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A méheket
felejtsük el!

M

éhekkel védenék a műemlékeket a
vandálok rombolásától a Greenfield
Valley Örökségparkban – adták hírül a brit lapok. A különös ötlettel
azt szeretnék elérni, hogy a 28 hektáros park területén található, nagyon rossz állapotban lévő régi malmokat ne
rongálják tovább a vandálok. Emellett persze mézet is remélnek a szorgos rovaroktól.
Dupla haszont hozó, remek ötlet – mondhatnánk, ha a méhek meg tudnák különböztetni a vandálokat a békés polgároktól. De mivel nem tudják,
az elgondolás inkább kiötlői kétségbeesett tanácstalanságáról tanúskodik. Akár vigasztaló is lehetne számunkra, hogy nemcsak nálunk, hanem olyan
fejlett országban is, mint Nagy-Britannia, gondot
jelent a vandalizmus, ha lenne valamilyen jó ötletünk a saját vandáljaink pacifikálására. De nincs.
Legalábbis olyan, amelynek egyszeri alkalmazása
egyszer és mindenkorra megoldaná a problémát.
Ilyen módszert hiába keresnénk az egész világon.
De van egy másik, amely nehezebb, sok energiát és időt igényel, viszont tartós eredményt ígér.
Lényege a szemléletváltás. Vagy ahogy a most induló, vandalizmus elleni kampány felhívása fogalmaz, "egy olyan közvélekedés kialakítása,
amely a leghatározottabban elítéli a vandalizmust.
Ne legyen menő az, aki ilyesmire vetemedik.
Tartsunk rendet, mert szeretjük a várost, ahol jól
akarjuk érezni magunkat." S mivel a vandálok zöme
az unatkozó fiatalok közül kerül ki, a megoldás kulcsa elsősorban a szülők és a pedagógusok kezében
van: meg kell találniuk azokat a tevékenységeket,
amelyek hasznosan kötik le a fiatalok energiáit, és
örömet, sikerélményt adnak nekik.

Pillanatkép a tanévnyitóról. / Momentka z otvorenia školského roka.

Szeretlek,
Dunaszerdahely!

Štart nového
školského
roka
Učebnice
meškajú
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Időszerű témák Aktuality

Do pozornosti
daňovníkov

Adófizetők
figyelmébe

Blíži sa posledný termín na zaplatenie dane z
nehnuteľnosti a miestneho poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad za rok 2012 pre
fyzické osoby. Týto občania sú povinní zaplatiť daň
z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálny
odpad najneskôr do 30. septembra 2012. Referát
daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej
Strede preto upozorňuje daňovníkov - fyzické
osoby na túto povinnosť. Mesto v prípade nesplnenia tejto povinnosti pristúpi k začatiu daňového exekučného konania.
Nesplnenie daňových povinností včas a v
plnej výške je dôvodom na stratu platnosti trojročnej Vernostnej karty na rok 2013. Zároveň je aj
dôvodom zamietnutia žiadosti na vydanie novej
Vernostnej karty na rok 2013.

Közeleg szeptember vége, ami a természetes személyek esetében az utolsó határidő a
2012-es évre vonatkozó ingatlanadó és a szemétilleték befizetésére. A városi hivatal adóés illetékügyi alosztálya felhívja a lakosok figyelmét arra, hogy legkésőbb 2012. szeptember 30-ig kötelesek befizetni az ingatlanadót és a szemétilletéket. Ellenkező esetben az
adós ellen a városi hivatal adóügyben végrehajtási eljárást fog kezdeményezni.
Aki időben és teljes összegben nem fizeti be
az adót, annak a 3 évre kiadott Hűségkártyája a
2013-as évre érvényét veszíti. De nem kaphatja meg a 2013-as évre a Hűségkártyát az a dunaszerdahelyi lakos sem, aki nem tett eleget fent
említett kötelességének.

Építkezési engedély a
Billának

Stavebné povolenie
pre OC Billa

A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal helyileg illetékes építési hatóságként augusztusban kiadta a
kórház melletti területre a Billa áruház építkezési engedélyét, amelyet a városháza hivatalos hirdetőtábláján függesztettek ki, valamint a város honlapján is hozzáférhető. Az engedélyezési eljárás az
érintettek bevonásával a márciusban kiadott építményelhelyezési határozattal vette kezdetét. A Billa hatvan parkolóhelyet épít a kórház mellett, ezt
a feltételt szabta a város az engedély kiadásakor..

Mestský úrad v Dunajskej Strede ako miestne príslušný stavebný úrad v auguste
vydal stavebné povolenie pre OC Billa pri nemocnici. Povolenie bolo vyvesené na úradnej
tabuli radnice, je k nahliadnutiu aj na webovej stránke mesta. Stavebné konanie sa začalo v marci vydaním územného rozhodnutia.
Medzi podmienkami, ktoré stanovilo mesto
Dunajská Streda, je aj výstavba 60 parkovacích miest pri nemocnici.

Az a természetes személy, aki szeptember végéig nem
ﬁzeti be az idei évre kirótt városi adót és illetékeket, a
2013-s Hűségkártyát kockáztatja. / Fyzická osoba, ktorá do konca septembra nezaplatí daň a poplatky mestu, príde o Vernostnú kartu na rok 2013.

Olvasóink figyelmébe!
Tudatjuk olvasóinkkal, hogy a Dunaszerdahelyi Hírnök legközelebbi száma október 3án jelenik meg.

Do pozornosti čitateľov!
Informuje čitateľov, že najbližšie číslo Dunajskostredského hlásnika vyjde 3. októbra.

Megemlékezés

Pietna slávnosť

A Szlovák Nemzeti Felkelés
68. évfordulóján a háborúk áldozatainak emlékművénél városi megemlékezést tartottak. Az
ünnepi szónok, Miriam Balážová, az antifasiszta harcosok szövetsége járási szervezetének elnöke kiemelte, hogy a felkelés a
szlovák történelem legjelentősebb eseménye volt, amely a
szlovák fasizmus ellen is irányult. A rövid kulturális műsor
után a járási szervezet tagjai, a dunaszerdahelyi körzeti hivatal képviselői és mások is megkoszorúzták az emlékművet. Dunaszerdahely városa nevében Bubniak Júlia hivatalvezető és Fekete Zoltán főellenőr helyezte el
a városi hivatal koszorúját.

Pri pamätníku obetí svetových
vojen sa konala aj tento rok v Dunajskej Strede pietna spomienková
slávnosť pri príležitosti 68. výročia
Slovenského národného povstania.
Predsedníčka Okresnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Miriam Balážová v
slávnostnom príhovore pripomenula, že povstanie bolo najvýznamnejšou udalosťou slovenských
dejín, ktorá bola namierená aj proti slovenskému fašizmu. Po krátkom
kultúrnom programe členovia zväzu, obvodného úradu, a ďalší položili vence k pomníku. V mene mesta Dunajská Streda sa pietnej akcie
zúčastnila prednostka mestského
úradu Júlia Bubniaková a hlavný
kontrolór Z. Fekete

Kampány a vandalizmus ellen
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„Szeretlek, Dunaszerdahely!”
Közös fellépéssel a vandalizmus ellen - nyolchetes városi
kampány kezdődött
Közös összefogásra és szervezett fellépésre
buzdít Dunaszerdahelyen az a vandalizmus
ellenes rövid, de intenzív kampány, amelyet
a dunaszerdahelyi önkormányzat indított útjára. Az október végéig tartó átfogó kampány
szeptember tizedikén a Vámbéry Ármin
Alapiskola sportpályáján megtartott tájékoztatóval indult. A „Szeretlek, Dunaszerdahely!” központi jelszó jegyében zajló nyolchetes, ismeretterjesztő jellegű kampány
nyitányán jelen volt Dr. Hájos Zoltán polgármester és Csiba Tibor, a Városi Rendőrség
parancsnoka. A kampány fő céljait, eszközeit
és lebonyolításának módját Néveri Varagya
Szilvia projektkoordinátor ismertette.
A lakosság minden rétegének cselekvő részvételével számoló akció célja a közvagyon védelme és az egyre gyakoribb vandál cselekedetek visszaszorítása. A cél egy olyan közvélekedés kialakítása a városban, amely a leghatározottabban elítéli a vandalizmust. Ne legyen tehát menő vagy sztár az, aki ilyesmire vetemedik.
Az legyen a trendi, hogy óvjuk és becsüljük meg
a köztulajdont és védjük azt a környezetet, ahol
élünk. Tartsunk rendet, mert szeretjük a várost,
ahol jól akarjuk érezni magunkat. Erre utal a központi jelszó és a hozzá kapcsolódó továbbiak:
"Szeretem a városomat!", "Büszke vagyok városomra! Vigyázok rá!" „A kampány elsődleges
célja a városhoz, környezetünkhöz és nem utolsósorban a városi vagyonhoz való pozitív viszonyulás kialakítása, ami nyilván nem megy
egyik napról a másikra, de el kell kezdeni. Bízok
abban, hogy a lakosok aktivitásának köszönhetően a kampány hosszabb távon sikeres lesz és
meglesznek a szembetűnő eredményei “ – hangsúlyozta Hájos Zoltán polgármester.
A lakosság bevonását szolgálja az a többcsatornás információáramlás, amelynek célja, hogy a vandalizmus elleni harc szükségességével lépten-nyomon találkozzanak a dunaszerdahelyiek: öntapadós
matricákon, bilboardokon, s nem utolsósorban a városi médiákban is. Az eszményi eredmény az lenne, ha a kampány senkit sem hagyna hidegen és mindenki hozzátenné a maga részét. A kampányba bevonják a városi iskolák diákjait és pedagógusait, a
helyi vállalkozókat, szakembereket. Pályázatokat is
meghirdetnek óvodásoknak és diákoknak, fiataloknak. A vandalizmus elleni harc témájához kötődő
jópofa rajzokat, írásokat, vagy bármilyen más jellegű egyedi ötleteket is várnak a szervezők. A pályamunkákat október közepéig kell beküldeni. Az

Hájos Zoltán bejelentette: ha valóban sikerül visszaszorítani a vandalizmust, és konkrét eredmények lesznek, akkor
a megspórolt pénzen jövőre új játszótér létesülhet a Vámbéry Ármin Alapiskola udvarában.

eredményhirdetés és a kiállításmegnyitó október végén lesz. Érdemes az elnyerhető díjakért vetélkedni! A kampány időtartama alatt személyes találkozók is lesznek lakosokkal, iskolaigazgatókkal, vállalkozókkal. A város weboldalán olvashatók majd
a legfrissebb információk, a DSZTV pedig kisfilmet
forgat, amelyben dunaszerdahelyiek mondanak véleményt a vandalizmusról és az ellene indított
szervezett fellépésről. Lapunk folyamatosan beszámol a kampány egyes mozzanatairól.
A vandalizmus visszaszorítására meghirdetett
mostani kampány nem egyszeri, hanem tavasszal

más formában folytatódik és több meglepetést tartogat, beleértve az összvárosi „nyereményt” is.
A szeptember 10-én kezdődött vandalizmus elleni kampány menetrendje:
Október 1. - matricák és óriásplakátok megjelenése városszerte, pályázat meghirdetése óvodásoknak, iskolásoknak, fiataloknak.
Október 15. – a pályázat kiértékelése.
Október vége - interaktív programok az iskolákban.
Október 31. – a kampány eredményének összegzése záró sajtóértekezleten, kiállításmegnyitó.
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Kampaň proti vandalizmu

„Mám ťa rád, Dunajská Streda!“
Spoločne proti vandalizmu
– začína sa dvojmesačná
kampaň
Na spoločný organizovaný postup proti vandalizmu vyzíva krátka, ale intenzívna kampaň,
ktorú iniciovala samospráva Dunajskej Stredy. Kampaň, trvajúca do konca októbra, bola
zahájená 10. septembra v športovom areáli ZŠ
Ármina Vámbéryho. Kampaň odštartoval primátor JUDr. Zoltán Hájos. Ďalej bol prítomný
náčelník mestskej polície Tibor Csiba, ako aj koordinátorka projektu Szilvia Névery Varagya,
ktorá informovala o cieľoch, nástrojoch a časovom harmonograme projektu.

Cieľom projektu, ktorý počíta s aktívnou účasťou
občanov, je ochrana verejného majetku pred silnejúcim vandalizmom a vytvorenie takej atmosféry, v ktorej ľudia rozhodne odsudzujú prejavy vandalizmu. Nesmie byť hviezdou ten, kto je aktérom vandalských činov. Pozitívnym príkladom sa má stať ochrana a zveľaďovanie verejného majetku. Udržujme poriadok, lebo
milujeme mesto, kde sa chceme dobre cítiť. Na to navodzujú aj ústredné slogany kampane: Milujem svoje mesto! Som hrdý na svoje mesto! Chránim ho! „Prioritou akcie je vytvorenie pozitívneho vzťahu k mestu, a k mestskému majetku. To sa zrejme nedá docieliť
zo dňa na deň, ale treba s tým začať. Verím však, že
akcia bude z dlhodobého hľadiska úspešná a výsledky budú viditeľné“ – zdôraznil primátor.
Obyvateľov majú aktivizovať aj širokospektrálne
informačné kanály, vďaka ktorým sa občania a návštevníci mesta budú stretávať s výzvami proti
vandalizmu takmer na každom kroku. A to na samolepkách a bilbordoch, ale aj v mestských médiách. Ideálne by bolo, keby kampaň zmobilizovala
každého. Budú do nej zapojení žiaci aj učitelia mestských škôl, podnikatelia aj odborníci. Vyhlásia sa
rôzne súťaže pre škôlkárov, žiakov a mládež. Or-

ganizátori očakávajú aj vtipné kresby, príspevky ako
aj iné individuálne nápady v tematike boja proti vandalizmu. Práce treba zaslať do polovice októbra. Vyhlásenie výsledkov a výstava zaslaných prác sa bude
konať koncom októbra.
Počas kampane sa budú organizovať aj osobné stretnutia s občanmi, riaditeľmi škôl, podnikateľmi. Najnovšie informácie budú uverejnené
na domovskej stránke mesta. Mestská televízia
pripraví krátky film, v ktorom oslovia dunajskostredčanov o vandalizme a vyjadria sa aj o masovej kampani proti vandalizmu. Aj Dunajskostredský hlásnik bude priebežne informovať o etapách a akciách kampane. Jesenná kampaň na jar
pokračuje s rôznymi prekvapeniami, vrátane aj
„výhry“ pre celé mesto.
Časový hamonogram kampane proti vandalizmu
1.októbra – objavia sa v meste bilbordy a nálepky, ktoré vyzývajú na boj proti vandalizmu, štart
súťaže pre škôlkárov, žiakov a mladých,
15. októbra – vyhodnotenie súťaže,
Koniec októbra - interaktívne programy v školách,
31. októbra – sumarizácia výsledkov kampane, záverečná tlačová konferencia a otvorenie výstavy.

Primátor Z. Hájos prisľúbil, že ak boj proti vandalizmu prinesie viditeľné výsledky, za usporené peniaze
vo dvore ZŠ Vámbéryho bude vybudované nové ihrisko.

Csallóközi Vásár
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Vásári forgatag - harminckettedszer
Színes vásári forgatag és gazdag kulturális
műsor várja szeptember 20 – 23. között a hagyományos, immár harminckettedik Csallóközi Vásár látogatóit. Az ételt-italt árusító
standokat már hetekkel ezelőtt lefoglalták.
E téren többszörös volt a túljelentkezés, viszont a vásárfiát kínáló egyéb árusok részéről
csökkent az érdeklődés. A tavalyi négyszázötvennél még így is többen kínálják az idén portékáikat és a tájjellegű ínyencségeket, valamint
híres pincék borait. Dunaszerdahely testvérvárosait a polgármesterek képviselik, de az idén nem
lesznek külön standjaik.
Az érdeklődők ezúttal is besétálhatnak a minőségi borok és a kézművesek utcájába. A csallóközi borászok pincéiből származó hazai borokon
kívül Erdélyből származó borokat is megkóstolhatnak a vásárlátogatók. Balla Géza aradi borász
első ízben lesz jelen a Csallóközi Vásáron, de a balatonkajári Feind – pincészet borainak is most lesz
a dunaszerdahelyi premierje. Az ő pincészetükből
került ki az a Sauvignon Blanc, amely tavaly az Év
bora címet nyerte el Magyarországon.
Először lesznek jelen a vásáron csallóközi termelőszövetkezetek és őstermelők, akik az utánozhatatlan falusi ízekkel színesítik a kínálatot.
A vásárlátogatók bizonyára megelégedéssel fogadják, hogy a szociális helyiségek tekintetében is
előrelépés történt: a mobil bódék helyett folyamatosan tisztán tartott angol vécék lesznek, ahol
kézmosásra is lesz lehetőség. A vásárt szervező dunaszerdahelyi önkormányzat illetékesei nagy gondot fordítanak a folyamatos szemétszedésre, amit

a sátrak körül az árusok biztosítanak, ugyanígy a
megtelő szemeteszsákok rendszeres ürítésére.
A vásár az idén nagyobb területen zajlik, mivel a sportpályát is bevonták a szervezők, továbbá csak egy nagyszínpad lesz, így nagyobb tér áll
rendelkezésre. Fényképkiállítás is lesz Dunaszerdahely múltjáról, amelyet Karaffa Attila tavasszal
már bemutatott a Vermes villában Volt egyszer egy

város címmel. Külön sátorban fogják árusítani a
Dunaszerdahelyről nemrég megjelent monográfiát. A vásár négy sztárfellépője a Republic, a Magna Cum Laude, a Pokolgép énekese, Tóth Attila és Peter Lipa lesz.
A vásár idején forgalom-korlátozásokkal is számolni kell. Négy napig egyirányúsítják a Gyurcsó
István utcát, ide a Kisudvarnoki út felől nem lehet
majd behajtani. A Gyurcsó István utcában az
egyik sávban lehet majd parkolni.
Az előrejelzések a vásár idejére remek időjárást jósolnak, tehát minden adott lesz ahhoz,
hogy a vásárlátogatók jól érezzék magukat és szép
élményekkel térjenek haza. (A Csallóközi Vásár
részletes programja a 13. oldalon.)
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Žitnoostrovský jarmok

V pravej jarmočnej atmosfére
XXXII. Žitnoostrovský jarmok bude v dňoch 20-23.
septembra
Pravá jarmočná nálada a pestré programy
očakávajú v Dunajskej Strede návštevníkov
tradičného Žitnoostrovského jarmoku, ktorý sa koná v dňoch
20-23. septembra.
Jarmočné predajné stánky pre občerstvenie a žitnoostrovské kulinárske
špeciality si predajcovia rezervovali už zavčasu, vypredali sa už pred niekoľkými
týždňami. Menší záujem bol zo strany predajcov suvenírov a iného jarmočného tovaru. Na tohtoročnom jarmoku bude viac ako
450 predajcov. Družobné mestá Dunajskej
Stredy nebudú mať na tohtoročnom jarmoku osobitné stánky, mestá budú zastúpené primátormi.
Návštevníkov jarmoku aj tento rok
očakáva populárna ulička kvalitných vín a ľudových remeselníkov. Popri domácich vínach žitnoostrovských gazdov návštevníci jarmoku môžu
ochutnať aj vína zo Sedmohradska a Maďarska.
Premiéru na Žitnoostrovskom jarmoku budú
mať vína Gézu Ballu z Oradey, ako aj z vinárstva
Feind z Balatonkajára (Maďarsko). Víno Sauvignon Blanc posledne menovaného vinárstva získalo vlani v Maďarsku ocenenie Víno roka. Prvýkrát sa na jarmoku budú prezentovať pravými
vidieckymi produktami žitnoostrovské družstvá
a prvovýrobcovia z regiónu.
Dunajskostredská samospráva, ako organizátor
jarmoku kladie mimoriadny dôraz aj na pravidelný
zber a odvoz odpadu počas trvania celého jarmoku.
Pri stánkoch sa o čistotu budú starať samotní predajcovia. Mobilné toalety budú nahradené komfortnejšími klasickými splachovacími sociálnymi zariadeniami s možnosťou umývania rúk.
Rozloha jarmočnej plochy tento rok sa rozšíri o
športové ihrisko a bude iba jedno veľké javisko. Bude
aj výstava pohľadníc o starej Dunajskej Strede, ktorú Attila Karaffa predstavil už vo Vermesovej vile
pod názvom Bolo raz jedno mesto. V osobitnom
stánku sa bude predávať nová monografia o Dunajskej Strede. Hviezdami tohtoročného jarmoku
budú skupiny Republic, Magna Cum Laude, Attila Tóth, spevák skupiny Pokolgép a Peter Lipa.
V čase jarmoku budú zavedené dopravné obmedzenia: ulica Istvána Gyurcsóa bude dočasne
zjednosmernená, vjazd do nej bude z Malodvorníckej cesty zakázaný. V ulici I. Gyurcsóa bude
možné parkovať v jednom jazdnom pruhu.
Meteorológovia predpovedajú výborné počasie,
teda je predpoklad na nerušený oddych a výbornú
zábavu. (Podrobný program jarmoku na str. 13.)

Pillanatképek a tavalyi vásárról / Momentky z minulo-

Megkérdeztük / Opýtali sme sa
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2009 őszén a városi képviselő-testület úgy
döntött, hogy általános pardont, vagyis
büntetlenséget hirdet a „fekete” építkezésekkel kapcsolatban. Ez a gesztus lehetővé
tette, hogy jelképes 1 eurós bírság fejében
utólag legalizálni lehessen az ingatlant,
csak a közigazgatási eljárás díját kellett
megﬁzetni. Ezt sokan kihasználták, főleg a
garázstulajdonosok, hasonlóképpen kiskertek, fészerek, vagy műhelyek tulajdonosai
is. Dunaszerdahelyen azonban még mindig
elég sok ingatlan nincs bevezetve a tulajdoni
lapra és a kataszteri térképre. Az ilyen ingatlanok tulajdonosainak a törvény értelmében októbertől megdrágul az utólagos
ügyintézés, ezért a mielőbbi rendezésre
hívja fel az érintett lakosok ﬁgyelmét Dr. Hájos Zoltán polgármester.

,

e
Opytali ,s m
ra
sa primato
Mestské zastupiteľstvo na jeseň roku 2009
rozhodlo pre generálny pardon na existujúce
čierne stavby na celom území mesta. Cieľom
gesta bolo zlegalizovanie stavieb za symbolickú pokutu vo výške 1 eura. Túto jedinečnú možnosť využili hlavne majitelia garáží, malých záhrad, stodôl a dielní. V Dunajskej Strede aj naďalej sú stavby, ktoré nie
sú zapísané do katastra. Po novelizácii príslušného zákona pre majiteľov týchto nehnuteľností od októbra zdražie dodatočný
zápis, preto primátor JUDr. Zoltán Hájos upozorňuje dotknutých majiteľov, aby vo vlastnom záujme začali čím skôr konať.
„Mestská samospráva objednala ortofotomapu Dunajskej Stredy, ktorá nám unožňuje porovnať skutkový stav s platnou katastrálnou mapou.
Zistilo sa, že v Dunajskej Strede je ešte stále veľa
nehnuteľností, ktoré nie sú zapísané v katastrálnej mape. Mestský úrad preto v týchto dňoch písomne upozorňuje občanov na tieto nezrovnalosti,
ktorí na základe ortofotomapy nemajú zapísanú
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Mit árul el a város légi térképe?
„A városi önkormányzat megrendelte Dunaszerdahely légi térképét, amely alapján össze tudjuk vetni a helyzetet a most érvényes kataszteri térképpel. Kiderült, hogy Dunaszerdahelyen még elég
sok ingatlan nincs bevezetve a tulajdoni lapra és
a kataszteri térképbe. Most a hivatal levélben keresi meg azokat a polgárokat, akiknek a műholdas felvételek alapján nincs rendezve a kataszteri beíratásuk” – nyilatkozta a polgármester. De
egyúttal felhívta a figyelmet arra is, hogy október
elsejétől új illetéktörvény lép hatályba és e dátumtól az utólagos engedélyeztetés már drágább
lesz. A hivatal azt szeretné elérni, hogy a dunaszerdahelyiek saját érdekükben is mielőbb tegyék
rendbe a tulajdonviszonyokat. „Feltételezem,
hogy a tulajdonosok döntő többségének rendben
van az építkezési engedélye és a használatba vételi végzése (kollaudáció), viszont előfordulhat,
hogy a kataszterben nincs felvezetve. Nekik segítve
jóindulatúan figyelmeztetjük az érintetteket, hogy
tegyék rendbe problematikus ingatlanjaikat” –
hangsúlyozta Hájos Zoltán. Egyúttal felhívta a figyelmet arra is, ha valakinek 1975 előtt épült in-

gatlanja van, nem kell felmutatni a kollaudációs
végzést, elégséges a tulajdonos becsületbeli nyilatkozata, a házszám kiadásáról szóló határozat,
valamint egy vázrajz. E dokumentumok alapján
a kataszteri hivatal illetékmentesen beírja az ingatlant a kataszterbe. Aki viszont úgy gondolja,
hogy még most sem kezd intézkedni, nem akarja magát költségekbe verni, ilyen esetekben az építészeti hivatal hivatali kötelességből eljárást fog
indítani. „Ez már bírságot von maga után, amit
az önkormányzat a törvény alapján köteles kiróni” – figyelmeztetett a polgármester.
Jelenleg utcák szerint folyik azon lakosok értesítése, akiknek a légi térkép alapján még rendezetlenek a tulajdonviszonyaik. Azok az érintettek,
akik eddig nem kaptak levelet a hivataltól, az értesítést előbb – utóbb meg fogják kapni. „Azoknak,
akik tudják, hogy az ingatlanjuk nincs rendben, javasolnám, hogy a levéltől függetlenül mielőbb kezdjenek intézkedni, így elkerülhetik az október elsejétől érvényes magasabb illetékeket, illetve a későbbi magasabb büntetéseket” – hívta fel az érintett lakosok figyelmét a polgármester.

Čo prezrádza ortofotomapa mesta?

stavbu v katastri“ – povedal primátor. Primátor
upozorňuje občanov aj na to, že od 1. októbra bude
účinná novelizácia zákona o poplatkoch, v zmysle ktorej dodatočný zápis bude drahší. Preto dunajskostredský mestský úrad v týchto dňoch písomne upozorňuje tíchto občanov, aby vo vlastnom záujme čím skôr začali konať. „Predpokladám, že väčšina majiteľov má platné stavebné povolenie, a stavbu má skolaudovanú, môže sa
však stať, že chýba zápis v katastri nehnuteľností. Chceme pomôcť týmto občanom, preto odporúčame im, aby čím skôr odstránili tieto nezrovnalosti“ – zdôraznil Z. Hájos.
Primátor mesta upozorňuje občanov, že ak objekt bol postavený pred rokom 1975, v tomto prí-

pade nie je nutné kolaudačné rozhodnutie. Stačí čestné prehlásenie majiteľa, rozhodnutie o vydaní súpisného čísla a geometrický plán stavby.
Na základe týchto dokumentov katastrálny úrad
bezplatne vykoná zápis. Kto však ani teraz nedá
veci do poriadku, voči nemu stavebný úrad bude
povinný zahájiť správne konanie. „V tomto prípade samospráva v zmysle zákona musí vyrubiť
pokutu“ – upozornil primátor.
V súčasnosti sú rozposielané oznámenia podľa jednotlivých ulíc dotknutým osobám. „Tým,
ktorí sú si vedomí nedostatkov, odporúčam situáciu čím skôr riešiť, aby nemuseli od októbra platiť vyššie poplatky a vyššiu pokutu“ – upozornil primátor.
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Tanévnyitó

Tanévnyitók – hiányzó tankönyvekkel
Szeptember 3-án ismét megnyíltak az iskolák kapui. Hagyományteremtő szándékkal
Dunaszerdahelyen a város első ízben rendezett közös tanévnyitót.
A központi rendezvény a Kodály Zoltán Alapiskola udvarán zajlott Dr. Hájos Zoltán polgármester, A. Szabó László alpolgármester, a Városi Hivatal tisztségviselői és több városi képviselő
részvételével. Ibolya Olivér igazgató külön üdvözölte az elsősöket és megköszönte szüleiknek az
iskolába vetett bizalmat. A polgármester a tudás
fontosságát hangsúlyozta, emlékeztetve arra, hogy
"a társadalmat mindig az a generáció vitte előre,
amelynek tudásszintje az előzőnél magasabb
volt”. Épp ezért megengedhetetlen, hogy az állam
vagy az önkormányzat az oktatáson takarékoskodjon -- fejtette ki, hozzátéve: az iskola nemcsak
tárgyi tudást kell, hogy adjon, hanem embertársaik
tiszteletére, megbecsülésére is meg kell tanítania
az ifjú nemzedékeket. Hájos Zoltán beszédében
utalt a legutóbbi népszámlálás aggasztó eredményeire, és köszönetet mondott a szülőknek, amiért hűek maradtak a magyar iskolához. "Mi nem
mások ellenében akarunk magyarok lenni, hanem
saját magunkért. Ha magunkat elfogadjuk, másokat
is el tudunk fogadni " – fejtette ki.
Az ünnepségen, amely a szlovák himnusszal
kezdődött és a magyar himnusszal zárult, verssel, dallal, furulyamuzsikával az iskola tanulói
is felléptek.
A Kodály Zoltán Alapiskola 20–20 fős létszámmal két első osztályt indít, tíz apróság pedig
a nulladik évfolyamban kezdi meg tanulmányait.
Műfüves sportpálya felavatásával nyitotta
meg a tanévet a Vámbéry Ármin Alapiskola. Az
ünnepségen jelen volt Kvarda József megyei alispán, Dr. Hájos Zoltán polgármester, A. Szabó
László alpolgármester és a városi önkormányzat
képviselői. Masszi János igazgató az új sport-

pályát úgy mutatta be, mint az iskola, a város, a
szülők és az önzetlen szponzorok példás együttműködésének eredményét. Elmondta, hogy kerek
évfordulót ünnepel az iskola, az idei a harmincadik
tanévnyitó, amely azért is emlékezetes marad, mivel sok év után az idén a legmagasabb a diáklétszám. Négy első osztály indul, mindegyik 22 tanulóval. Az elsősök számát tekintve Dunaszerdahely önkormányzati fenntartású magyar tanítási nyelvű iskolái közül a Vámbéry Ármin
Alapiskola áll az első helyen.
A 673 diákot oktató Szabó Gyula Alapiskola
tanévnyitó ünnepségén is felléptek a növendékek.
A legnagyobb szlovákiai magyar alapiskola az idén
3 első osztályt indít 57 gyerekkel, és egy nulladik
évfolyamot 11 fős létszámmal.
A Jilemnický utcai szlovák alapiskolában
négy első osztályt nyitottak. Itt van a legtöbb elsős, összesen 99-en vannak. A Smetani ligeti szlovák alapiskolában akárcsak tavaly, idén is egy

Elsősök - most még szülőkkel.

A központi tanévnyitó műsorát a Kodály Zoltán Alapiskola tanulói adták.

Először az iskolapadban

első osztály indult. A végleges diáklétszámokról
később tájékoztatunk.
Bár a tanévnyitó ünnepséggel közvetlenül nem
függ össze, a tanítással viszont annál inkább: a minisztérium ismét elaludt, több évfolyam számos tantárgyat tankönyv nélkül kezd tanulni. "Ez általános probléma, a szlovák iskolákat éppúgy érinti,
mint a magyarokat. Az oktatási miniszter úr már
nyilvánosan bocsánatot kért a késlekedés miatt, ez
azonban mit sem könnyít a helyzeten" – kommentálta a tankönyvhiányt Balogh Szilveszter, a
Vámbéry alapiskola igazgatóhelyettese.

Nový školský rok
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Štart nového
školského roka –
učebnice
opäť
meškajú
3. septembra sa opäť otvorili brány škôl. V
Dunajskej Strede mestská samospráva po
prvýkrát organizovala spoločné slávnostné
otvorenie školského roka.

Ústredná slávnosť sa konala pri vchode ZŠ
Zoltána Kodálya za účasti primátora, JUDr. Zoltána
Hájosa, viceprimátora, László A. Szabóa,
mestských poslancov a vedúcich predstaviteľov
mestského úradu. Riaditeľ školy Olivér Ibolya vo
svojom prejave osobitne privítal prvákov a poďakoval sa rodičom za prejavenú dôveru. Primátor
vyzdvihol dôležitosť túžby po vedomostiach a poukázal na to, že „spoločnosť napreduje vždy vďaka
tej generácii, ktorej vedomostná úroveň je vyššia,
ako vedomostná úroveň predchodcov. Preto je

neprípustné, aby štát alebo samospráva šetrila na
školstve“. Ako dodal, v škole sa nezískavajú len lexikálne vedomosti, ale škola učí mládež aj rešpektovať ostatných členov spoločnosti. Z. Hájos pripomenul aj znepokojujúce výsledky posledného sčítania ľudu a poďakoval sa rodičom za vernosť k
vybranej škole. „My nechceme byť Maďarmi pre niekoho, ale pre seba. Ak sa vieme vyrovnať sami so
sebou, tak vieme akceptovať aj ostatných“.
ZŠ Zoltána Kodálya začína nový školský rok
s dvoma triedami po 20 žiakoch v prvom ročníku,
10 detí bude navštevovať nultý ročník.
Na ZŠ Ármina Vámbéryho zahájenie školského roka spojili so slávnostným odovzdaním nového
ihriska s umelým trávnikom. Na slávnosti sa zúčastnil aj vicežupan Trnavského samosprávneho
kraja, József Kvarda, primátor JUDr. Zoltán Hájos, viceprimátor László A. Szabó a predstavitelia mestskej samosprávy. Riaditeľ školy János
Masszi vyzdvihol, že zrod ihriska je výsledkom

príkladnej spolupráce školy, mesta, rodičov a nezištných sponzorov. Tohtoročná slávnosť bola v histórii školy tridsiata, a stáva sa pamätnou aj preto,
že po dlhšom čase škola otvára štyri triedy v prvom
ročníku, v každej s 22 prváčikmi.
V ZŠ Gyulu Szabóa budú tri triedy v prvom
ročníku pre 57 prvákov, nultý ročník bude
navštevovať 11 detí.
V ZŠ na Jilemnického ulici otvorili pre 99 prvákov štyri triedy, v ZŠ Smetanov háj jednu triedu.
So zahájením školského roka priamo nesúvisí, ale s vyučovaním o to viac skutočnosť, že ministerstvo opäť „zaspalo“ s učebnicami. „Je to
stály problém všetkých škôl, slovenských a maďarských rovnako. Pán minister sa už verejne ospravedlnil za meškanie, to však situáciu nevyrieši “ – komentoval daný stav zástupca riaditeľa ZŠ
Ármina Vámbéryho Sz. Balogh.
O konečných počtoch žiakov v jednotlivých
školách budeme informovať.
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Az Év Pedagógusa / Pedagóg roka

Az Év Pedagógusa:
Méhes Tibor tornatanár
Dunaszerdahely városa az idei Szent István
napon Méhes Tibornak, a Szabó Gyula Alapiskola testnevelés szakos tanárának, az ország legjobb kézilabda csapatai között jegyzett TALENT Sportklub kiváló edzőjének
adományozta Az Év Pedagógusa díjat. Vele
készült az alábbi beszélgetés.
Tornatanárként biztosan tapasztalja, hogy
a mai gyerekek között szép számmal akadnak,
akik nem szívesen mozognak. Meg tudja velük
szerettetni a tornát?
- Az a tapasztalatom, hogy a gyerekek általában szeretik a tornát, örömmel járnak az
órákra. A mai gyerekek azonban mások, mint az
előző generációk, kevesebbet mozognak, gyengébb az állóképességük. Ha például a tanterv 12
perces futást ír elő, nem biztos, hogy képesek rá.
Ezt figyelembe kell venni, a feladatokat a tanulók képességeihez kell igazítani. De a pedagógusnak meg kell találnia a módját, hogy a nem
szívesen mozgó diákkal is megszerettessen valamilyen mozgásformát. Persze, kényszeríteni erre
nem lehet, motiválni kell.
Mivel lehet motiválni?
- Például. labdajátékokkal, újabban a floorballal. Rá kell tudnunk vezetni, hogy saját magától foglalkozzon valamilyen sporttal, pl. görkorcsolyázzon, kerékpározzon, túrázzon. Nem kell,
hogy szervezett formában űzzön valamilyen tel-

jesítménysportot, az a fontos, hogy megtalálja
a kedvére való mozgásformát. Fontosnak tartom
azt is, hogy a gyerekeknek legyen bizonyos áttekintésük a sportokról. Sokan nem tudják, mi az
atlétika, nem ismerik az olimpiai bajnokokat. Nem
nézik a sportközvetítéseket, pedig ez is motiváló lehet, inkább a sorozatok, vagy a számítógépes játékok érdeklik őket.
Nem kevés a heti két óra testnevelés?
- Kevés. Többször volt szó arról, hogy bevezetik a heti három óra tornát, de nem lett belőle
semmi. Most az iskolánkban az elsősök és a kilencedikesek számára bevezetjük a heti három
órát. Csak az a baj, hogy nagy iskola vagyunk,
a több, mint hatszáz gyereknek kevés az egy tornaterem. A délutáni sporttevékenységek emiatt
csak négy óra után jöhetnek szóba.
Délelőtt az iskolában tanít, délután a Talent Sportklubban edzőként dolgozik. Jut
egyébre is ideje?
- Nem nagyon, de ezt választottam. Mindig tornatanár akartam lenni. Közben jött a lehetőség,
hogy edzőként foglalkozzam a kézilabdázókkal.
Folyamatosan képeztem magam, idővel beletanultam, elnyertem a legmagasabb edzői képesítést. De mindig hangsúlyozom, hogy a Talent
Sportklub minden sikere közös munka eredménye.
Kollégáim, Brunczvik Tünde, Mészáros Ildikó,
Polacsek Piroska, Pőthe Lajos nélkül nem tartanánk ott, ahol vagyunk.

Örült a városi kitüntetésnek?
- A díj még keményebb munkára kötelez.

/vk/

Pedagóg roka: telocvikár Tibor Méhes
Mestské ocenenie Pedagóg roka v roku
2012 bol udelený Tiborovi Méhesovi, učiteľovi telesnej výchovy v ZŠ Gyulu Szabóa,
ktorý je aj trénerom jedného z najlepších
domácich hádzanárskych družstiev, ŠK
TALENT. Vyznamenanie prevzal 20. augusta v rámci osláv Sv. Štefana na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. S oceneným pedagógom sme sa
rozprávali z tejto príležitosti.
Ako učiteľ telesnej výchovy zrejme máte
skúsenosť, že sa deti neradi pohybujú. Dokážete v nich vypestovať pozitívny vzťah k telocviku?
- Podľa mojich postrehov deti majú radi hodiny telocviku. Sú však iné, ako deti predošlých
generácií. Hýbu sa menej a sú menej vytrvalé. Nie
je isté, že dieťa vládze 12 minútový beh, aj keď

to predpisujú učebné osnovy. Treba na to prihliadať aj pri zadávaní úloh. Telocvikár však musí
nájsť cestu aj k týmto deťom. Samozrejme nie donucovaním, ale motiváciou.
Ako možno deti motivovať?
- Napríklad loptovými hrami, v poslednej dobe
je obľúbený napríklad floorball. My musíme doviesť deti k tomu, aby športovali, aby pestovali
nejakú aktivitu, aby sa napríklad korčuľovali na
kolieskových korčuliach, či bicyklovali alebo chodili na túry. Nemusí to byť masový šport. Dôležité je, aby sa pravidelne venovali nejakej pohybovej činnosti. Považujem za dôležité aj to, aby
deti mali určitý prehľad o športových disciplínach.
Mnohí nevedia, čo je to atletika, nepoznajú
olympionikov, nesledujú športové prenosy, hoci
aj to môže motivovať. Viac ich zaujímajú seriály a počítačové hry.
Dve hodiny telocviku týždenne nie je málo?

- Ale áno. Viackrát bola reč o tom, že týždenne
treba zaradiť 3 hodiny telocviku, ale nerealizovalo sa to. V našej škole teraz zavádzame pre prvákov a deviatakov tri hodiny týždenne. Problémom je, že sme veľká škola s vysokým počtom žiakov, pre viac ako 600 detí jedna telocvičňa nepostačuje. Z toho dôvodu sú záujmové športové
krúžky až po 16. hodine.
Doobeda učíte v škole, poobede trénujete ŠK
Talent. Zostáva vám ešte čas na iné aktivity?
- Nie veľmi, ale je to moja voľba. Vždy som
chcel byť telocvikárom. Potom som dostal ponuku
na post trénera. Postupne som sa trénerstvu priúčal, až som získal najvyššiu kvalifikáciu. Neustále však zdôrazňujem, že úspechy klubu ŠK
Talent sú výsledkom spoločnej práce. Bez mojich
kolegov, Tünde Brunczvik, Ildikó Mészáros, Piroska Polacsek a Lajos Pőthe by sme nedocielili to, čo sme dosiahli.

Kétnyelvűség / Dvojjazyčnosť

Magyar
beadványokat
is elfogadnak
Júliustól magyar nyelvű írásos kérvényeket,
dokumentumokat, okiratokat és bizonylatokat is benyújthatnak a dunaszerdahelyi városházán. Ezúttal az Építésügyi főosztályon
és a Közös Építészeti Hivatalban folyó kétnyelvű ügyintézésről tájékoztatunk.
A magyar nemzeti kisebbséghez tartozó ügyfél
kérésére az építésügyi hivatal az űrlapokat kétnyelvűen is rendelkezésre bocsátja, mégpedig államnyelven és magyar nyelven. A kétnyelvű hivatalos űrlapon a magyar nyelvű szöveg az államnyelvű szöveg alatt, vagy utána található.
Ha magyar nyelvű beadvány alapján indult az
építésügyi eljárás, ez esetben az eljárás során hozott határozatot (pl. építési engedély, bontási engedély), a hivatal kérésre az államnyelven kívül
hiteles magyar nyelvű példányban is kiadja. Az
ügyfél ilyen esetben 2 határozatot kap, az egyiket államnyelven, a másikat magyar nyelven.
Kétségek felmerülése esetén a határozat államnyelvű szövege a mérvadó.
A város honlapján (www.dunstreda.sk) a magyar nyelvű verzióban, amit a jobb oldalon megtalálható magyar zászlócskára történő ráklikkeléssel nyithatunk meg, a Főmenü – Nyomtatványok
– Építésügyi főosztály szekcióban 20, az építésügyi
eljárással kapcsolatos kétnyelvű űrlap található.

A város weboldalán megtalálhatók az egyes főosztályok kétnyelvű űrlapjai. / Na webovej stránke mesta sú
k dispozícii dvojjazyčné formuláre.

Podania aj v maďarskom
jazyku
O vybavovaní úradných záležitostí v maďarčine aj v písomnom styku
Od júla občania maďarskej národnosti
okrem práva komunikovať v ústnom styku na mestskom úrade aj pri vybavovaní
stavebných vecí majú právo predkladať písomné žiadosti, listiny a dôkazy aj v maďarskom jazyku.
Na žiadosť stránky mestský úrad poskytuje občanom úradné formuláre dvojjazyčne, a to v štátnom
jazyku a v maďarskom jazyku. Na dvojjazyčnom
úradnom formulári sa text v maďarskom jazyku uvedie pod textom alebo za textom v štátnom jazyku.

Rozhodnutie mesta vydané v územnom a stavebnom konaní v prípade, ak sa konanie začalo podaním v maďarskom jazyku alebo na požiadanie stránky, sa vydáva okrem štátneho jazyka v rovnopise aj v maďarskom jazyku. V pochybnostiach je rozhodujúci text rozhodnutia v
štátnom jazyku.
Na webovej stránke mesta www.dunstreda.sk
(verzia v maďarskom jazyku - vpravo kliknutím
na príslušnú vlajku) nájdete 20 dvojjazyčných formulárov.
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Két hónap - négy nagy fogás
Alig két hónap leforgása alatt négy alkalommal bukkantak nagy mennyiségű hamisított árura a vizsgálat alá vetett kamionokban a nagyszombati vámhivatal dunaszerdahelyi kirendeltségének dolgozói.
Valamennyi szállítmány Kínából érkezett és Magyarországra tartott. Az első nagy fogás július 5-én
volt, amikor egy gyanús kamionban 10 500 darab,
hamis Armani és Chanel márkajelzéssel ellátott napszemüveget találtak. Ha az árut eredeti termékként
értékesítik, 1,6 millió euró hasznot könyvelhettek volna el a hamisítók. Augusztus 22-én 5760 darab hamisított Led-lámpát és hamis Hello Kitty márkajel-

zéssel ellátott világító figurát akart eljuttatni Magyarországra egy Kínából indított teherjármű. A vámosok éberségének köszönhetően a 69 000 euróra becsült rakományt nem sikerült célba juttatnia. Augusztus 27-én 2 000 ezer darab hamis Tommy Hilfiger márkajelzésű gyermekszvettert szállító kamiont tartóztattak fel. A hamisított termékeket eredetiként 195 ezer euróért értékesíthették volna a magyar piacon. Szeptember 3-án is lefoglalták egy kamionszállítmányt. A 4 300 játékot gyártóik hamis
FERRARI, BMW, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS és BEYBLADE márkával látták el. A
hamisítványok eredetiként való eladásából 70 000
euró bevételre tettek volna szert a kínai gyártók.

Zaistené falzifikáty
Colníci Colného úradu Trnava na Pobočke v
Dunajskej Strede v rámci colného konania
kontrolovali doklady kontajnerovej zásielky
dovezenej z Číny a smerujúcej do Maďarska.
Zistili, že v kontajneri sa nachádzali aj hračky označené reprodukciami ochranných známok FERRARI,
BMW, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS,
BEYBLADE v celkovom množstve viac ako 4 300
kusov. Tovar zaistili a so zisteniami boli bezodkladne oboznámení aj majitelia ochranných známok, kto-

rí potvrdili podozrenie trnavských colníkov. Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla ponúkaním zaisteného
tovaru na trhu ako originálnych výrobkov, bola
predbežne vyčíslená na 70 000,-eur. Po potvrdení podozrenia, že ide o falzifikáty, tovar bude zničený.
Colníci Colného úradu Trnava na Pobočke v Dunajskej Strede ukončili v rámci ďalšieho colného konania úplnú vnútornú kontrolu a preverovanie predložených dokladov kontajnerovej zásielky dovezenej kombinovanou prepravou z Číny a smerujúcej
do Maďarska. Pri ďalšej kontrole zistili, že v kon-

tajneri sa nachádzali aj hračky označené reprodukciami ochranných známok FERRARI, BMW,
MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, BEYBLADE v celkovom množstve viac ako 4 300 kusov.. Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla ponúkaním zaisteného tovaru na trhu ako originálnych
výrobkov, bola majiteľmi ochranných známok predbežne vyčíslená na cca 70 000,-eur.
Colníci pobočky v Dunajskej Strede našli aj 6 900
slnečných okuliarov označených reprodukciami
ochrannej známky Armani a 3600 slnečných okuliarov Chanel. Kontajnerová zásielka z Číny smerovala do Maďarska. Odhadovaná škoda, ktorá by
vznikla predajom tovaru ako originálnych výrobkov,
bola predbežne vyčíslená na 1, 6 milióna eur.

A vásár programja / Program jarmoku
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Čitateľská súťaž, reklama

Kvalita nepozná hranice!

A minőség nem ismer határokat!
A mediterrán élelmiszerek a választék és a minőség tekintetében városunkban és a környéken
egészen a közelmúltig hiánycikknek számítottak.
Júniusban azonban a Csallóközi Múzeum és a
rendőrség szomszédságában felújított Átrium
épületegyüttesben megnyílt az OLYMPOS mediterrán élelmiszer kis- és nagykereskedés.
Üzletünk, amelyet cégünk, az OLYMPOS
TRADE Kft. nyitott meg, az emberek ilyen igényeit igyekszik kielégíteni a lehető legmagasabb
színvonalon, az egyedi igényeket is figyelembe
véve. Közvetlenül a gyártótól importált minőségi,
eredeti krétai olivaolajokat és olivabogyókat
kínálunk. Minőségi beszállítóink révén bő választékban árusítunk különböző sajtokat és az utá-

nozhatatlan görög joghurtot is. A görög termékek mellett újabban az olasz élelmiszereket is felvettük kínálatunkba. Így ezentúl az olasz konyha rajongóinak is biztosítani tudjuk a szükséges
alapanyagokat és kedvenc élelmiszereiket.
Kínálatunk megfelel a legszigorúbb élelmiszer-biztonsági előírásoknak, de a termékek nagyon egészségesek is, amit a mediterrán országok lakosainak magas életkora és
pozitív életszemlélete is igazol. Kínálatunkat folyamatosan bővítjük. Célunk az, hogy
a vásárló egy helyen férhessen hozzá a legfinomabb minőségi mediterrán élelmiszerekhez, felidézve általuk a nyaralás ízeit és
élményét az év minden napján!

, ,
!
k
e
t
a
aj
y

g
e
m
a
r
b
Nem ba

Augusztus 30-i versenyünk megfejtői
A legutóbbi számunkban közölt kérdésre adott helyes válasz beküldői közül kisorsolt szerencsés nyertesek a következők: Varga Eszter, Szabó Gyula u., 8., Rigó Anikó, Barátság tér, 2172/ 31 és Fuchs Erzsébet.
Petőfi Sándor utca 4649/13.
A nyertesek a dunaszerdahelyi termálfürdő portáján jelentkezzenek a
nyereményért, vagyis a 2 személyre szóló belépőjegyekért, amelyek 2012
végéig érvényesek. Szükséges a személyi igazolvány felmutatása!

Új kérdés:
Melyik görög szigetről importálja a mediterrán termékeket árusító Olympos szakbolt az extra szűz olivaolajokat? Mind a három nyertes 25 euró
értékű tetszés szerinti vásárlási lehetőséget nyer a boltban.
Válaszaikat legkésőbb szeptember 21 - ig 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 a beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a verseny szponzora a nevüket és a címüket felhasználhatja üzleti céljaira.

Potraviny z oblasti Stredomoria boli raritou v našom meste a v okolí až do posledných čias, čo sa týka kvality a sortimentu. V júni sme však otvorili nový malo- a veľkoobchod
OLYMPOS, ktorý sa nachádza v novej budove ATRIUM,
medzi Žitnoostrovským múzeom a políciou. OLYMPOS TRADE, s.r.o. ponúka tu produkty špičkovej kvality zo Stredomoria
a snažíme sa vyjsť v ústrety aj individuálnym požiadavkám.
Základom nášho sortimentu sú pravé grécke olivové oleje a
olivy, importované priamo z Grécka a z ostrovu Kréta.
Vďaka našim kvalitným dodávateľom okrem toho v našom sortimente nájdete aj rôzne druhy syrov a pravý grécky jogurt. Okrem gréckeho sortimentu nedávno sme rozšírili našu ponuku aj o talianske potraviny, čiže aj milovníci
talianskej kuchyne si môžu u nás zaobstarať svoje obľúbené potraviny a špeciality pod jednou strechou. Nami distribuované produkty splnia tie najprísnejšie bezpečnostné predpisy a v neposlednom rade sú veľmi zdravé, čo potrvdzuje
aj vysoký vek ľudí žíjúcich v oblasti Stredomoria a ich pozitívny životný pohľad. Náš sortiment neustále rozširujeme,
našim cieľom je ponúknuť tie najchutnejšie stredomorské dobroty, v garantovanej kvalite, aby sme našim klientom dokázali
po celý rok oživiť chute a spomienky z dovolenky!

Nyitva tartás / Otváracie hodiny:
Hétfő-péntek / Pondelok-piatok:
08:30-12:30 13:00-17:30
Szombat / Sobota: 08:30-12:30
Cím/Adresa: Múzejná 2. , Tel.: +421-903/573429; +421-904/254-337
www.facebook.com/Olympostradesro
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Výhercovia čitateľskej súťaže z 30. augusta
Z čitateľov, ktorí zaslali správnu odpovedˇ na otázku, ktorú sme položili v poslednom vydaní DH, boli vyžrebovaní: Eszter Varga, ul. Gy.
Szabóa, 8., Anikó Rigó, Nám. Priateľstva, 2172/ 31 a Erzsébet Fuchs.
Petőfiho 4649/13.
Každý výherca získa vstupenky do mestského termálneho kúpaliska pre dve osoby platné až do konca roku 2012. Pre výhry sa prihláste
na vrátnici termálneho kúpaliska. Treba sa preukázať občianskym preukazom.

Nová otázka:
Z ktorého gréckeho ostrova dováža obchod Olympos extra panenské
olivové oleje? Výhercovia získajú nákupnú poukážku v hodnote 25 eúr
na ľubovoľne vybraté produkty predajne.
Odpovede zašlite najneskôr do 21. septembra 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
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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:
Születések – Novorodenci
Lelkes Adam Dominik
Kubáň Viktor
Fekete Noel
Katona Virág
Györi Veronika
Vércseová Lili
Brondošová Katarína
Cserepes Mark
Mandáková Fruzsina
Bölcs Száva Anna

Elhalálozások – Zomreli
Csiba Eugen /1936/
Budayová Agneša /1934/
Klepanec Michal /1948/
Tóthová Rozália /1921/
Mgr. Rákocziová Zuzana /1956/
Drábek Viktor /1929/
Bognárová Etela /1927/
Katušin Jozef /1929/
Váradiová Karolina /1919/
Kiss Ladislav /1935/
Kázmerová Rozália /1932/
Sárközy František /1940/
Borbélyová Mária /1932/

Házasságkötések – Sobáše
Pálinkás Ottó - Bogyaiová Ágnes
Ivanič Ján - Nagyová Eva
Haver Imrich - Nagyová Gabriela
Marcel Ján - Ing. Sülyiová Zuzana
Ing. Horváth Csaba - MSc Godányová Katarína
Czafik Alexander - Mgr. Gaálová Anita
Oláh Kristián - Vontszemüová Regina
Zátori Zoltán - Mgr. Bugárová Zuzana
Marcinkó Attila - Plechová Zuzana
Skubi Ivan - Rašková Benita
Šnírer Milan - Kovácsová Tatiana
Orban Róbert - Mgr. Csalaová Réka

Kortárs Magyar Galéria Galéria súčasných maďarských
umelcov
Vermes villa / Vermesova vila
Kelemen Kata és Székelyi Kati
ANYAGTÖRTÉNETEK című kiállítása megtekinthető szept. 28-ig
Výstava Kata Kelemen a Kati Székelyi s
názvom ANYAGTÖRTÉNETEK potrvá
do 28. septembra.

Správy * Magazín - Nové Správy a Magazín každý štvrtok o 18.00. Nepretržité opakovanie, výnimkou technickej prestávky. www.dstv.sk

A VMK szeptemberi műsora
Program MsKS na september
szept.12.–14.00: Nyugdíjas Csoportok és Szólisták XIV. Járási Népzenei Fesztiválja / XIV. Okresný festival seniorských súborov a sólistov
szept. 20 – 23: XXXII. CSALLÓKÖZI VÁSÁR / XXXII. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK
szept.24 – 16.00: Árnyék és fény - kiállítás a transzplantációról - megnyitó / Tieň a svetlo otvorenie výstavy
szept.25 .– 9.30: Ünnepi műsor a Szlovák Köztársaság Alkotmányának XX. évfordulóján / Slávnostná akadémia k XX. výročiu Ústavy Slovenskej republiky
szept.29 – 9.00: VIII. EGÉSZSÉGFESZTIVÁL – MOZDULJ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! / V
zdravom tele zdravý duch - VIII. Festival zdravia

Októberi előzetes / Z októbrového programu
okt. 6. - 18.30: – Megemlékezés az aradi vértanúkról/ Spomienka na martýrov z Aradu
okt. 7. - 18.00: Bihari emlékest / Spomienka na J. Bihariho
okt. 13. - 9.00: VII. Tarka Lepke bábfesztivál / VII. Bábkový festival - Pestrý motýľ
okt. 18. - 19.00: Jókai Színház – Komárom - Móricz Zsigmond: Sári bíró / Divadlo Jókai –
Komárno : Zs. Móricz: Richtár Sári
okt. 23. - 16.00 ó.: Az 1956-os forradalom 56. évfordulójának városi ünnepsége / Revolúcia
1956 – mestská spomienková slávnosť na 56. výročie
okt. 30. - 19.00 ó.: A DUMASZÍNHÁZ művészeinek előadása. Fellépnek: Kőhalmi Zoltán,
Lóránt Barnabás, Szöllősi Csák Gergely. / Vystúpenie Divadla „ Dumaszínház” (MR). Vystúpia: Zoltán Kőhalmi, Barnabás Lóránt és Gergely Csák Szöllősi

NFG-klub
Szeptember 15. szombat - Playback színház
workshop és előadás. 10:00-16:00 alkotóműhely, 17:30-18:30 - előadás / nyilvános próba

Október 12. péntek - PLUSplus vs. WAH
WAH (PL) parti, 21:00

Szeptember 29. szombat - Jazz Klub DS:
Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint (HU),
Aranymetszés koncert, 20:00

Október 19.-20. Are You Free?
free jazz fesztivál, 20:00

GALLERY NOVA
Autorská výstava Karola Dudása
potrvá do 19. októbra 2012
(Ulica biskupa Kondého 10,)
Dudás Károly önálló kiállítása a galéria
kiállítótermében
október 15 – ig tekinthető meg.
(Kondé püspök utca 10,
Dunaszerdahely)

Harmonika-fesztivál
Akordeónový festival
Koncertek: koncerty:
X. 4. – Városháza / Radnica: 19.00 – Vincent
and Nanine van Amsterdam
X. 5. – Evangélikus templom / Evanjelický
kostol: 19. 00 - Katowice –trio
X. 6. – Vermes villa /Vermesova vila 17. 00
– Antonino de Luca
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Új könyv DUNASZERDAHELYről
Dunaszerdahely Város Önkormányzata és a Csallóközi Barátok Társulása szeretettel vár
minden érdeklődőt
Nagy Attila - Nagy Iván - Novák Veronika - Simon Attila - Vajda Barnabás
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Dunaszerdahely
c. kötetének a bemutatójára, amely a helyszínen árkedvezménnyel vásárolható meg.
Ára: 21 euró.
Időpont: 2012. szeptember 14., 18.00
Helyszín: Vermes villa - Kortárs Magyar Galéria.
18.00 - Megnyitó - Dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere
18.10 - A Dunaszerdahely c. kötetet Szarka László történész, egyetemi docens mutatja be
18.40 - A várostörténeti kiadvány létrejöttéről - a Dunaszerdahely Város Monográfia szerkesztőbizottsága
18.50 - Kötetlen beszélgetés a szerzőkkel

Ülésezett a képviselő-testület
O zasadnutí mestského zastupiteľstva

Az est védnöke Dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere
A bemutató házigazdája: Iván Péter, a Kortárs Magyar Galéria vezetője.

Nová kniha o Dunajskej Strede
Mestská samospráva Dunajskej Stredy a Združenie priateľov Žitného ostrova pozýva
všetkých záujemcov na slávnostný krst novej knihy o meste od kolektívu autorov
Attila Nagy - Iván Nagy - Veronika Novák – Attila Simon – Barnabás Vajda
pod názvom

Vásári visszatekintés
Aký bol jarmok?

DUNAJSKÁ STREDA
Čas: 14. septembra 2012, o 18. 00
Miesto: Vermesova vila - Galéria súčasných maďarských umelcov.
18.00 – otvorenie – JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta
18.10 – knihu predstaví historik L- Szarka, univerzitný docent
18.40 – o zrodení monografie informuje redakčná rada
18.50 – voľná diskusia s autormi.
Podujatie sa koná pod záštitou primátora JUDr. Z. Hájosa
Moderátorom večera bude vedúci GSMU Péter Iván.

A vandalizmus elleni kampányról
Kampaň proti vandalizmu pokračuje

Pontosítás

Spresnenie

Lapunk legutóbbi számában a 14. oldalon
a városi termálfürdő belépőjegyeinek új árairól közölt táblázatban nem a szerkesztőség hibájából két sorban felcserélődtek az adatok. A
helyes belépőjegyárak a következők: a 7 alkalomra szóló egész napos belépőjegy ára 42
euróba kerül, a 10 alkalomra szóló belépőjegy
ára pedig 56 euróba. A hibáért a fürdő igazgatója elnézést kér az olvasóktól.

V poslednom čísle našich novín na strane 14.
v tabuľke o cenách vstupného do mestského termálneho kúpaliska došlo k zámene údajov v
dvoch riadkoch, preto ceny boli nesprávne
uvedené nie z viny redakcie. Správne ceny vstupeniek sú nasledovné: celodenná permanentka
na 7 vstupov stojí 42 eúr, cena permanentky na
10 vstupov je 56 eúr. Za chybu sa riaditeľ termálneho kúpaliska čitateľom ospravedlňuje.
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