chodcov pred budovou radnice.

„Prekáža niekomu? Chcú tam vybudovať niečo iné? Likvidovať vežu – to by bola veľká škoda.
Žiaľ, v rokoch pred prevratom zbúrali veľa starých
budov, čím mesto stratilo svoju pôvodnú atmosféru“ – píše vo svojom liste čitateľka. Ako príklad
uvádza Biely kaštieľ, ktorý zbúrali a na jeho
mieste vyrástla budova pošty. Podľa M. Hodossy
dnes by sme mohli byť na kaštieľ právom pyšní.
„Dlho by som vedela vymenovať, ktoré budovy boli zbúrané. Dnes už vieme, že boli to zlé rozhodnutia. Preto teraz nezopakujme chyby minu-

losti.Verím, že sa rozhodnú pre dobré riešenie, ktoré bude prijateľné aj pre železnice, aj pre verejnosť
a budova bude slúžiť nám všetkým“ – píše pani Hodossy. Nech ostane táto malá budova jedným zo
symbolov mesta – navrhuje.
„Podľa mňa by sa budova mala zrekonštruovať a zúžitkovať tak, aby prinášala aj tržby. Železničná spoločnosť by tu mohla napríklad zriadiť
malé múzeum. Viem si predstaviť aj to, že na poschodí tejto budovy by boli hodiny výtvarnej výchovy, prípadne iné aktivity. Na najvyššom poschodí
by mohla byť rozhladňa.“ Ako pani Hodossy uviedla, uvedomuje si negatívne dopady krízy a obmedzené finančné možnosti.
„Nikomu neprospeje, ak budovu zbúrame. Ale
zachovajme aspoň túto pamiatku pre mesto! Zachovajme ju pre budúce generácie, pre naše deti
a vnúčatá! So zničením treba konečne skoncovať. V meste sa už veľa hodnotných budov stalo obeťou zbúrania. Musíme si ceniť to málo, čo
nám ešte zostalo. Vopred ďakujem tým, ktorí to
pred konečným rozhodnutím pochopia“ –uvádza
vo svojom liste naša čitateľka.

Mozaik / Mozaika
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A biciklibusz második éve
Dunaszerdahely és Bős között a hétvégéken
ismét közlekedik a kerékpárszállító autóbuszjárat, a biciklibusz. Ez az első ilyen jellegű
busz Szlovákiában, amely huszonnégy kerékpár elhelyezésére és harminc személy utazására alkalmas, 10 állóhely is van benne.
Az idén is Dunaszerdahelyről, a városházával szemközti megállóról indul és szállítja az utasokat Bősre a felvízcsatornához, majd a Hullám
Csárdánál lévő végállomásig. A menetrend szerint Bősön a Szolgáltatások Házánál, a Nimród
étteremnél és a vízerőműnél is megáll. Bőstől a
bringázók az Öreg-Duna-ág menti kerékpárutakon folytathatják a kerekezést. Az utat húsz
perc alatt teszi meg a busz.

Dunaszerdahelyről 9.30-kor, 10.30kor, 13.30-kor, és 17.30-kor, a Hullám
Csárdától vissza pedig 10, 11, 16 és 18 órakor indul. A jegyár egy euró, ebben belefoglaltatik a kerékpár viteldíja is. Kutyát
is fel lehet vinni a buszra.
A dunaszerdahelyiek és a turisták részéről nagy az érdeklődés a speciális járat
iránt. A biciklibusz április 2. és szeptember
16. között közlekedik szombatonként, vasárnap, valamint ünnepnapokon.
A hétvégi buszjáratot a Szlovák Autóbusz-közlekedési Vállalat Rt. dunaszerdahelyi részlege működteti és a turizmus fellendítése érdekében költségvetéséből támogatja Dunaszerdahely önkormányzata is.

Druhá sezóna cyklobusu
Medzi Dunajskou Stredou a Gabčíkovom
opäť premáva cyklobus, ktorý je určený na
prepravu 24 bicyklov a tridsiatich cestujúcich, s 10-mi miestami na státie.
Cyklobus odchádza zo zastávky, ktorá je
oproti mestskému úradu. Odtiaľ prepravuje cestujúcich do Gabčíkova k starému prístavu a konečnú má pri čárde Hullám. Autobus v Gabčíkove
má zastávku aj pri Dome služieb, reštaurácii Nimród a vodnej elektrárni. Cyklisti od Gabčíkova
potom môžu pokračovať v jazde na medzinárodných cyklistických trasách. Cesta z Dunajskej

Stredy do Gabčíkova trvá 20 minút. Autobus z
Dunajskej Stredy odchádza o 9,30, 10,30 , 13,30
a 17,30. Od čárdy Hullám pôjde naspäť o 10, 11,
16 a 18-tej hodine. Cestovný lístok, vrátane dopravy bicykla je 1 euro. Na pravidelnú linku cyklobusu možno nastúpiť aj so psom.
Zo strany Dunajskostredčanov ale i turistov je
značný záujem o špeciálnu linku, ktorá premáva
od 2. apríla do 16. septembra, a to v sobotu, nedeľu
a cez sviatky. Linku prevádzkuje SAD Dunajská
Streda a.s. a z mestského rozpočtu dotuje ju aj samospráva Dunajskej Stredy za účelom rozvoja regionálneho turizmu.

Kukába zárt kutya, életmentő segítség
Az alábbiakban három olyan, a napokban
történt sokkoló esetről számolunk be,
amelyek az emberi kegyetlenségről, nemtörődömségről és a városi rendőrség
gyakran életmentő szerepéről egyaránt
tanúskodnak.
A Fenyves lakótelepen az egyik kukából
nyolchónapos kiskutyát mentettek ki a városi
rendőrök. Egy lakos telefonon értesítette őket,
hogy kutyanyüszítés hallatszik a kukák környékéről. A kiszálló rendőrök egy összedrótozott fedelű kukában körülbelül nyolchónapos németjuhász keverék kutyát találtak. Az ebnek szerencsére, nem voltak sérülései, de nagyon meg
volt ijedve. A rendőröknek még aznap sikerült
találniuk egy vállalkozót, aki a kutyust befogadta.
A Nyugati városrész egyik családi házában két napig feküdt magatehetetlenül egy

idős asszony, miután elesett a konyhában és
combnyaktörést szenvedett. Egy lakos lett figyelmes arra, hogy folyamatosan zárva van
az ajtó és értesítette a rendőrséget. Az
asszony második napja feküdt a hideg kövezeten, a nyílt törésénél gyulladás keletkezett. Ha nincs a figyelmes lakos és a rendőrök
nem szállíttatták volna kórházba, a balesetnek beláthatatlan következményei lehettek
volna. Ez esetben tehát valóban életmentő segítségről volt szó.
A Keleti lakótelepen a 2225/35- ös számú
lakóházban az egyik balkonon hangoskodott
és leugrással fenyegetőzött egy 77 éves férfi.
A kihívott városi rendőrök nem tudtak bejutni a lakásába, ezért a tűzoltókat is riasztani kellett. Végül az utóbbiaknak sikerült emelőkosárral lehozni a férfit az erkélyről, majd orvosi kivizsgálásra vitték.

Pes uzamknutý
v kontajnery,
záchrana životov
V uplynulých dňoch sa stalo v meste niekoľko šokujúcich prípadov, ktoré svedčia o
ľudskej ukrutnosti, ale zároveň aj o pohotovosti mestskej polície. Vďaka ich včasným
zásahom zrejme zachránili aj ľudské životy.
Na sídlisku Boriny vyslobodili mestskí policajti
zo smetného kontajnera 8 mesačné šteniatko nemeckého ovčiaka. Policajtov upozornil na skuvíňajúceho psa telefonát občana. V zadrôtovanom
kontajneri policajti našli vyplašené šteňa, našťastie nemalo poranenia. Policajti ešte v ten deň našli pre psa nového majiteľa.
Na sídlisku Západ v rodinnom dome ležala dva
dni na podlahe nevládna staršia žena, ktorá spadla v kuchyni a utrpela zlomeninu stehennej kosti. Mestskú políciu informovala žena, ktorej bolo
podozrivé, že z domu nikto nevychádzal a dvere
už druhý deň boli zamknuté. Nebyť pozorného občana a včasného výjazdu mestskej polície by sa
pani nedostala včas do nemocnice a nehoda by
mohla mať aj tragické následky.
Na sídlisku Východ v bytovke 2225/35 sa
vyhrážal vyskočením z balkóna 77 ročný muž.
Cez dvere sa mestskí policajti nedostali do
jeho bytu, preto ho museli zachraňovať privolaní
hasiči použitím vysokozdvižnej plošiny a dopravili ho do nemocnice.
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

ITelCom – az Ön partnere a digitális világban
Látogasson el üzletünkbe, amely a legújabb technikai megoldásokat kínálja a számítástechnika, a
digitális televíziózás, az internetes kapcsolat, valamint a biztonsági rendszerek terén. Korszerű berendezések széles körét kínáljuk önöknek és természetesen, tanácsot adunk a szórakoztató elektronika terén, a leggyorsabb internetes csatlakozással és a digitális televíziózással kapcsolatban is. Megtervezzük és beszereljük a riasztó- és kamerarendszert lakásába, családi házába vagy irodájába távoli megfigyeléssel, hogy értékeit mindig biztonságban tudja.
Az UPC Broadband Slovakia s.r.o. üzleti partnerei vagyunk. Nálunk megrendelheti az összes
szolgáltatást, mint például internet és digitális kábel TV, egy havi díj ellenében akár több TV készüléken is ingyen nézheti programjainkat! Legkeresettebb termékünk az internetek közül a korlátlan FIBER POWER 25, ami 2 évig garantált havi 9,90 euró.
Nyitva tartás: hétfő – péntek: 9.00 – 17.30., Bacsák utca 247, tel.: 031 321 99 99 , www.itelcom.sk

ITelCom Váš partner
v digitálnom svete
Navštívte našu predajňu, orientujúcu sa na moderné technológie z oblasti výpočtovej techniky, digitálnej televízie, zabezpečovacej techniky a internetového pripojenia.
Ponúkame vám široké portfólio najmodernejších zariadení a samozrejme aj poradíme
v orientácii sa na trhu domácej zábavy ako aj firemných riešení:najrýchlejšie pripojenie na internet a digitálnu televíziu. Navrhneme a nainštalujeme zabezpečovací a kamerový systém do Vášho bytu, rodinného domu, alebo kancelárie s diaľkovým dohľadom, aby ste mali vždy svoje cennosti v bezpečí! Sme obchodným partnerom firmy
UPC Broadband Slovakia s.r.o. U nás si môžete zriadiť všetky služby od tejto spoločnosti, digitálnu káblovú televíziu a internet.
Firma UPC Broadband Slovakia s.r.o. Vám poskytne za jeden poplatok mesačne možnosť sledovať televíziu na viacerých TV prijímačoch zadarmo!!!
Najžiadanejším produktom z internetov je časovo a dátovo neobmedzený FIBER POWER 25 za 9,90 Eur mesačne s garanciou ceny počas doby 2 rokov.
U nás si môžete zriadiť aj satelitnú digitálnu televíziu s najväššou ponukou maďarských programov na trhu od poskytovateľa FREESAT by UPC Direct.
Otvorené: pondelok-piatok: 9:00 –17:30, Bacsákova 247, tel.: 031 321 99 99 , www.itelcom.sk
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Május 9-i versenyünk megfejtői

Výhercovia čitateľskej súťaže z 9. mája

A legutóbbi számunkban közölt kérdésre adott helyes válasz beküldői
közül kisorsolt szerencsés nyertesek a következők: Tánczos Anna, Jilemnický utca 234/31, Gaál Éva, Barátság tér 2164/2 és Mautner Angéla, Karcsai út 5924/17 A. Mind a három nyertes 20 - 20 euró értékben
tetszés szerint vásárolhat virágterápiás termékeket a Harmónia szaküzletben. A nyertesek a Fontána melletti zsákutcában található boltban
jelentkezzenek. Szükséges a személyi igazolvány felmutatása!

Z čitateľov, ktorí zaslali správnu odpovedˇ na otázku, ktorú sme položili v poslednom vydaní DH, boli vyžrebovaní: Anna Tánczos, Jilemnického 234/31, Éva Gaál, nám. Priateľstva 2164/2 a Angéla Mautner, Kračanská 5924/17 A. Každý výherca získa možnosť bezplatného nákupu po 20 – 20 eúr z výrobkov kvetovej terápie v obchode HARMÓNIA. Výhercovia nech sa prihlásia v predajni v uličke pri Fontáne. Treba sa preukázať občianskym preukazom.

Új kérdés:

Nová otázka:

Melyik az Itelcom legkeresettebb internet – terméke? Mind a három
nyertes egyenként 20 euró értékű ajándékcsomagot nyer az Itelcomtól.

Aký je najžiadanejší produkt z internetov od Itelcomu? Traja vyžrebovaní čitatelia získajú darčekový balík v hodnote po 20 Eur od firmy Itelcom.

Válaszaikat legkésőbb május 31 - 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.

Odpovede zašlite najneskôr do 31. 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
Sükeová Zsófia
Holicsek Ádám Benedek
Fekete Mátyás
Csölle Krisztián
Kulich Kinga
Kiss Gergely
Máthis Balázs
Márková Vanda
Karácsony József
Herceg Pál Balázs
Egri Nikolett
Pálfyová Bella Ingrid
Kovács Alan
Vígh Viktor Pál

Elhalálozások – Zomreli
Mészáros Ľudovít /1944/
Gálus Ivan /1948/
Vénová Mária /1937/
Kovács Tibor /1938/
Bende Florian /1937/
Lukács Zoltán /1931/
Ing. Csémy Žigmund /1952/

Házasságkötés – Sobáše
Danáč Gabriel - Nyáriová Gabriela
Nagy Zoltán
- Mgr. Bugárová Zsuzsanna
Ollé Zoltán
- Kovács Krisztina

Vermes villa / Vermesova vila
A KOMP – Kortárs Művészeti Panoráma kiállítás megtekinthető június 8-ig./
KOMP – Panoráma súčasného umenia –
výstava je otvorená do 8. júna.

NFG klub
június 1. péntek, 20:00: II. G.R.O.W. –
(Grasp the right opportunity for wisdom)
tudományos előadás sorozat
június 8. (péntek)
Bigel + Györemix ( HU)
hip hop / breakbeat / dubstep party
június 9. szombat, 20:00: Podhradská
Lea: Karcsai út - dokumentumfilm–vetítés
június 15. péntek, III. G.R.O.W.
tudományos előadás sorozat

Csallóközi Múzeum/
Žitnoostrovské múzeum
A Csallóközi Színes Ceruzák 2012 nemzetközi óvodás képzőművészeti verseny dijazott munkáiból rendezett kiállítás július 9-ig tekinthető meg. / Výstava ocenených prác XIII.
medzinárodnej výtvarnej súťaže škôlkárov Žitnoostrovské pastelky potrvá do 9. júla.
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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 májusi/júniusi programja –
májový/júnový program MsKS
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

Járási turisztikai találkozó

Okresný turistický zraz

Május 26. - 27. -Bodak
Gyülekező a bodaki vadászlakban 8 – 10 óra
között, részvételi díj 5 euró.
Vízi, gyalogos és kerékpáros turisztika. Bővebb információk: 0907/736-410

26. a 27. mája v Bodíkoch.
Zraz v poľovníckej chate, prezentácia od 8.00
do 10 hod, účastnícky poplatok 5 eúr.
Vodná, pešia a cykloturistika. Kontaktný telefón: 0907/736-410- J. Tislovits.

Az 50 éves OMEGA együttes jubileumi koncertje
Dunaszerdahelyen

Jubilejný koncert 50 ročnej
rockovej legendy OMEGA /HU/
v Dunajskej Strede

Vendég: COLLEGIUM MUSICUM
2012. június 29, péntek
Dunaszerdahely, DAC Stadion
Jegyelővétel: Elókoncert, Kukučín u. 459,
Vállalkozók háza, 1. em.,
info:+421 905 654 349, info@elokoncert.sk,
FOCUS Music Shop, Vámbéry Ármin tér
51, tel.: +421 31 /55 15 102
valamint www.ticketportal.sk
Bővebb info: www.omega50.sk

Hosť: COLLEGIUM MUSICUM
29. júna 2012, piatok
Miesto: štadión DAC
Predpredaj vstupeniek: ElóKONCERT,
um. agentúra, Dom podnikateľov,Kukučínova
459, 1. poschodie. info@elokoncert.sk, +421
905 654 349, CD predajňa - Focus Music Shop,
Nám.Á. Vámberyho 51, tel.: +421 31 5515102
www.ticketportal.sk
viac informácií na www.omega50.sk
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Felújított medencék átadás előtt
Pred odovzdaním obnovených bazénov

Határon túli látogatások
Na návšteve družobných miest

A Hűségkártya kiadásának elvei
Zásady vydania Vernostnej karty

TÜNDÉRKERT 2012
Divadlo Thália Košice –
Kassai Thália Színház
Első szlovákiai magyar családi musicalnielen pre deti
Böszörményi Gyula - Lakatos Róbert Müller Péter Sziámi bemutatja:

Gergő és az álomfogó
Gregor a lapač snov
Rendező : Gál Tamás
2012 június 15., 17.00 -VMK Dunaszerdahely, jegyek kaphatók a VMK –ban és a
Családi Könyvklub üzleteiben.
Jegyárak: 10 euró (felnőtt), 6 euró/gyerek.
Családi jegy (2 felnőtt,2 gyerek): 22 euró.

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

A városi gyermeknapról
Mestský deň detí

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.

