Udvari Muzsika a Városháza udvarán
Hudba na nádvorí radnice
július 12., 19.00: a Four Art Singers vokálegyüttes koncertje / - koncert vokálneho súboru Four Art Singers
július 19., 19.00: a Vox Camerata kamarakórus koncertje / koncert komorného súboru VoxCamerata
Július 26. 19.00: a Szent György Kórus koncertje /
koncert Zboru Sv. Juraja,
Megjelenik kéthetente
2012. július 4., 20. évfolyam, 11. szám

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

Vychádza dvojtýždenne

11. číslo, 20. ročník, 4. júla 2012

DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

Babafészkek

“B

Új attrakciók gyerekeknek a termálfürdő felújított medencéjében. /Nové atrakcie pre deti v obnovenom bazéne termálneho kúpaliska.

Új igazgató a
termálfürdő
élén

Hniezdo
záchrany aj u
nás

7. oldal
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abafészket“ kapott a múlt héten Dunaszerdahely. Olyan inkubátort,
amelybe névtelenül beteheti gyermekét az őt felnevelni képtelen
anya. Az Esély a Nemkívántaknak
Polgári Társulás (ENPT) jóvoltából
a dunaszerdahelyivel együtt jelenleg húsz ilyen
berendezés működik az országban a csecsemőelhagyások, csecsemőgyilkosságok kivédésére.
Négy a múlt héten létesült. Az addigi 16 közül hatba még nem került baba. A legtöbb (7-7) újszülöttet a két pozsonyi és az egy kassai inkubátor
fogadta be. Az első berendezés kihelyezésétől eltelt 8 év alatt 36 életet sikerült ilyen módon megmenteni. Míg a “babafészkek” megjelenése előtt
évente tíz volt az anyjuk által megölt újszülöttek száma, manapság kettő.
„Szlovákiában mind a laikus, mind a szakmai
nyilvánosság és minden politikai képviselet mindig
nézetazonosságot mutatott a “babafészkek” pozitív megítélésében. Hiszek abban, hogy Szlovákia
ezen az álláspontján soha nem fog változtatni” –
mondta Anna Ghannamová, az ENPT elnöke. Ez
akár felesleges szószaporításnak is tűnhet, hisz nincs
természetesebb emberi kötelesség, mint az élet védelme. Pedig nem mindenki látja így. És aki
egyáltalán nem így látja, sőt, akár meg is szüntetheti az inkubátorprogramot, az nem kisebb hatalom,
mint maga az ENSZ. Már figyelmeztette is Csehországot, hogy a babafészkek ellentmondanak az
ENSZ gyermekjogi egyezményének. Hogy miért?
Mert ellentmondanak az egyezmény azon pontjának, amely garantálja minden gyermek jogát az
identitásra, tehát a vér szerinti szülei megismerésére. Érthető? Nemigen. Elvégre mire a jog, ha nincs
aki éljen vele, mert egynapos korában holtan találták
a kukások egy konténerben?

Parkolójegy
vásárlása
SMS-ben

12. oldal
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Időszerű témák Aktuality

Norvég diplomata
a városházán

Sírhelyek –
sok a tartozás

‘Trine Skymoen, a Norvég Királyság szlovákiai nagykövete június 7 – én Dunaszerdahelyre
látogatott. A norvég diplomatát a városházán fogadta Dr. Hájos Zoltán polgármester, aki tájékoztatta vendégét régiónk és Dunaszerdahely általános helyzetéről. A polgármester beszámolt az
önkormányzatok nehéz anyagi körülményeiről
is, majd arra kérte rangos vendégét, segítsen kapcsolatot teremteni olyan norvég vállalkozókkal, akik
beruháznának városunkban. A nagykövet - asszony
érdeklődésére Hájos Zoltán tájékoztatott a magyarszlovák viszonyról, ami a hétköznapok szintjén Dunaszerdahelyen konfliktusmentesnek mondható.

A városi hivatal felmérést készített arról,
hogy a hozzátartozók rendszeresen fizetik-e a sírhelyek utáni illetéket. Kiderült, hogy a sikabonyi temető 625 sírja közül 115 után nem fizették
be az illetéket, ami összesen 2 320 eurós tartozást jelent. A Kisudvarnoki úti temetőben 2 998
sír van, ám 443 sír esetében együttvéve 8 860 euróval tartoznak a hozzátartozók. A lista megtekinthető a temetőkben lévő hirdetőtáblán. Az általánosan kötelező városi rendelet értelmében az
érvényes bérleti szerződés nélküli sírhelyeket egy
idő után felszámolják.

Nórska veľvyslankyňa
na radnici

Hrobové miesta –
značné nedoplatky

Veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku Trine Skymoen 7. júna navštívíla Dunajskú
Stredu. Nórsku diplomatku na radnici prijal primátor JUDr. Zoltán Hájos. Nórsky hosť sa zaujímal o aktuálnu situáciu v regióne a v Dunajskej
Strede. Primátor Zoltán Hájos informoval nórsku
diplomatku aj o finančných problémoch obecných
samospráv. Požiadal ju o pomoc pri nadviazaní kontaktov s nórskymi podnikateľmi, ktorí by mali záujem investovať v našom meste. Veľvyslankyňa sa
zaujímala aj o maďarsko-slovenské vzťahy, ktoré
podľa primátora na úrovni všedných dní sa dajú charakterizovať ako bezkonfliktné.

Mestský úrad zisťoval aktuálny stav výberu poplatkov za hrobové miesta v mestských cintorínoch.
Zo sumárnych údajov vyplýva, že v maloblahovskom cintoríne je 625 hrobov, avšak v 115-ich
prípadoch príbuzní nezaplatili príslušný poplatok,
dlžná suma je spolu 2 350 eúr. V cintoríne na Malodvorníckej ceste je 2 998 hrobov, za 443 hrobov nie je zaplatený poplatok, celková dlžná
suma je 8 860 eúr. Zoznam neplatičov je vyvesený
na úradnej tabuli v cintorínoch. V zmysle všeobecne
záväzného mestského nariadenia hrobové miesta
bez platnej nájomnej zmluvy po uplynutí určitej
doby likvidujú.

Nyári ügyfélfogadás /
Stránkové hodiny v lete

A cég neve
Obchodné meno

Az üzlet neve
Názov predajne

Barnabás Nagy

Ovocie a zelenina

Ondrej Tóth
Tímea Kucsorová
Tibor Chudoba AZ DESIGN
AG sport s.r.o.

zetésnél jelentős tranzakciós díjat számolnak fel, ami
a kisboltokat érzékenyen érintené. A Hűségkártyát
elfogadó kisboltok jegyzéke a kedvezményezett termékek listájával együtt megtalálható Dunaszerdahely
város weboldalán www.dunstreda.sk. Az alábbi
táblázatban újabb 5 bolt szerepel, amelyek az utóbbi hónapban csatlakoztak a hálózathoz.

Kínálat/
Sortiment

- 15. 30
- 15. 30
- 17. 00
- 15.30
- 12.30

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét,
hogy a DH következő száma augusztus 30 –
án jelenik meg.

Do pozornosti čitateľov!
Upozorňujeme milých čitateľov, že nasledujúce číslo DH vyjde 30. augusta.

Nákup s Vernostnou
kartou už v 32 obchodoch
Od februára sa ďalšie drobné obchodné prevádzky pripojili postupne k sieti malých obchodíkov, ktoré ponúkajú majiteľom Vernostnej karty rôzne zľavy pri nákupoch. Do tejto akcie sa už
zatiaľ zapojilo 32 miestnych malých obchodov.
Kupujúci si však zľavu môže uplatniť iba v tom
prípade, ak za nákup platí v hotovosti. Je to preto, lebo pri platbe kartou banky zúčtujú poplatok,
ktorý veľmi zaťažuje malé obchody. Zoznam obchodov a konkrétne zľavy nájdete na webovej
stránke Dunajskej Stredy www.dunstreda.sk.
Nižšie informujeme o zľavách obchodov, ktoré sa
pripojili za posledný mesiac.

A bolt, egység címe Kedvezmény Az árengedmény tárgya /
Predmet zľavy
Adresa prevádzkárne Zľava

Vámbéry tér 4.
Vámbéryho 4
Fő utca 34.
Hlavná 34
Vámbéry tér 51.
Vámbéryho 51
kandallók árusítása, építése Mező u. 4381/8
Poľná 4381/8
/ predaj a stavba krbov
sportruházat, sportszerek / Vásártér 445.
Trhovisko 445
športové potreby

zöldség, gyümölcs
ovocie, zelenina
TIK-TAK
órajavítás és kereskedés /
predaj a oprava hodín
Kvetinárstvo TÍMEA virágüzlet / kvety

5%

AZ DESIGN

5-10%

AG sport

Hétfő/Pondelok: 7. 30
Kedd/ Utorok :
7. 30
Szerda/ Streda:
7. 30
Csütörtök/ Štvrtok: 7.30
Péntek/ Piatok:
7. 30

Olvasóink ﬁgyelmébe!

Vásárlás Hűségkártyával már 32 boltban
Februártól fokozatosan újabb kisüzletek csatlakoztak azoknak a boltoknak a hálózatához, amelyekben a Hűségkártya – tulajdonosok a kártya felmutatásával kedvezményesen vásárolhatnak. Eddig
már 32 kisbolt csatlakozott a kezdeményezéshez. A
kedvezmény csak készpénzes vásárlásnál érvényesíthető. Ennek az az oka, hogy a bankok kártyás fi-

A nyári hónapokban módosul a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal ügyfélfogadása. Július
elsejétől a központi ügyfélfogadó iroda az alábbi harmonogram szerint áll az ügyfelek rendelkezésére./ V letných mesiacoch dôjde ku
zmene úradných hodín na radnici. Od 1. júla
kancelária prvého kontaktu prjíma stránky podľa nasledujúceho harmonogramu:

10%
5%

5%

zöldségre és gyümölcsre /
ovocie, zelenina
csak a DOXA márkájú órákra /
len na hodinky značky DOXA
minden termékre és szolgáltatásra /
na všetok tovar a služby
a kedvezmény nem vonatkozik az akciós árura
/ s výnimkou akciového tovaru
a kedvezmény nem vonatkozik az akciós árura
/ s výnimkou akciového tovaru

A képviselő-testület ülése
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Augusztus 20-án ünnepi díjátadó
Több kérdésben érintett lakosok is részt vettek az ülésen

Június 26-án tartotta meg idei hatodik ülését a városi képviselő-testület, melyen döntöttek arról, hogy 2012-ben még négyszer tanácskoznak. A képviselő-testület 17 támogató szavazattal, 3 tartózkodás mellett megválasztotta a Thermalpark Részvénytársaság
új elnökségi tagjait Ambrovics Ferenc (Most
- Híd) és Garay László (MKP) személyében.
A múlt heti ülés napirendjén több mint 30 pont
szerepelt. A 9. pontot Dr. Hájos Zoltán polgármester javaslatára levették a napirendről, így nem
tárgyaltak a sikabonyi közösségi központ kérdéséről. (Bővebben az 5. oldalon.) A polgármester indítványára 5 további pontot soroltak be a napirendbe: az alpolgármester fizetését, a VMK igazgatónőjének jutalmát, a gondozószolgálat és a fogyatékosok napközijére vonatkozó tarifákat, valamint több olyan kérvényt, amelyet fél év letelte
után újra megvitathatnak. A testület 1 tartózkodás
mellett egyhangúlag elfogadta a város 2011-es
könyvviteli zárását. Sor került a 2012-es városi költségvetés első módosítására is, mert az év elején a
tervezettnél kevesebb részadó folyt be a város kaszszájába. Pápay Zoltán pénzügyi főosztályvezető
ismertette az ülés napján kiadott minisztériumi prognózist, miszerint az állami költségvetésben is 19 százalékos adóbevétel-kiesésre számítanak.
A képviselő-testület elé került a legutóbb 2010ben módosított városrendezési terv 2012-es módosításának és feltöltésének két változata. A legtöbb igény a beépítéssel, valamint a külterületek belterületté minősítésével kapcsolatban érkezett be. A
testület egyhangúlag, 20 támogató szavazattal az

első, nyitott változatot hagyta jóvá, amelyben az öszszes igény szerepel és a városi szakbizottságok, valamint a felsőbb szakhatóságok véleményezése után
válik véglegessé. A képviselő-testület helyeselte a
város gazdasági és szociális fejlesztési programja
szociális fejezetének újrafogalmazását. Zöld utat
kapott a Kvietkovo Family Polgári Társulás kérvénye, hogy az SZNF téri óvoda üres épületrészében
családközpontot működtethessen. Ugyancsak megszavazta a testület néhány városi ingó- és ingatlanvagyon eladását a Southerm részvénytársaságot
működtető GGE cégcsoportnak.
Élénk vitát váltott ki a Medicus Kft. kérvénye,
amely szerint a társaság magánparkolót létesítene
a Nagyabonyi út és az Október utca sarkán álló telken, méghozzá a terület bővítésével. A témával kapcsolatban szót kértek és kaptak az érintett lakók jelenlévő képviselői. A nevükben megszólaló hölgy
elmondta: valójában nem utasítják el a parkolóépítést, de olyan megoldással értenek csak egyet,
hogy 3-4 méteres bejáró maradjon meg nekik, továbbá a tűzoltóautó vagy a gyorsmentő a házhoz
tudjon menni. Végül több módosító javaslat elhangzása után a testület levette a napirendről az
ügyet, azzal, hogy meg kell találni a mindkét fél számára elfogadható megoldást. Az érintett lakók és
a vállalkozó a szakbizottság ülésén próbálja majd
megtalálni a kompromisszumot. A képviselő-testület jóváhagyta az óvodai illetékek és iskolai költségtérítés-hozzájárulások emelését, valamint viszszavonta a mentálisan sérültek napközi otthona és
a szociális gondozószolgálat díjszabásainak emeléséről szóló általános érvényű városi rendeletet.
Ezt az előző plénumon fogadták el, lényegesen ma-

gasabb díjszabással, ahogy azt a törvénymódosítás előírta. Mivel pár nappal a múltheti ülés előtt
a parlament visszaállította a régi törvényi állapotot, ezért Hájos Zoltán operatív módon azonnal beterjesztette a rendelet visszavonását, így a júliustól esedékes magasabb díjak nem lépnek érvénybe és minden marad a régiben.
A képviselők jóváhagyták a városi kitüntetésekre
javasolt személyeket és kollektívákat (információ
a 4. oldalon), valamint módosították a Hűségkártya kiadásának elveit. Erre azért volt szükség, mert
megszavazták a városi sportlétesítmények belépőjegyárainak emelését. A témához lapunk következő számában visszatérünk.
Az egyebek napirendi pontban Hájos Zoltán polgármester tájékoztatta a testületet, hogy elkészült
a Szlovák Műszaki Egyetem szakvéleménye a vasút és a Metrans hang- és rezonancia értékeiről, az
elemzés az építészeti szakbizottság elé kerül. Továbbá tájékoztató készült a parkolási bevételekről,
valamint a parkolószövetkezet esetleges önkormányzati üzemeltetésének becsült költségeiről.
(Az egyebekben és az interpellációkban elhangzottakat lapunk 6. oldalán taglaljuk.)

Ülések menetrendje
A képviselő-testület elfogadta a második
félévi ülések időpontjait: augusztus 20-án ünnepi ülést, szeptember 25-én, október 30-án és
december 4-én pedig soros ülést tart a városi
önkormányzat.
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Mestské zastupiteľstvo

Slávnostné zasadnutie 20. augusta
Na rokovaní poslancov požiadali o slovo aj dotknutí občania
26. júna sa konalo tohtoročné šieste zasadnutie mestského zastupiteľstva. V roku 2012
poslanci budú zasadať ešte štyrikrát. Zastupiteľstvo 17 hlasmi (traja poslanci boli proti) schválilo nových členov predstavenstva
Thermalparku a.s. Stali sa nimi Ferenc Ambrovics (Most-Híd) a László Garay (SMK).
Na programe zasadnutia bolo viac ako 30 bodov.
9. bod programu bol na návrh primátora, JUDr. Zoltána Hájosa stiahnutý, preto poslanci nerokovali
o zriadení komunitného centra v mestskej časti Malé
Blahovo. (Podrobnejšie na 5. strane.) Primátor ďalej inicioval zaradenie piatich nových bodov do

programu zasadnutia: plat viceprimátora, odmenu
riaditeľky MsKS, sadzby za opatrovateľskú službu
a denný stacionár, žiadosti občanov, o ktorých možno opäť rokovať po uplynutí šiestich mesiacov. Jednohlasne bola schválená konsolidovaná účtovná uzávierka mesta na rok 2011, jeden poslanec sa zdržal.
V tomto roku po prvýkrát došlo ku zmene rozpočtu mesta z dôvodu rapídneho poklesu podielových
daní zo štátneho rozpočtu. Vedúci finančného odboru mestského úradu Zoltán Pápay informoval
poslancov o prognóze ministerstva, ktorá bola
zverejnená práve v deň zasadnutia mestského zastupiteľstva. Podľa nej aj v štátnom rozpočte sa počíta s 19 percentným daňovým výpadkom.
V ďalšom poslanci rokovali o návrhu na zmenu územnoplánovacej dokumentácie mesta. Najviac žiadostí sa týkalo zástavby ako aj zmeny intravilánu na extravilán. Poslanci jednomyseľne,
dvadsiatimi hlasmi podporili prvú, otvorenú
verziu, v ktorej figurujú všetky žiadosti od občanov a právnických osôb. Konečná podoba sa
vykryštalizuje po jej prerokovaní v odborných
komisiách a príslušných nadriadených orgánoch. Zelenú má aj podanie Občianskeho združenia Kvietkovo Family, aby v prázdnej časti budovy škôlky na námestí SNP zriadili rodinné centrum. Poslanci taktiež schválili odpredaj niektorých
mestských nehnuteľností spoločnosti GGE, ku ktorej patrí aj Southerm a.s.
Živú diskusiu vyvolala žiadosť spoločnosti
Medicus s.r.o., ktorá by chcela na pozemku na rohu
Veľkoblahovskej cesty a Októbrovej ulice vybudovať súkromné parkovisko. O slovo požiadala aj
zástupkyňa obyvateľov z bytovky, ktorá sa nachádza
pri predmetnej parcele. Podľa nej nie sú proti výstavbe parkoviska, trvajú však na tom, aby im zostal
dostatočne široký vjazd pre sanitku, hasičské auto
a pre ich vozidlá. Poslanci nakoniec stiahli tento bod

Ferenc Ambrovics

Városi díjak 2012
Augusztus 20-án ünnepélyes képviselő- testületi ülésen kerülnek átadásra az idei városi díjak. A kitüntetettek névsorát egyhangúĺag hagyta jóvá június 26 – i ülésén a városi képviselőtestület, kivéve a polgármesteri dijakat, erről a
polgármester dönt. Az idén díszpolgári kitüntetésre nem érkezett javaslat.
Pro Urbe Díjat hárman kapnak: Marczell
Béla (in memoriam), Prof. RNDr. František
Baluška és a DAC 1987-es csapata .
Az Év Pedagógusa: PaedDr. Méhes Tibor.
A Polgármester Díját hárman kapják: Bögi
Sándor (sport), JUDr. Ivan Rod, a Wertheim cég
igazgatója (jótékonysági tevékenység) és Héger
Károly életjubileuma alkalmából (kultúra).

Mestské ocenenia 2012
Mestské ocenenie za rok 2012 budú odovzdané
na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva
20. augusta. Všetkých navrhnutých mestské zastupiteľstvo schválilo jednomyseľne. Na ocenenie
Čestný občan mesta nebol podaný návrh.
Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE:
Béla Marczell, in memoriam, Prof. RNDr.
František Baluška a futbalové mužstvo DAC
z roku 1987 .
Pedagóg roka: PaedDr. Tibor Méhes.
Cena primátora mesta Dunajská Streda navrhovaciu právomoc má primátor. Cenu primátora
obdržia: Sándor Bögi (sport), Judr. Ivan Rod, riaditeľ spoločnosti Wertheim (charitatívna činnosť)
a Károly Héger –životné jubileum (kultúra).

László Garay

z programu s tým, že treba nájsť riešenie prijateľné pre obe strany. Riešenie budú hľadať na zasadnutí odbornej komisie.
Poslanci schválili zvýšenie poplatku za
škôlky a školské zariadenia. Zrušili všeobecne
záväzné nariadenie mesta o zvýšení poplatku v
dennom stacionári pre mentálne postihnutých a
za opatrovateľskú službu. Toto VZN bolo prijaté
na májovom zasadnutí pléna a od júla sa mali
podstatne zvýšiť sadzby. Avšak tesne pred minulotýždňovým zasadnutím Národná rada SR
rozhodla o zmene zákona a anulovala vyššie
sadzby. Zoltán Hájos operatívne okamžite navrhol zrušenie VZN. Teda značné zvýšenie sadzieb,
ku ktorému malo dôjsť 1. júla, sa v Dunajskej
Strede neuskutoční.
Poslanci odobrili aj návrhy na mestské ocenenia. Novelizovali ďalej podmienky vydávania Vernostnej karty. To bolo nutné preto, lebo poslanci
podporili zvýšenie vstupného do mestskej športovej
haly a umelého klziska. (K tejto téme sa vrátime v
ďalšom vydaní DH).
V bode ostatné primátor Zoltán Hájos informoval poslancov o tom, že mestu bol doručený odborný posudok Slovenskej technickej univerzity o
hlučnosti a rezonancii, ktorú spôsobuje železnica
a spoločnosť Metrans. Analýzu prerokuje odborná
komisia výstavby. Ďalej bola pripravená správa o
príjmoch z parkovania, ako aj o odhadovaných nákladoch prevádzkovania parkovacieho združenia samosprávou. (Interpelácie na str. 6).

Termíny zasadnutí
Poslanci schválili harmonogram zasadnutí
na druhý polrok. Slávnostné zasadnutie
mestského zastupiteľstva sa bude konať 20. augusta, ďalšie rokovania budú 25. septembra,
30. októbra a 4. decembra.

Megkérdeztük a polgármestert / Opýtali sme sa primátora

A sikabonyiak más
közösségi házat akarnak
Mint lapunk 3. oldalán írtunk róla, a városi
képviselő-testület múlt heti ülésén Dr. Hájos Zoltán polgármester javaslatára levették
a napirendről a tervezett sikabonyi közösségi ház kérdését. Ennek okairól is nyilatkozik lapunknak a polgármester.
E döntés előzményeként a képviselő-testület június 26-i ülése előtti pénteken Sikabonyban lakossági találkozón vett részt a polgármester, amelyet a városrész MKP-s képviselője, Dr. Bognár
Éva szervezett. Mint Hájos Zoltán elmondta, a találkozón elhangzottak alapján döntött úgy, hogy
tiszteletben tartja a lakosok akaratát és leveteti a
napirendről a kérdés megtárgyalását.
Mivel a Sikabony városrészben lakók részéről volt igény egy közösségi ház létrehozására,
a város vezetésének az volt a szándéka, hogy ezt
európai uniós forrásokból próbálja meg biztosítani. Azt a városi ingatlant akarták e célra felújítani, amelyet 2009-ben vásárolt meg a város
magánóvoda és bölcsőde létrehozására, a hozzá tartozó telek városi tulajdonban volt. Ez a
szándék nem valósult meg, mivel a kétszer kiírt
pályázatra nem volt érdeklődő. „Ezért más megoldást kerestünk az ingatlan kihasználására. A
pénzínséges helyzetben nincs a városnak módja
arra, hogy az egész átépítést önerőből finanszírozza. Ezért európai uniós pályázattal akartunk
forrást szerezni. Ez esetben a városnak csak az
önrészt kellene fizetnie. Pályázati forráshoz
csak roma-projekt révén juthattunk volna, de en-

nek részeként heti egy – két alkalommal az épületben biztosítani kellett volna roma polgárok képzését is. A többi napokon és hétvégén viszont teljes mértékben a sikabonyiak használhatták volna” – fejtette ki a polgármester. Mint elmondta,
ez 220 ezer eurós beruházás lett volna. Működhetett volna ott nyugdíjasklub, gyermeknapot, halotti torokat, egyéb közösségi eseményeket tarthattak volna. „Miután a szakbizottságokban és
a városi tanácsban foglalkoztunk a témával, elterjedt a hír, hogy a városháza roma központot
akar Sikabonyban létesíteni. Ez egyáltalán nem
felel meg a valóságnak, mert nem bentlakásos létesítményről, hanem átképző központról lett volna szó, ahol időszaki tanfolyamok zajlottak volna a nap bizonyos szakában,” – mondta Hájos
Zoltán. Ezek után került sor az emlitett találkozóra a sikabonyiakkal. „Az érzelmileg túlfűtött
hangulatban a jelenlévők egységesen amellett álltak ki, hogy ilyen jellegű közösségi ház ne létesüljön náluk. Az épület felújítását és a közösségi ház létrehozását helyeselték, de nem a roma
projekt keretében.Holott ilyen forrásból lenne felújítva a Szabó Gyula iskola is. Sajnálom, hogy
a sikabonyiak ezt úgy fogták fel, hogy ez az ő érdekeik ellen irányul, holott a közösségi ház létrehozása lett volna az elsődleges ok. Miután igy
döntöttek a városrész lakói, én ezt teljes mértékben tiszteletben tartom” – szögezte le a polgármester Ezek után szerinte majd a költségvetésben kell megkeresni a saját forrásokat a közösségi ház felújítására.

Spoločenský dom áno, ale...
Na 4. strane sme informovali o tom, že 26.
júna na zasadnutí mestského zastupiteľstva bol na návrh primátora JUDr. Zoltána
Hájosa stiahnutý z programu bod o zriadení komunitného centra v Malom Blahove.
Štyri dni predtým sa primátor na neformálnom
fóre stretol s občanmi Malého Blahova. Organizátorkou fóra bola poslankyňa tejto mestskej
časti, MUDr. Éva Bognár (SMK). So zreteľom
na postoje obyvateľov, ktoré boli prezentované na
stretnutí, sa primátor rozhodol, že navrhne stiahnutie bodu z programu mestského zastupiteľstva
o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zriadenie komunitného centra.
Obyvatelia Malého Blahova v poslednom čase
viackrát urgovali riešenie otázky spoločenského
domu v tejto lokalite, preto vedenie mesta sa ho
pokúsilo zrealizovať z grantov EU. Na tento účel
plánovali zrekonštruovať nehnuteľnosť, ktorú si
mesto v roku 2009 pôvodne odkúpilo na zriadenie

súkromných jasiel a škôlky. Súkromné predškolské zariadenia tu však nebudú, nakoľko pre
nezáujem obidve výberové konania boli neúspešné. „Preto sme hľadali inú možnosť zúžitkovania tejto nehnuteľnosti na spoločenské účely.
V časoch finančnej krízy mesto nemá zdroje na
realizáciu celej prestavby z vlastných zdrojov. Preto sme sa chceli uchádzať o fondy EÚ. Aktuálne výzvy na predkladanie projektov sa však týkali len rómskych projektov. V plánovanom
centre sa mali konať 1-2 krát v týždni výchovné
programy pre Rómov a v ostatných dňoch malo
komunitné centrum slúžiť Maloblahovčanom“ –
informoval o plánoch primátor. Mal to byť projekt za 220 tis. eur. V budove by mohol fungovať klub dôchodcov, mohli by sa organizovať programy pre deti, rodinné a spoločenské podujatia.
„S touto otázkou sa zaoberala odborná komisia
a mestská rada, potom sa rozšírila fáma, že mesto chce v tejto mestskej časti zriadiť rómske centrum. To vôbec nezodpovedá pravde, nakoľko
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Nagyobb
teret kap
a magyar
nyelv
2012. július elsejétől hatályba léptek a
2011-ben módosított 1999. évi 184. számú kisebbségi nyelvhasználati törvény újabb rendelkezései. Ezek lehetővé teszik a hivatali ügyintézésben a magyar nyelv szélesebb körű használatát, így a városi hivatali ügyintézésben, ami
a formanyomtatványokra és a kiadott okiratokra
szintén vonatkozik. Bővebb információk Dunaszerdahely város honlapján találhatók a
www.dunstreda, sk címen. A témával következő számunktól sorozatban foglalkozunk.

Maďarčina
– rozšírené
možnosti
Od 1. júla 2012 sú účinné ďalšie ustanovenia
zákona NR SR č. 184 /1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín, ktorý bol novelizovaný v roku 2011. Tie rozširujú možnosti
používania maďarského jazyka v úradnom
styku, teda aj pri vybavovaní úradných záležitostí na radnici. Týka sa to ústnej komunikácie, ale aj formulárov, rozhodnutí a iných dokumentov. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke mesta. S touto problematikou sa od nasledujúceho čísla DH budeme zaoberať v pokračovaniach.

malo to byť preškolovacie centrum, kde by študijný program pre Rómov zaberal maximálne dva
dni v týždni. Vôbec sa nerátalo s možnosťou internátneho ubytovania“ - povedal Z. Hájos.
Stretnutie s Maloblahovčanmi 22. júna primátor
charakterizoval nasledovne: „V emociálne napätej atmosfére prítomní nesúhlasili s výstavbou
centra v rámci rómskeho projektu. Zriadenie spoločenského domu podporujú, nesúhlasili však s
jeho pôvodným poslaním. Bohužiaľ, Maloblahovčania to pochopili tak, že tento projekt smeruje proti ich záujmom, hoci prvotným cieľom
bolo zriadenie spoločenského domu. Nakoľko
obyvatelia s tým nesúhlasia, ja ich rozhodnutie
v plnej miere rešpektujem“ – uviedol primátor.
Po zamietavom stanovisku občanov sa podľa primátora budú musieť hľadať zdroje na obnovu objektu v Malom Blahove v mestskom rozpočte.
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Interpellációk / Interpeláccie

Képviselői
interpellációk
Az alábbiakban kivonatosan ismertetünk néhány fontosabb képviselői interpellációt
és észrevételt a múlt keddi önkormányzati
ülésről.
Az egyebek témában Horváth Kinga (Most-Híd)
tolmácsolta az általa vezetett oktatási szakbizottság kezdeményezését, hogy a képviselők és az iskolatanácsok
tagjai vegyenek részt a szeptember 3 – i tanévnyitón
és tolmácsolják a képviselők üzenetét. Sorsolással eldőlt, hogy az idén a tanévnyitó, amelyen a polgármester
és a képviselők és jelen lesznek, 10 órakor a Kodály
Alapiskolában lesz, a többiben pedig 9 órakor. Karaffa
Attila (MKP) - sürgette a Városháza téri gyermekjátszótér felújítását. A szabadidőparkban a felújított
csúszda veszélyes a gyerekekre. A városi autóbusznak a Fő utcán is legyen járata, továbbá a vonalat vigyék ki Sikabonyba és a Nagyabonyi úti magánrendelőhöz is. (Ez utóbbi júliustól megtörtént – a szerk.
megj.) A városvezetés követelje a vasútállomás magyar helységnévtábláját, lépjen fel közösen a PozsonyKomárom vonal menti települések polgármestereivel
és a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalával. Bugár
György (MKP) – A Kelet lakótelepen zavaró a közeli Tesco áruház hétvégi, kora hajnali árukirakásának
zaja. Hodossy Szabolcs (MKP) – A Benedek Elek
Óvoda előtt sűrű a gépkocsiforgalom, helyezzenek le
fekvőrendőrt. Az Ádor utcában építkezés folyik, befejezése után is maradjanak meg az útszéli parkolóhelyek. Antal Ágota (független) – 2008-ban a sikabonyi játszótér eládásánál 2000 Sk/m2 árat szabott meg
a képviselő-testület, később a testület 1200 Sk/m2-re

Horváth Kinga bizottsági elnök a kulturális szakbizottság javaslatát tolmácsolva inditványozta, hogy a szeptemberi
tanévnyitókon jelenjenek meg a városi önkormányzat képviselői és az iskolatanácsok tagjai, a ünnepségeken pedig ismertessék a testület üzenetét. Képünk a bizottság ülésén készült. / Predsedkyňa komisie pre kultúru Kinga Horváth
tlmočila iniciatívu komisie, aby sa aj poslanci a členovia školských rád zúcastnili 3. septembra na slávnostnom zahájení
školského roka, a prečítali by posolstvo mestskej samosprávy.

módosította. Szerinte a várost 37 ezer euró veszteség
érte. Nem épült meg az EU-normáknak megfelelő új
gyermekjátszótér sem. Habán Dana (Most-Híd) – Az
Észak lakótelepiek nehezményezik a gokartpálya
motorzaját. Kéri a gokartpályán tartott versenyek harmonogamjának közlését a DH-ban. Ravasz Marian
(Most-Híd) – A városi önkormányzat honlapjának magyar nyelvű verziója nem felel meg az elvárásoknak.
Július 1-től kérésre kétnyelvű okmányokat kell kiadnia a városi hivatalnak, fel van-e rá készülve? A műfüves pályák bérleti díjainak beszedésénél nem minden esetben adnak átvételi elismervényt.
Interpellációk. Antal Ágota (független) –Kifogásolta, hogy az Omega koncertet a szervező magánügynökség ingyen megkapta a stadiont, viszont
a jótékonysági színházi előadás terembérletének el-

Z interpelácií poslancov
Na minulotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva odzneli nasledovné dôležitejšie interpelácie a postrehy, informujeme o nich v skratke.
V bode iné Kinga Horváth (Most-Híd) tlmočila iniciatívu komisie pre školstvo, ktorej predsedá, aby sa 3. septembra poslanci a členovia školských rád zúčastnili na slávnostnom zahájení školského roka v jednotlivývh školách a tlmočili posolstvo samosprávy. Losovaním bolo rozhodnuté,
že v ZŠ Kodálya slávnostné otvorenie bude o 10tej hodine, v ostatných školách o deviatej. Attila Karaffa (SMK) – Detské ihrisko na Radničnom námestí je potrebné obnoviť. Opravené šmýkačky v
parku voľného času sú nebezpečné pre deti. Autobusová linka MHD by sa mala premávať aj po Hlavnej ulici a cez Malé Blahovo, ďalej k súkromnej poliklinike na Veľkoblahovskej ceste. (Posledný návrh je už od júla realizovaný.) Vedenie mesta má presadzovať umiestnenie maďarského názvu mesta na
železničnej stanici, je potrebný jednotný postup sta-

rostov obcí na trati Bratislava-Komárno v spolupráci
s Okrúhlym stolom Maďarov na Slovensku. Juraj
Bugár (SMK) – Obyvateľov sídliska Východ ruší
hluk pri nakladaní tovaru pri OD Tesco cez víkendy
v skorých ranných hodinách. Szabolcs Hodossy
(SMK) – Pred MŠ E. Benedeka je hustá premávka, žiadajú umiestnenie spomaľovača. V susednej
Ádorskej ulici po ukončení výstavby nech ostanú
zachované parkovacie miesta. Ágota Antal (nezávislá) – MsZ v roku 2008 určilo predajnú cenu
bývalého detského ihriska v Malom Blahove 2000
Sk/m2. Neskôr MsZ cenu znížilo na 1200 Sk/m2.
Rozdiel je 37 tisíc eur, o túto sumu prišlo mesto. Nebola realizovaná výstavba nového detského ihriska, ktoré zodpovedá normám EÚ. Dana Habánová
(Most-Híd) – Obyvatelia sídliska Sever sa sťažujú
na hluk motorov z motokárovej dráhy. Žiada uverejniť harmonogram súťaží na dráhe v DH. Marian
Ravasz (Most-Híd) – Maďarská verzia webstránky mesta je neúplná a treba ju doplniť. Položil otázku, či Mestský úrad je pripravený na vydávanie dvojjazyčných písomností od 1. júla. Pri prenajímaní

engedését elutasította a polgármester. Dakó Sándor (Most-Híd) – Mikor lesz kimerítve a költségvetésben jóváhagyott 60 ezer euró az óvodafelújításokra, nyáron dolgozni lehetne. Bugár György
(MKP) – Lakossági panasz van a Halpiacon életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanok ellen, a helyzet tarthatatlan. Rendeletet javasolt ennek megakadályozására. Karaffa Attila (MKP) – A Southerm a tavalyi csővezetékcsere után több helyen nem
állította vissza az eredeti állapotot a zöldterületeken.
Bugár Zoltán (független a Most-Híd frakcióban/
– A Bősi úton virágzik a prostitúció, ami negatív hatással van a termálfürdő vendégeire. A fürdő területén szaporodnak a lopások, fokozott rendőri felügyeletre van szükség. Karaffa Attila (MKP) – A
városi rendőrök gyalogosan is járőrözzenek.

ihrísk s umelou trávou v parku voľného času nevydajú vždy pokladničný blok o prevzatí nájomného.
Ágota Antal (nezávislá) – v interpelácii kritizovala primátora, ktorý futbalový štadión poskytol bezplatne súkromnej agentúre na koncert formácie Omega, pričom neodpustil nájomné za divadelnú sálu na benefičné predstavenie. Alexander Dakó (Most-Híd) – Kedy sa začne čerpanie
60 tisíc eur, schválených v rozpočte na opravy MŠ,
v lete by sa na tom malo pracovať. Juraj Bugár
(SMK) – Obyvatelia na Rybnom trhu a okolia sa
sťažujú na bezdomovcov, ktorí sa sústavne zdržiavajú v tejto lokalite. V spolupráci s mestskými policajtmi osobne zakročil, došlo ku zlepšeniu, ale
situácia je neúnosná. Žiadal vypracovanie nariadenia na riešenie tejto otázky. Attila Karaffa
(SMK) – Žiadal nápravu, lebo Southerm po vlaňajšej výmene potrubia na mnohých miestach zelené plochy neobnovila. Zoltán Bugár (nezávislý v klube Most-Híd) – Na Gabčíkovskej ceste prekvitá proštitúcia, na veľké pohoršenie hostí termálneho kúpaliska. V areáli sa množia drobné krádeže, je potrebné hliadkovanie mestských policajtov. Attila Karaffa (SMK) – Mestskí policajti by mali hliadkovať aj pešo.

Termálfürdő, menetrend / Termálne kúpalisko, cestovný poriadok

„A nyárból ki kell hoznunk a
maximumot”
A harmadszor kiírt pályázat győztese, Somogyi Gábor lett a városi termálfürdő új igazgatója. Harmincnyolc éves és 1997-ben fejezte be tanulmányait a Komenský Egyetem Menedzsment
karán. A turizmus témájában jártas szakember június elején vette át az igazgatói teendőket. Nemzetközi tapasztalata is van, hiszen kilenc országban
dolgozott különféle projekteken. Bemutatkozott
a városi képviselő – testület múlt heti ülésén is.
Mint hangsúlyozta, az irányítást a kültéri medencéket érintő felújítás finisében vette át. „Nem volt
időm a tétovázásra, cselekedni kellett. Azonnali lépésekre volt szükség a tapasztalt hiányosságok orvoslására” – mondta a dunaszerdahelyi önkormányzati ülésen az új igazgató. „Most a nyárból ki
kell hoznunk a maximumot, ősszel pedig egy stratégiai
fejlesztési tervet kell kidolgoznunk” –fejtette ki elképzeléseit Somogyi Gábor. Elmondta, hogy szerencsésnek tartaná egy olyan fórum megszervezését, ahol begyűjthetné a képviselők ötleteit és javaslatait. Egy szeptemberi időpontban sort is keríthetnének egy ilyen összejövetelre. „Nagyon fontos
a fürdővendégek kényelmének és szórakozásának a
biztosítása, de az is, hogy a dunaszerdahelyi termálfürdő helytálljon a konkurenciával szemben” –
hangsúlyozta a fürdőigazgató. Ezt megelőzően elképzeléseit sajtóértekezleten ismertette az újságírókkal. „Sok szóbeszéd terjedt a fürdőről. Ismerkedem a csapattal. Úgy látom, van, ahol erősítésre lesz
szükség. Ütőképes csapat kell, hogy megfelelhessünk
a kihívásoknak. Ki kell gazdálkodnunk a hitelt a kamatokkal együtt. Ritmusváltásra lesz szükség, hogy
a feladatokat megoldhassuk. A minőségi szolgáltatások felé szeretném elmozdítani a fürdőt és új attrakciókkal bővíteni. Ahhoz, hogy mindez sikerüljön,

Somogyi Gábor: Ütőképes csapat kell.

az kell, hogy mindenki egyfelé evezzen a hajómban.
Én saját hatáskörben szeretném összeállítani a kis
csapatomat” - szögezte le Somogyi. Nem zárta ki,
hogy megválnak attól, aki számára nem lesz feladat.
A hiányosságok között említette. hogy a fürdőnek
nincs belső marketingelgondolása.
Az új igazgató munkáját nagyban segítheti az
új tagokkal kiegészült igazgatótanács. Ez eddig
hónapokon át egyszemélyes felállásban működött.
A képviselők egyhangú szavazással jóváhagyták,
hogy mindkét frakció egy-egy képviselőjét jelölje
a dunaszerdahelyi termálfürdő elnökségébe,
Ambrovics Ferenc (Most - Híd) és Garay
László (MKP) jelölését 17 képviselő támogatta,
hárman tartózkodtak.
Dr. Hájos Zoltán polgármester szerint szakmai szempontból alkalmas ember került a fürdő
élére. Az utolsó meghallgatáson a polgármesteren kívül Keszegh Pál és Bindics Zsolt is Somogyi kinevezését támogatta.

„Z leta treba vyťažiť maximum“
Víťazom po tretíkrát opakovaného výberového
konania na post riaditeľa termálneho kúpaliska v
Dunajskej Strede sa stal Gábor Somogyi. Nový
38 – ročný riaditeľ je absolventom Fakulty manažmentu Univerzity Komenského. Je odborníkom
v oblasti turizmu a cestovného ruchu. Do funkcie
riaditeľa bol uvedený začiatkom júna. Má aj medzinárodné skúsenosti: pracoval v 9 krajinách na
rôznych projektoch.
G. Somogyi sa minulý týždeň predstavil aj na
zasadnutí mestského zastupiteľstva. Ako prízvukoval, riadenie spoločnosti prevzal vo finiši rekonštrukčných prác na vonkajších bazénoch.
„Čas ma súril, musel som konať. Bolo treba prijať okamžité opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov“ – povedal nový riaditeľ pred poslancami.
„Z leta treba vyťažiť maximum, na jeseň musíme
vypracovať strategický rozvojový program“ – na-

črtol svoje zámery G. Somogyi. Hovoril o tom, že
je za spoluprácu s mestskou samosprávou, preto
by privítal stretnutie s poslancami, na ktorom by
sa mohol oboznámiť s ich návrhmi. Tento fórum
by sa mohol uskutočniť už v septembri. „Je veľmi
dôležité, aby sme pre návštevníkov termálneho kúpaliska ponúkali komfort a pestré programy, ale
aj to, aby dunajskostredské termálne kúpalisko obstálo v konkurenčnom boji“ –dodal riaditeľ.
Nový riaditeľ na tlačovej konferencii informoval
novinárov o svojich cieľoch. „Vo veci kúpaliska sa
povrávalo všeličo. Teraz sa oboznamujem so spolupracovníkmi. Zdá sa, že niektoré oblasti treba posilniť. Potrebujeme dobrý tím, aby sme dokázali patrične reagovať na výzvy. Musíme hospodáriť tak,
aby sme boli schopní splácať úver aj s úrokmi. Potrebuje to zmenu rytmu, aby sme splnili úlohy.
Chcem, aby kúpalisko poskytovalo kvalitné služ-
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Új buszmegálló
Júliustól módosult a városi busz menetrendje. Újdonság, hogy a Nagyabonyi út
végén található új egészségügyi központnál,
az Esterházy utca végén is lesz megállója a
reggeli járatnak. Reggel 8.23-ra ér ide a
busz, visszafele 10.06-kor indul. A nyári szünetben már negyedik éve rendszeres buszjárat lesz a városi termálfürdőhöz. Délelőtt két
„vizes” járat indul az autóbusz-pályaudvartól az eredeti menetrendben feltüntetett megállókat érintve és a termálfürdőnél is lesz megállója. A nyári járat délután két alkalommal
szállítja vissza a fürdővendégeket. A korszerű
busz, amelynek rámpája lehetővé teszi, hogy
babakocsival és kerekesszékkel is felszálljanak rá, munkanapokon és hétvégeken egyaránt jár. A részletes menetrend megtekinthető a város weboldalán.

Nová zastávka
Od júla platí letný cestovný poriadok pre
mestskú autobusovú linku. Novinkou je nová
zastávka na konci Esterházyho ulici pri novom
zdravotnom stredisku. Autobus sa tu zastaví o
8.23 hod, cestou späť o 10.06 hod. Cez letné
prázdniny bude premávať už štvrtý rok pravidelná autobusová linka k termálnemu kúpalisku.
Táto linka okrem tradičných zastávok bude mať
zastávku aj pri termálnom kúpalisku. Doobeda z autobusového nádražia vypravia 2 spoje.
Návrat z kúpaliska popoludní zabezpečia takisto
2 spoje. Letný cestovný poriadok je dostupný
aj na webovej stránke mesta.

by a rozšírilo ponuku atrakcií. To sa však podarí
iba vtedy, ak budeme veslovať rovnakým smerom.
Preto tím svojich spolupracovníkov v rámci svojich kompetencií chcem zostaviť sám.“ – povedal
G. Somogyi. Nevylúčil, že so zamestnancami, pre
ktorých nebudú úlohy, sa musia rozlúčiť. Ako nedostatok uviedol, že kúpalisko doteraz nemalo vnútornú marketingovú stratégiu.
Prácu nového riaditeľa bude pomáhať predstavenstvo, ktoré má po mesiacoch nových členov.
Doteraz tento orgán bol jednočlenný. Poslanci na
júnovom zasadnutí jednomyseľne schválili, aby
frakcie nominovali do predstavenstva mestskej akciovej spoločnosti po jednom kandidátovi. Stali sa
nimi Ferenc Ambrovics (Most-Híd) a László Garay (SMK). Ich kandidatúru podporili 17 poslanci, traja sa zdržali.
Podľa primátora JUDr. Zoltána Hájosa sa do
čela termálneho kúpaliska dostal odborne zdatný
človek. Na pohovore v rámci výberového konania
ho okrem primátora jednoznačne podporili aj poslanci Pál Keszegh a Zsolt Bindics.
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Diákokat
tüntettek ki
Dr. Hájos Zoltán polgármester június 27 – én
a városházán fogadta a város által fenntartott iskolák legjobb tanulóit, akik a tanulmányi és sportversenyeken kiemelkedő tejesítményt nyújtva
öregbítették iskolájuk és a város jó hírét. Az iskolaigazgatók által javasolt 34 diák elismerő oklevelet és könyvutalványt kapott. A hatodik alkalommal rendezett ünnepségen a polgármester további jó eredményekre biztatta a kitüntetetteket és
köszönetet mondott tanáraiknak.

Kitüntetett diákok iskolák szerint
Vyznamenaní žiaci podľa škôl
Jilemnický Alapiskola - ZŠ Jilemnického
(6): Erik Szabo, Tomáš Kántor, Thomas Bugár, Zsolt Bereczky, Radka Gajdošová, Nikoleta Takáčová.
Kodály Zoltán Alapiskola - ZŠ Z. Kodálya (6):
Touati Karen, Ollári Anna, Tóth Erzsébet, Bazsó Zsolt, Patai Rebeka, Takács Gergő.
Művészeti Alapiskola - ZUŠ (5): Mórocz Virág, Sebők Bereniké, Nagy András, Markolt
Réka, Kukucs Eszter.

Életmentő inkubátor
Nem kívánt csecsemők megmentésére szolgáló inkubátort adtak át június 28-án Dunaszerdahelyen. Az
Esélyt a Nem Kívántaknak Polgári Társulás 2004-ben
helyezte el az első ilyen berendezést Szlovákiában,
a most átadott dunaszerdahelyi már a huszadik. A gyermeküket vállalni nem akaró nők névtelenül helyezhetik el csecsemőjüket a kijelölt helyen, a kórház bejáratának falában kialakított fülkében. Elég, ha felemelik a fülke redőnyét, majd a kétnyelvű, szlovák
és magyar használati utasításnak megfelelően kinyitják
az inkubátort és beleteszik a babát. Amint kinyílik az
inkubátor, az épületben megszólal egy jelzőberendezés,
és a személyzet öt percen belül gondjaiba veszi az

apróságot. Az ünnepélyes átadáson Anna Ghannamová, a társulás elnöke köszönetét fejezte ki a kórház igazgatójának, Horváth Zoltánnak a segítségért,
aki kiemelte a nemes célra adakozó szponzorokat: Akvamont, Dunaszerdahely városa, Szlovák Autóbuszközlekedési Vállalat (SAD), Slovnaft, Cséfa Tibor, Elek Tibor, Kún Tibor, Makó Sándor, Világi
Oszkár és Wurczel Zoltán. Dr. Hájos Zoltán polgármester hangsúlyozta: ha csak egyetlen gyermek
életét menti is meg a berendezés, már van létjogosultsága. Az egyházak helyi képviselői megáldották
az új létesítményt, amely „az Isten adta legdrágább
érték, az élet megmentését szolgálja”.

Smetana ligeti Alapiskola - ZŠ, Smetanov háj (2): Kristína Rajníková, Zuzana
Machalová.
Szabó Gyula Alapiskola - ZŠ Gy. Szabóa (7):
Lengyel Gergely,Varga Nóra, Domonkos Bianka, Krajcsovics Andrea, Vass Mátyás,
Chyba Dávid, Fodor Kata.
Vámbéry Ármin Alapiskola - ZŠ Á. Vámbéryho (8): Hajdú András, Bánki Bence, Otil
Petra, Píver Rebeka Róza, Csölle Kristóf,
Mészáros Ágnes Anna, Mészáros Bence,
Beke Krisztína.

Ősszel
folytatódik!

Június 25-én hirdette ki a dunaszerdahelyi papírgyűjtő verseny eredményeit az
A.S.A. Slovensko hulladék - gazdálkodási cég.
A város óvodái és alapiskolái között meghirdetett kétciklusos verseny első helyezettje a
Kodály Zoltán Alapiskola (12 506 kg), a második a Halpiac téri óvoda (5700 kg), a harmadik pedig a Rózsaligeti óvoda (4284 kg).
A nyertesek tárgyi ajándékokat kaptak, amelyeket a cég nevében Lelkes Ernő adott át. Az
eredményhirdetésen jelen volt Dr. Hájos
Zoltán polgármester is. Mint elmondta, a város örömmel karolta fel a kiváló kezdeményezést, és várja az őszre ígért folytatást.

Mozaika

Detské
osobnosti
roka
V rokovacej sále radnice vyznamenali detské
osobnosti roka. Na slávnosti, ktorú mestská samospráva usporiadala v poradí už šiestykrát, ocenili a odmenili 34 najlepších žiakov základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Deti, ktoré
výborne obstáli v rôznych vedomostných a športových súťažiach, dostali diplom a knižné poukážky.
Primátor mesta JUDr. Zoltán Hájos vo svojom príhovore poprial im ďalšie úspechy a poďakoval sa
učiteľom za dobrú prípravu žiakov.

Hniezdo záchrany aj u nás
28. júna odovzdali v Dunajskej Strede
Hniezdo záchrany. Verejný inkubátor je darom
Občianskeho združenie Šanca pre nechcených. Dunajskostredský inkubátor v celoštátnom meradle je už dvadsiaty. Inkubátor sa nachádza pri vchode do budovy nemocnice.
Anonymita je zabezpečená, stačí zdvihnúť roletu a v zmysle dvojjazyčných inštrukcií otvoriť inkubátor a umiestniť v ňom dieťatko. Do 5
minút po otvorení inkubátora sa ozve alarm na
oddelení a zdravotnícky personál sa ujme dieťatka. Prezidentka združenia Anna Ghannamová

Pokračovanie na jeseň!
Spoločnosť ASA Slovensko, ktorá v Dunajskej
Strede zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, 25. júna vyhlásila výsledky dvojetapovej súťaže materských a základných škôl v zbere papiera v Dunajskej Strede. Jasným víťazom sa stala ZŠ Zoltána Kodálya (12 506 kg papiera), na
druhej priečke skončila MŠ na Rybnom trhu
(5700 kg), a na treťom mieste MŠ v Ružovom háji
(4284 kg). Víťazi súťaže dostali vecné ceny, ktoré v mene spoločnosti odovzdal Ernő Lelkes. Na
slávnostnom vyhlásení výsledkov sa zúčastnil aj
primátor mesta JUDr. Zoltán Hájos. Ako povedal, mesto s radosťou podporilo túto výbornú
iniciatívu a teší sa na pokračovanie súťaže, ktorá je avizovaná na jeseň.

vyjadrila poďakovanie za pomoc riaditeľovi nemocnice, Dr. Zoltánovi Horváthovi. Ten vyzdvihol význam sponzorských darov od Akvamont, Mesta Dunajská Streda, SAD, Slovnaftu, od Tibor Cséfayho, Tibora Eleka, Tibora Kúna, Sándora Makóa, Oszkára Világiho a Zoltána Wurczela. Podľa primátora
JUDr. Zoltána Hájosa ak sa podarí zachrániť
len jedno dieťa, tak inkubátor má svoje opodstatnenie. Zástupcovia historických cirkví požehnali zariadenie, ktoré slúži na záchranu najcennejšieho božieho daru, ľudského života.
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Új kogenerációs kazánház
A Keleti lakótelepen múlt csütörtökön a felújítás
befejeztével átadták az új kogenerációs gázüzemű kazánházat. A 10 millió eurós beruházást európai úniós pályázati forrásokból finanszírozták. Az ünnepségen részt vettek a beruházó és kivitelező cégek képviselői. Dr. Hájos Zoltán polgármester üdvözölte a
korszerű technológiát alkalmazó energetikai létesitmény átadását. Úgy vélte, hogy hozzájárul a dunaszerdahelyiek komfortszintjének javulásához és azt
eredményezheti, hogy a hőenergia városunkban ne
dráguljon olyan mértékben, mint másutt. A Southerm
hőszolgáltató Kft. igazgatója, Varga Vilmos lapunknak így nyilatkozott: „Alapvető célunk megtartani a hő árát, hogy a gáz ára ne befolyásolja anynyira a hő árát, mint máshol. A másik előny, hogy az
általunk gyártott villanyenergiát eladjuk, ezzel bizonyos mértékig javítani tudjuk az egész rendszer gaz-

daságosságát. Ha az egész rendszer teljes üzemben
fog működni, az összteljesítmény 5300 KW lesz. Ebből kb. 2-300 kilowatt villanyt használunk fel a saját célokra és a maradék 5 ezer a villanytelep hálózatába jut.“.

Elment a legendás
középcsatár
2012. június 7-én közlekedési balesetben
tragikusan elhunyt Tóth László, a DAC egykori kiváló középcsatára, a 80-as években a
Szlovák Nemzeti Liga kétszeres gólkirálya. Egy
legendás labdarúgóval, sportemberrel lettünk szegényebbek, aki aranybetűkkel örökre
beírta magát városunk történelmébe, a DAC
krónikájába és a szurkolók szívébe. Személyében a DAC 108 éves történetének egyik legjobb csatárát veszítette el. Nagy részvét mellett helyezték örök nyugalomra a dunaszerdahelyi temetőben, ahol családja mellett több
csapattársa, edzője, Dunaszerdahely futballtársadalma vett tőle végső búcsút.
Emlékét megőrizzük!

Kotolňa
v prevádzke
Na sídlisku Východ po ukončení rekonštrukcie minulý týždeň odovzdali novú kogeneračnú kotolňu. Investíciu realizovali z európskych fondov vo výške 10
miliónov eúr. Na slávnostnom odovzdávaní boli prítomní investori a realizátori stavby. Primátor JUDr.
Zoltán Hájos privítal modernú energetickú jednotku, ktorá prispeje ku zlepšeniu komfortu Dunajsko-

Az emlékezés a legjobb fegyver az ellen,
hogy a holokauszt rémségei megismétlődhessenek
-- mondta június 17-én Dunaszerdahelyen a helyi
zsidó hitközség által szervezett kegyeletes ünnepségen Alexander Ben-Zvi izraeli nagykövet.
A megjelentek, köztük Tibor Mikuš, Nagyszombati megye elnöke, Dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere, valamint a helyi zsidó hitközség legidősebbje, Reisz Erzsébet a 68 éve
Auschwitzba elhurcolt és a lágerben elpusztult dunaszerdahelyi zsidókra emlékeztek a zsidó temetőben. Kornfeld Tibor, a helyi zsidó hitközség
egyik vezetője a dunaszerdahelyi zsidóság csaknem három évszázados, gazdag múltjáról beszélt. A hitközség vezetői köszönetet mondtak a
dunaszerdahelyi önkormányzatnak, amely Dakó
Sándor képviselő javaslatára június 15-ét 2012től a holokauszt városi emléknapjává nyilvánította.

stredčanov, navyše môže dopomôcť aj k tomu, aby
sa vykurovanie v Dunajskej Strede nezdražilo, ako
v iných mestách. Viliam Varga, riaditeľ spoločnosti Southerm pre DH povedal: „Našim základným cieľom je zachovanie súčasnej cenovej úrovne tepla, aby
cena plynu neovplyvnila cenu teplej vody a vykurovania, ako v iných mestách..“

Navždy odišiel
legendárny center
Benedek Péter felvétele.

Spomienka je najlepším nástrojom, aby sa hrôzy holokaustu neopakovali –uviedol to 17. júna na pietnej spomienke dunajskostredskej židovskej náboženskej obce veľvyslanec Izraelu na Slovensku Alexander Ben-Zvi. V židovskom cintoríne spomínali na obete deportácie, ktorí pred 68 rokmi zahynuli v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau. Prítomní boli aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš, primátor Dunajskej Stredy JUDr. Zoltán Hájos a najstaršia členka dunajskostredskej židovskej
komunity, pani Erzsébet Reisz. Tibor Kornfeld, vedúci predstaviteľ židovskej komunity pripomenul bohatú históriu miestnej židovskej komunity. Predstavitelia židovskej náboženskej obce vyslovili poďakovanie
mestskej samospráve, ktorá na návrh poslanca A. Dakóa vyhlásila 15. jún za Pamätný deň holokaustu.

Pri autonehode 7. júna tragicky zahynul
Laci Tóth, bývalý vynikajúci stredný útočník
DAC, dvojnásobný kráľ strelcov SNL v 80. rokoch. Stratili sme legendárneho futbalistu a
športovca, ktorý sa do dejín nášho mesta, kroniky DAC a sŕdc fanúšikov zapísal zlatými písmenami. Patril medzi najlepších útočníkov
DAC v jeho 108-ročnej histórii. Na večný odpočinok ho uložili na dunajskostredskom cintoríne pri účasti smútiacej rodiny, niekoľkých
spoluhráčov, trénerov a širokej futbalovej
verejnosti mesta.
Česť jeho pamiatke!
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Éjszaka a
Vermes
villában
Június 22-én népes közönség előtt zajlott
Dunaszerdahely legnépszerűbb múzeumi rendezvénye, az Éjszaka a Vermes villában. A rendezők az előző évekhez hasonlóan ismét sokszínű, vonzó műsort állítottak össze. Egy képzőművészeti (Barcsay mester és növendékei) és két
fotókiállítás, négy zenei program (a Vox Camerata kórus, az Aranymetszés és a Csak Van zenekar hangversenye, valamint Mezei Ernő zongoraestje), egy úti beszámoló és egy helytörténeti
előadás várta az érdeklődőket. Az aprónép Vojtek Mártával szórakozhatott a mesesarokban, és
Dániel Leónával kézműveskedhetett. Teltház
volt a magyarországi természettudományos ismeretterjesztés kiemelkedő alakjának, a tévéből
is jól ismert Juhász Árpád geológusnak az előadásán, amelyen távoli útjairól beszélt. Nagy érdeklődés kísérte Nagy Attila helytörténész előadását is, aki Titkok, rejtélyek, legendák új megvilágításban címmel a Dunaszerdahely múltjával
kapcsolatos történeteket vette bonckés alá.

Jubilált a nyugdíjasklub
Megalakulásának negyvenedik évfordulóját ünnepelte a városi nyugdíjasklub. A jubileumi összejövetelen részt vett Dr. Hájos Zoltán polgármester, aki sok sikert kívánt a klubnak további működéséhez.

Jubileum klubu dôchodcov

Az emeleti Luzsicza-teremben gyerekfoglalkozások zajlottak és egyúttal itt látható egészen július 20-ig Bugár
Sándor és Karaffa Attila fotókiállítása Volt egyszer egy város címmel. / Na poschodí v sále L. Luzsiczu boli rôzne
aktivity pre deti, súčasne otvorili aj výstavu fotograﬁí pod názvom Bolo raz jedno mesto, ktorá potrvá do 20. júla.

Noc vo
Vermesovej vile
Múzejná noc usporiadaná 22. júna vo Vermesovej vile ponúkala aj tento rok pestrú paletu kultúrnych zážitkov, vybrať si mohol naozaj každý. Pre početné publikum usporiadatelia pripravili tri výstavy (dve fotografické a jednu z diel maďarského maliara Jenő
Barcsayho a jeho žiakov), štyri koncerty (speváckeho zboru Vox Camerata, skupín Aranymetszés a Csak Van a pianistu Ernő Mezeiho)
a dve prednášky (maďarského geológa a známeho cestovateľa Árpáda Juhásza a znalca
miestnych dejín Attilu Nagya). Organizátori
múzejnej noci nezabudli ani na deti: čakali ich
rozprávky, tvorivé dielne, súťaže a hry.

Megzenésített versek az Aranymetszés duó előadásában
Zhudobnené básne v podaní dua Aranymetszés.

Mestský klub dôchodcov oslávil štyridsiate
výročie svojho založenia. Jubilejnej oslavy sa
zúčastnil aj primátor mesta JUDr. Zoltán Hájos, ktorý zaželal klubu veľa ďalších úspechov.

A polgármester köszönetet mondott a jelenlévő
három klubvezető munkájáért. Balról jobbra: Rácz
Mária, Rácz Emma és a jelenlegi klubvezető Lepi
Mária. / Primátor sa poďakoval za vykonanú prácu trom prítomným vedúcom klubu. Z ľava: Mária
Rácz, Emma Rácz a súčasná vedúca klubu Mária
Lepiová.

A Vox Camerata kórus fellépésével nagy sikert aratott. / Spevácky zbor Vox Camerata zožal zaslúžený úspech.
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Parkolás / Parkovanie

Parkolójegy vásárlása SMS-ben
Dunaszerdahelyen július elsejétől már nem
csupán az automatáknál lehet parkolójegyet
váltani, hanem SMS-ben is. Ez a jegyváltás
gyorsabb, kényelmesebb formája. Így nem
jelent gondot többé, ha nincs nálunk aprópénz és a parkolási idő meghosszabbításáért sem kell visszamenni az automatához. Az
SMS küldése ingyenes.
Fontos tudni, hogy parkolójegy csak szlovákiai
mobilszolgáltatól vehető meg és mindig csak aznapra, tehát előre nem. Az adott napra reggel 7 óra
1 perctől lehet parkolójegyet vásárolni. A parkolójegy árát a mobiltelefon-szolgáltató a következő hónapban számolja el.
A Dunaszerdahelyi Parkoló – szövetkezet új szolgáltatásának lényege, hogy SMS-ben igényeljük és
kapjuk virtuális parkolójegyünket. A vásárlás néhány
egyszerű lépésből áll. Először a 2200-as telefonszámra SMS-ben elküldjük a következő adatokat:
- DS – Dunaszerdahely rövidítését,
- a gépjármű rendszámát, úgy, hogy a számok és
betűk között nem hagyunk ki közöket – például: DS567CB

- beírjuk a parkolás időtartamát, például ha két
órára akarunk parkolójegyet váltani, akkor
ezt írjuk be: 2. A maximálisan beírható óraszám 9 óra.
Ez esetben a következő SMS-t kell elküldeni:
DS DS567CB 2
Ha az adatok helyesek, a gépjármű-tulajdonosnak nincs más dolga mint egy „ok“, vagy üres
üzenet elküldésével jóváhagyni a parkolójegy-váltást. Az igénylő a sikeres jegyvásárlásról 30 másodpercen belül visszajelzést kap a mobilszolgáltatótól. Ha nem kap ilyet, akkor az általa küldött
SMS nem volt szabályszerű. Tíz perccel az igényelt
időtartam lejárta előtt a gépjármű-tulajdonos
SMS-t kap a mobilszolgáltatótól, hogy meg akarja-e hosszabítani a parkolás időtartamát. Ezt újabb
SMS-ben kell visszajelezni
Hogyan történik az ellenőrzés, ha az SMS – vásárlás esetén nincs látható parkolójegy a gépjárművön? Büntetéstől nem kell tartaniuk azoknak,
akik a mobilparkolást igénybe vették, mert a virtuális parkolójegy is nyomon követhető: a szolgáltató egy központi szerveren tárolja az információkat az SMS-ben megváltott jegyekről, s így

azokat a parkolótársaság és a parkolási rendre felügyelő is ellenőrizni tudja.
Egyéb tudnivalók: Dunaszerdahelyen egy parkolási zóna van, a parkolási díj 1 órára egységesen 0,50 euró, a fizetett parkolás időtartama: 8 órától 17 óráig.

SMS parking aj v Dunajskej Strede
Od 1. júla aj v Dunajskej Strede môžu motoristi zaobstarať parkovaciu kartu zaslaním
SMS-správy z mobilného telefónu.
Netreba ísť k automatu, netreba zháňať drobné, stačí iba zaslať SMS v predpísanej podobe.
Je to rýchlejšia a pohodlnejšia forma úhrady parkovného, navyše nemusíme sa vrátiť k autu a parkovaciemu automatu, ak chceme predĺžiť dobu
parkovania. SMS-ka nie je spoplatnená. Dôležitá informácia pre šoférov: parkovné možno zaplatiť len mobilnými telefónmi od slovenských
operátorov, a len na daný deň, teda nie vopred
na nasledujúce dni. Prvé požiadavky na parkovné
budú akceptované od 07,01 hod. daného dňa.
Parkovné bude poskytovateľom mobilnej služ-

A Barátság tér egyik lakótömbjénél újra és újra
megjelenik a képen látható parkoló-zár, amellyel
a közterületen parkolóhelyet foglal le önkényesen egy lakos. A lakókat is felháborította ez a jogellenes magatartás. Annál is inkább, mert mint a
kép is mutatja, fogyatékosoknak kijelölt parkolóhelyről van szó. A városi hivatal beruházási alosztálya többször eltávolíttatta a zárat, a blokkoló berendezést azonban újra felszerelték, most egy
másik parkolóhelyen. Az ügyet a jegyzőkönyvvel együtt átvette a városi rendőrség és bírság kiszabásával kényszeríti jobb belátásra a városi rendeletet megszegő polgárt.

by vyfakturované v nasledovnom fakturačnom
období.
Podstatou novej SMS služby Dunajskostredského parkovacieho družstva je virtuálna parkovacia karta, ktorú dostaneme prostredníctvom
SMS-ky. Postup pri nákupe je jednoduchý. Na číslo 2200 odošleme nasledovné údaje:
– DS – skratka Dunajskej Stredy, nasleduje medzera,
– štátnu poznávaciu značku vozidla, bez medzier,
napr. DS567CB, nasl. medzera,
– časový interval parkovania v hodinách vopred
v celých číslovkách. Ak chceme parkovať 2 hodiny, napíšeme číslovku 2.
Zašleme teda na číslo 2200 SMS-ku:
DS DS567CB 2

Ak sú údaje uvedené v správnom tvare, majiteľ vozidla zaslaním sms-ky so skratkou OK potvrdí kúpu parkovného. Následne do 30 sekúnd
obdrží potvrdzujúcu SMS-ku od mobilného
operátora. Ak nedostane takúto správu, kúpa parkovného cez mobilný telefón je neplatná. Desať
minút pred uplynutím expirácie dostane majiteľ
vozidla SMS-ku, v ktorej sa mu ponúkne možnosť predĺženia doby parkovania. Predlženie
musí potvrdiť novou SMS-kou.
Virtuálna parkovacia karta oproti tradičnej je
síce neviditeľná, ale parkovacie družstvo ju kontroluje pomocou špeciálneho prístroja, v ktorom je
príslušná aktuálna databáza mobilného operátora.
V Dunajskej Strede je jedna parkovacia zóna, hodinová sadzba predstavuje 0,50 eur. Parkovanie v pracovných dňoch je spoplatnené od 8. do 17. hodiny.

Na námestí Priateľstva pred jedným panelákom sa neustále objavuje parkovacia zábrana
na manuálnu obsluhu, ktorou jeden z obyvateľov svojvoľne obsadzuje parkovacie miesto.
Obyvateľov domu rozhorčuje skutočnosť, že zábrana bola protizákonne umiestnená na mieste, ktoré bolo vyhradené pre zdravotne postihnutú osobu, o čom svedčí aj náš záber. Preto investičné oddelenie mestského úradu nariadilo odstránenie zábrany. Priestupok je
teraz v rukách mestskej polície, ktorá vyrubením pokuty má donútiť občana konať v intenciách zákona.

Duna Menti Tavasz / Podunajská jar

13

Díjeső a dunaszerdahelyieknek
Dunaszerdahelyen június 5. és 8. között zajlott a XXXVII. Duna Menti Tavasz rendezvénysorozata. A seregszemlén három kategóriában összesen 26 bábos és színjátszócsoport vett részt.
A dunaszerdahelyi gyerekek az idén is kitűnően szerepeltek. A Vámbéry Ármin Alapiskola Kerekecske csoportja Ki játszik ilyet? előadása (rendező: Szabó Éva), amely a szerkesztett játék kategóriában került bemutatásra,
elnyerte a Dusza István Díjat. Ezüstsávos minősítésben részesült a Vámbéry Ármin Alapiskola Virgoncok Bábcsoportja az Aranytulipán
(rendező: Csiffári Renáta) és a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ Gézengúzok
Bábcsoportja A kíváncsi kiselefánt előadásáért
(rendező: Csörgei Tünde). Ez az utóbbi produkció nyerte el a gyermekzsűri díját is. Ugyancsak ezüstsávos minősítést nyert a Dunaszerdahelyi VMK és a Csemadok Vámbéry Ármin
Alapszervezete Fókusz Gyermekszínpada Arany
János Toldijának előadásáért (rendező: Jarábik
Gabriella). Emellett a színjátszók kategóriájában ez a produkció vitte el a gyermekzsűri díját is. Ágh Erzsébetet, a bábozó mozgalomban
kifejtett több évtizedes áldozatkész munkájáért,
Életmű Díjjal tüntették ki.

Évadzáró Fókusz – rajongóknak

Dunajskostredské
deti opäť
bodovali
V dňoch 5-8 júna sa konala prehliadka bábkárskych a divadelných súborov, Podunajská jar, na ktorej sa zúčastnilo spolu 26
súborov.

Június 25-én tartotta évadzáró estjét a Fókusz
Gyermekszínpad. A Jarábik Gabriella vezette,
számos díjat nyert dunaszerdahelyi gyermekszínpad a Csaj-baj, az Ajtó és a Toldi című pro-

dukciók bemutatásával zárta az idei évadot. A
Toldival nagy sikert aratott az idei Duna Menti Tavaszon is, ahol ezüstsávos minősítést ért el
és elnyerte a gyerekzsűri díját.

Dunajskostredské deti boli aj tento rok veľmi
úspešné. Súbor Kerekecske zo Základnej školy
Ármina Vámbéryho získal Cenu Istvána Duszu
za predstavenie Kto si s nami zahrá? (réžia Éva
Szabó). Bábkársky súbor Virgoncok zo ZŠ Ármina Vámbéryho za predstavenie Zlatý tulipán
(Réžia Renáta Csiffári) a Bábkarsky súbor Gézengúzok pri MsKS za predstavenie Zvedavé sloníča (réžia Tünde Csörgei) získali strieborné pásmo. Posledne menovaný súbor získal aj cenu detskej poroty. Strieborné pásmo a cenu detskej poroty v kategórii divadelná hra si odniesol súbor
Fókusz MsKS a ZO Csemadoku za predstavenie
Toldi (réžia Gabriela Jarábik).
Pani Erzsébet Ágh bola za dlhoročnú obetavú prácu vyznamenaná Ocenením za celoživotné dielo.
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Čitateľská súťaž, reklama

DOMINE – új temetkezési vállalat

DOMINE – nová pohrebná služba

Nemrégiben új temetkezési vállalat kezdte meg tevékenységét Dunaszerdahelyen a Vámbéry téren, az Andrea shop helyén. Az alábbiakban a vállalkozást szeretnénk bemutatni.

V Dunajskej Strede nedávno otvorili novú pohrebnú službu. Predstavujeme verejnosti služby novej prevádzky, ktorá sídli na Vámbéryho námestí v priestoroch bývalého obchodu Andrea shop.

A gyász és a fájdalom óráiban minden lehetséges segítséget felkínálunk a
gyászoló hozzátartozóknak. Egyáltalán nem mindegy, hogy az elhunyt utolsó útjára milyen körülmények között kerül sor. A tisztelt gyászoló családoknak abban szeretnénk segítséget nyújtani, hogy az
utolsó út valóban méltó legyen az elhunyt emlékéhez. A hozzátartozókat színvonalasan berendezett bemutatótermünk erre a célra kialakított irodarészében fogadjuk, ahol a temetés során felhasznált kegyeleti kellékek is megtekinthetők (koporsók és urnák széles választéka, sírkövek, koszorúk, stb.) Munkatársaink a törvényi előírásoknak
megfelelő szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal
rendelkeznek. Egységes formaruhában végzik
munkájukat, beleértve a sírásást, a halottszállítást
egészen a temetési szertartás lebonyolításáig. A
szertartások megszervezésénél kapcsolatban állunk
az egyházak képviselőivel (plébánosok, lelkészek
és egyéb felekezeti elöljárók), de polgári szónokokat is tudunk biztosítani.
Vállalatunk hatósági engedély birtokában működik, speciálisan
kialakított halottszállító járműve van, amellyel a nap órájában a járás
egész területén biztosítjuk a halottszállítást, illetve vállaljuk a külföldön
elhunyt személy hazaszállítását is.
Nyitva tartásunk hétköznaponként 8 – tól 16 óráig. NONSTOP elérhetőségeink: 0917 / 464 – 354, 0917 / 863 – 708. Infokukacdomine.sk,
www.domine.sk. Cím: DOMINE DS s.r.o., Námestie Á. Vámbéryho 53/10B,
929 01 Dunajská Streda

Smrť je pre každého spätá s rozlúčkou s milovanou osobou, a preto vôbec nie je jedno, ako sa zo zosnulým rozlúčime. Pozostalým chceme pomôcť
v tom, aby bola posledná rozlúčka s blízkou osobou dôstojná jej pamiatke.
Príbuzných prijímame v administratívnej časti prezentačnej siene našej služby, kde sú vystavené aj obradné pomôcky (rakvy, urny, náhrobné kamene, vence atď.) Naši
spolupracovníci spĺňajú kritériá stanovené zákonom a majú odbornú
prax. Svoju prácu vykonávajú v náležitých rovnošatách, vrátane výkopu hrobu, prepravy zosnulej osoby,
až po smútočný obrad. Pri organizácii
pohrebu sme v kontakte s cirkvami
(kňazi, duchovní a predstavení jednotlivých cirkví), ale zabezpečíme aj
občianskych rečníkov.
Naša spoločnosť disponuje náležitými úradnými povoleniami k výkonu pohrebnej služby, prepravu zosnulej osoby zabezpečujeme špeciálne upraveným vozidlom. Prepravu zosnulých zabezpečujeme nepretržite v rámci celého okresu, resp aj prepravu zo zahraničia.
Otváracie hodiny cez týždeň: od 8,00 – do 16,00 hod.
NON STOP služba : 0917 863 708, 0917 464 354, info@domine.sk,
www.domine.sk. adresa : DOMINE DS s.r.o. , Námestie Á. Vámbéryho 53/10
B, 929 01 Dunajská Streda
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Június 6-i versenyünk megfejtői

Výhercovia čitateľskej súťaže z 6. júna

A legutóbbi számunkban közölt kérdésre adott helyes válasz beküldői
közül kisorsolt szerencsés nyertesek a következők: Botló Edina, Iskola
utca 938/6, Horváth Iván, Barátság tér 2170/25 és Szőke Szilvia, Malom u. 308/9. Mind a három nyertes a BIKECENTRUM kerékpár - szakboltban levásárolható 25 eurós utalványt nyert. A nyertesek a Kukučín utcában lévő BIKECENTRUM - ban jelentkezzenek hétköznapokon
8 és 17 óra között. Szükséges a személyi igazolvány felmutatása!

Z čitateľov, ktorí zaslali správnu odpovedˇ na otázku, ktorú sme položili v poslednom vydaní DH, boli vyžrebovaní: Edina Botló, Školská 938/6, Ivan Horváth, Námestie Priateľstva 2170/25 a Szilvia Szőke, Mlynská 308/9. Výhercovia získajú nákupný poukaz v hodnote po
25 eúr a možnosť voľného nákupu v predajni bicyklov BIKECENTRUM v tejto sume. Nech sa prihlásia v predajni na Kukučínovej ulici v pracovných dňoch medzi 8 a 17 hodinou. Treba sa preukázať občianskym preukazom.

Új kérdés:
Hol található az új temetkezési vállalat, a Domine? A nyerteseknek
a temetkezési cég egy –egy kegytárgyat, angyalkaszobrot ajánlott fel.
Válaszaikat legkésőbb július végéig küldjék el szerkesztőségünk címére, vagy e-mailben (press@dunstreda.eu), de a városházán is leadhatják. Az email-megfejtésben a nevüket és a címüket is szíveskedjenek feltüntetni, 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.

Nová otázka:
Kde sa nachádza novootvorená pohrebná služba Domine? Firma Domine venuje výhercom sošku anjelíkov.
Odpovede zašlite najneskôr do konca júla na adresu redakcie, emailom/ press@dunstreda.eu/ alebo odovzdajte 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
Kósa Ákos
Keszegh Sára
Lovasová Lara
Hanuliak Marco
Katonová Katrin
Kováč Kristóf
Bertók Karol
Gazdíková Ela
Juhász Bálint

Elhalálozások – Zomreli
Ujhelyiová Katarína (1944)
Vida Vojtech (1964)
Sárközi František (1960)
Szépeová Margita (1926)
Gögh Anton (1940)
Ládiová Margita ( 1925)
Németh Alexander (1957)
Gaál Ján (1945)
Pelikánová Magdalena (1937)
Bugár Vojtech (1934)
Ing. Mikulec Jozef (1938)
Ághová Alžbeta (1956)
Vígh Ľudovít (1979)
Sárközi Rudolf (1946)
Ladislav Tóth /1954/

Házasságkötés – Sobáše
Kocsis Peter – Beáta Galántaiová
Ing. Bíró Pavel – Andrea Takácsová
Katona Vojtech – Renáta Matláková
Bögi Zsolt – Denisa Čížiková
Ing. Németh Mikuláš – Zuzana Meixnerová
Cinege Tomáš – Denisa Sámuelová
Hacsik Ján –Katarína Soósová
Németh Erik – Réka Lengyelová
Repka Szabolcs – Angela Boďaová
Szüllő Zoltán – Mgr. Éva Lénárth
Cserepes Jozef – Angelika Szászová
Klištinec Marek – Monika Molnárová
Ing. Végh Ladislav – Mgr. Erika Tóthová
Balogh Peter – Andrea Makkyová
Mrlák Radovan – Eva Vojtková
Veszprémi Imrich – Mgr. Katarína Becková
Török Attila –Virág Mészáros
Ing. Gajdoš Gabriel – Melinda Takácsová
Ing. Moderdovský Ivan – Dana Lesayová

Vermes villa / Vermesova vila
Július 20-ig tekinthető meg a Barcsay
mester és tanítványai c. kiállítás a Kortárs
Magyar Galériában.
Do 20. júla je otvorená výstava vynikajúceho maďarského výtvarníka Jenő Barcsayho a jeho žiakov.
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A DSZTV: adásszünet
A Dunaszerdahelyi Városi Televízió 2012. július 26-tól technikai karbantartás miatt két hét adásszünetet tart. A DSZTV az
adásszünet után új műsorral augusztus 9-én 18 órakor jelentkezik.

DSTV: technická prestávka
Dunajskostredská mestská televízia od 26. júla 2012 bude mať vo vysielaní dvojtýždňovú technickú prestávku. Po vykonaní technickej údržby s novým programom sa DSTV prihlási 9. augusta o 18-tej hodine.

Dunaszerdahelyi Nyár 2012 /
Dunajskostredské leto 2012
július 12. – Udvari muzsika a Városháza udvarán / Hudba na nádvorí radnice
19.00: a Four Art Singers vokálegyüttes koncertje / - koncert vokálneho súboru Four Art Singers
július 19. – Udvari muzsika a Városháza udvarán / Hudba na nádvorí radnice
19.00: a Vox Camerata kamarakórus koncertje / koncert komorného súboru Vox Camerata
július 20. – Utcazene a VMK előtti téren / Pouličná hudba na námestí pred MsKS
19.00: a No Smoking együttes koncertje / koncert skupiny No Smoking
július 26. – Udvari muzsika a Városháza udvarán / Hudba na nádvorí radnice
19.00: a Szent György Kórus koncertje / koncert Zboru Sv. Juraja
július 27. – Utcazene a VMK előtti téren / Pouličná hudba na námestí pred MsKS
19.00: Golddies Retro Hot Jazz
augusztus 3. – Utcazene a VMK előtti téren / Pouličná hudba na námestí pred MsKS
19.00: a Koráb együttes koncertje / koncert skupiny Koráb
augusztus 10. – Utcazene a VMK előtti téren / Pouličná hudba na námestí pred MsKS
19.00: a Csak Van együttes koncertje / koncert skupiny Csak Van

Szent István Napok / Dni Svätého Štefana
augusztus 18. (szombat), Városi Szabadidőpark / 18. augusta (sobota), Mestský
park voľného času
15.00 – Halászléfőző-verseny / Súťaž vo varení Halászlé
Játszóház, arcfestés, iparosok kirakodóvására, lufibohóc / Hry pre deti, maľovanie na tvár, predajné trhy remeselníkov, balónový šašo
16.00 – 17.00 – Folkblokk - fellépnek: Tiszta Forrás, a Nyugdíjasklub éneklőcsoportja, Csallóközi Néptáncegyüttes,Pántlika Zenekar / Folkové pásmo – účinkujú súbory ľudových piesní a tancov: Tiszta Forrás, súbor klubu dôchodcov, Žitnoostrovský tanečný súbor, kapela Pántlika
17.00 – 18.00 Musical- és operettvarázs / Čarovné melódie z muzikálov a operiet
Közreműködnek: Kevicky Tünde, Kosár Szabolcs, Varga Evelin / Účinkujú: Tünde Kevicky, Szabolcs Kosár, Evelin Varga /
18.30 – 19.30 Szépen szól a magyar nóta, fellépnek: Derzsi György, Kollár Katalin, kísér: Banyák István és népi zenekara hudobný blok na ľudovú nôtu. Účinkujú György Derzsi, Katalin
Kollár. Sprevádza: kapela Istvána Banyáka
20.30 – P. MOBIL / Koncert skupiny P. Mobil
02.00 Utcabál a For You zenekarral Pouličná veselica so skupinou For You

augusztus 19. (vasárnap), VMK előtti tér / 19. augusta (nedeľa), na námestí pred MsKS
19.00: az Aranymetszés zenekar megzenésített verseket ad elő / Zhudobnené verše v podaní súboru Aranymetszés

augusztus 20. (hétfő), Szent István tér / 20. augusta (pondelok) na námestí Sv. Štefana
16.00 – Vox Camerata, vers, Dr. Hájos Zoltán polgármester köszöntője, Ünnepi beszéd, koszorúzás, Himnusz / Vox Camerata, recitácia, zdravica primátora JUDr. Zoltána Hájosa, slávnostný príhovor, kladenie vencov, Hymna
17.00 – 18.00 Ünnepi szentmise a Szent György templomban / Slávnostná omša v kostole Sv. Juraja
18.30 A Városi Képviselő-testület ünnepi ülése a VMK-ban, Dunaszerdahely Város kitüntetéseinek
ünnepélyes átadása, Magyar Ima - fohász a magyarságért, táncban, énekben és versekben. Közreműködik: a Csallóközi Néptáncegyüttes.Vers és szólóének: Szeif Éva, ének: Král Robert. / Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v MsKS - odovzdanie mestských ocenení, Maďarská
modlitba účinkuje Žitnoostrovský súbor ľudových tancov, Éva Szeif, Robert Král.
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Városi díjak átadása
Odovzdanie mestských ocenení

Dunaszerdahelyi Nyár 2012
Dunajskostredské leto 2012

Képriport a Szent István Napról
Fotoreportáž o Dni Svatého Štefana

A tisztább Dunaszerdahelyért
Za čistejšie mesto
Fotó: Oriskó (3x)
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