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Sztrájkoljanak
a gépek?

D

ušan Čaplovič oktatási miniszter előszeretettel beszél arról, milyennek
kellene lennie a jó iskolának. Arról már
nemigen, hogy pénz híján mitől legyen
jobb. Mitől árasztaná el a pályát a fiatal, ráadásul tehetséges, dinamikus
pedagógusnemzedék, amikor ezekkel a tulajdonságokkal más területeken, pl. a bankszakmában kezdőként is legalább kétszer annyit kereshet, mint egy hosszú
évek gyakorlatával rendelkező tanító? Ahogy egy felmérésből kiderült, a hegesztők, kőművesek, szobafestők
is lekörözik egy százassal a diplomás pedagógusokat.
Csoda hát, hogy sztrájkba léptek? Az oktatási miniszter mégis úgy nyilatkozott, hogy béreik emelése csak
a 2014-es költségvetés kialakításánál kerül a tárca prioritásai közé.
De nemcsak a pedagógusbérek nem tartoznak a kormányzat prioritásai közé, hanem szinte semmi sem, ami
az oktatási intézményekkel kapcsolatos. 2002-ben,
amikor az állam bizonyos kompetenciákat az önkormányzatokra ruházott át, voltak, akik örültek. Mégis csak
közelebb az ing, mint a suba, itt helyben jobban tudjuk,
mi kell az iskoláinknak - mondogatták. De csak addig,
amíg ki nem derült, hogy az átruházott kompetenciákkal
nem jár együtt megfelelő finanszírozás. Kompetencia,
vagyis feladat van bőven, a pénz meg csak csurran-cseppen. A joggal panaszkodókat pedig az állam egy vállrándítással intézi el: ne rám haragudjatok, hanem az önkormányzatra, rajta verjétek el a port. Hogy az iskolai
étkeztetés egyre nagyobb gondokkal küzd, mert nemcsak az élelmiszer drágább, hanem az elöregedett
konyhai berendezések, gépek, vezetékek, kazánok
üzemeltetése, javítása, felújítása is hatalmas összegeket emészt fel? Oldják meg helyben, ahogy tudják. Még
szerencse, hogy a gépek nem tudnak a parlament elé
vonulni. Sztrájkolni, leállni viszont tudnak.

Vásári pillanatok / Momentky z jarmoku.

Megoldásra
vár a
hajléktalanok
ügye
3. oldal

Petícia kvôli
príspevku na
chod jedálne

Strana 7.

A szerethető
település
Megjelent a város
helytörténeti
monográfiája
11. oldal
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Időszerű témák Aktuality

Készül a város válasza
A Szlovák Környezetvédelmi Felügyelőség
a napokban újra engedélyezte az Egyházkarcsa mellé tervezett Banner Batterien akkumulátorgyár megépítését. A Környezetvédelmi Minisztériumhoz tartozó állami szerv tavaly
egyszer már megtette ezt a lépést, akkor azonban Dunaszerdahely városa az eljárásban
résztvevő félként a csallóközi ivóvízforrások
védelme érdekében megfellebbezte a döntést. Ennek a bíróság helyt adott és az enge-

Magasabb
illetékek
Októbertől megdrágul az ügyintézés a hivatalokban, mivel a parlament módosította a közigazgatási illetékekre vonatkozó törvényt. Egyes illetékek
csak néhány centtel drágulnak, de némelyek akár
több mint száz euróval is. Ha valaki például elveszíti születési bizonyítványát, akkor az újért 50 cent
helyett öt eurót kell fizetnie. Új illetékeket is bevezetnek, pl. eddig a vállalkozókat ingyen is beírták a Közbeszerzési Hivatal jegyzékébe, ezentúl már
66 eurót kérnek. A kormány számításai szerint így
az év végéig mintegy 7 millió eurós pluszbevételre tesz szert az állam, 2013 végéig pedig 32 millióra A pénzügyminisztérium is elismerte, hogy a változás megterheli a háztartások költségvetését. Az új
közigazgatási illetékekről bővebb információ Dunaszerdahely város weboldalán www.dunstreda.sk.

Húszezer euró a
kápolnaépítéshez
Szeptemberben az egyik vasárnapi
szentmise végén Dr. Hájos Zoltán polgármester 20 ezer eurós városi költségvetési támogatásról szóló elismervényt
adott át Herdics György dunaszerdahelyi
plébánosnak. A pénzösszegből fedezik a
sikabonyi kápolna építésének befejező
munkálatainak egy részét. „Aki templomot
épít, jövőt épít és a kőtemplom a lelki
templom alapját képezi. Az összefogás a
helyi közösséget is formálja” – hangsúlyozta az adomány átvételekor a címzetes apát. Az ólomüveg ablakok a napokban kerülnek helyükre. A tervek szerint karácsonykor már misét tartanak városunk legújabb templomában.

délyeztetési eljárást meg kellett ismételni.
Most 15 nap áll a rendelkezésére Dunaszerdahely városának, hogy az ügyben állást foglaljon. A kérdést szeptember 28-án a városi
képviselő-testület mellett működő környezetvédelmi szakbizottság is megtárgyalta. Várhatóan a városi önkormányzat ismét elutasító
álláspontra helyezkedik az építkezés engedélyeztetése kapcsán. A fejleményekről lapunk
következő számában bővebben is beszámolunk.

Vyššie poplatky
Od októbra sa zvýšili viaceré správne poplatky. Poslanci NR SR schválili novelu zákona o správnych poplatkoch, na základe ktorej
sa zvýšia poplatky v oblasti verejnej správy.
V niektorých prípadoch ide len o mierne
zvýšenie, niektoré poplatky sa však zvýšia až
viac ako o sto eúr.Vyššie poplatky čakajú aj
motoristov pri prvom zápise motorového vozidla. Pri strate rodného listu sa doteraz platilo 50 centov, odteraz to bude 5 eúr. Firmy doteraz boli bezplatne zapísané do registra Úradu pre verejné obstarávanie, odteraz to bude
66 eúr. Celkový finančný prínos zo zmien poplatkov ministerstvo financií vyčíslilo v tomto
roku vo výške takmer 7 miliónov eúr, pričom
v budúcom roku by mal štát získať dodatočných
viac ako 32 miliónov eúr. Podrobnejšie o poplatkoch aj na webovej stránke Dunajskej
Stredy www.dunstreda.sk.

Pripravujú
odpoveď
mesta
Slovenská inšpekcia životného prostredia v týchto dňoch vydala integrované povolenie pre výstavbu závodu na
výrobu autobatérií, ktorý má byť postavený pri obci Kostolné Kračany.
Ekologická inštitúcia, ktorá patrí k rezortu životného prostredia, už raz vydala podobné povolenie v roku 2011,
avšak mesto Dunajská Streda v záujme
ochrany bohatých zásob pitnej vody na
Žitnom ostrove sa proti tomuto rozhodnutiu úspešne odvolalo. Preto podľa rozhodnutia súdu povolovacie konanie bolo treba opakovať. Teraz mesto Dunajská Streda má 15 dní na to, aby
sfomulovalo svoje stanovisko. O tejto
otázke 28. septembra rokovala aj komisia pre životné prostredie pri mestskom zastupiteľstve. Mestská samospráva zrejme aj tentokrát sformuluje
svoje námietky voči rozhodnutiu Slovenskej inšpekcie životného prostredia.
O ďalšom vývoji budeme čitateľov informovať.

Dvadsaťpäťtisíc na
výstavbu kostola
V septembri na nedeľňajšej svätej omši primátor JUDr. Zoltán Hájos odovzdal dunajskostredskému farárovi, okresnému dekanovi
Gy. Herdicsovi potvrdenie o finančnej dotácii
20 tisíc eur, ktoré mesto venuje zo svôjho rozpočtu na dokončenie výstavby kaplnky v cintoríne v Malom Blahove. „Kto stavia kostol, stavia budúcnosť a kamenný kostol je základom duchovného kostola. Zomknutie formuje aj miestne spoločenstvo” – uviedol pri tejto príležitosti titulný opát a dekan rímskokatolíckej cirkvi v
Dunajskej Strede. Mestská dotácia značne urýchli dokončenie maloblahovského kostolíka. Okná
z olovnatého skla osadia v týchto dňoch. Podľa
plánov na Vianoce už budú slúžiť svätú omšu v
najnovšom kostole mesta.

Városi önkormányzati ülés
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Megoldásra vár a hajléktalanok ügye
Szeptember 27-én az idén nyolcadszor tanácskozott Dr. Hájos Zoltán vezetésével a
városi képviselő-testület. A meghívón szereplő 31 napirendi pontot további kettővel
kiegészítették: a DAC-cal kötendő szerződéssel és az étkezdei hozzájárulás eltörlését szorgalmazó petíció átvételével. Levették viszont a napirendről a városi kezelésű sportlétesítményekbe szóló belépőjegyárak kérdését.
Az ülés elején került sor a petíció átvételére: az
aláíró szülők nevében Németh Tímea háromgyerekes családanya adta át a petíciót, amelyben a diákok szülei sürgetik a szeptembertől törvényes lehetőségként bevezetett 6 és 3 eurós konyhaüzemelési hozzájárulás eltörlését. Bindics Zsolt pénzügyi bizottsági elnök (Most-Híd) szerint az idén már
nem tudnak olyan tételt találni a költségvetésben,
amiből ki tudnák fedni az iskolai és óvodai konyhák rezsiköltségeit. Megerősítette, hogy támogatják a havi átalánydij eltörlését és az étkezésenkénti
díj bevezetését. A. Szabó László, az MKP frakcióvezetője közölte, hogy erről már informális
egyezség született a két frakció között, és a módosítást a Városi Tanács is megtárgyalja. (A témáról még a 7. oldalon is).

Németh Tímea a képviselő-testület ülésén átadja a petíciót a polgármesternek.

Az ülésen módosították a város idei költségvetését is. Pápay Zoltán pénzügyi főosztályvezető
indoklása szerint a tavalyi előrejelzéshez képest módosult a kormány legújabb prognózisa, így a csökkenő részadókhoz kellett igazítani a városi büdzsét.
A kulturális és sportbizottság javaslatára 8 ezer euróval emelték a kifizetendő támogatások összegét.
Jóváhagyták az ezer eurót meghaladó dotációkat,
összesen tizenkettőt. Bindics Zsolt pénzügyi bizottsági elnök beszámolt arról, hogy az államtól
visszakapott részadó-bevételek csökkenése miatt
nagyon rosszak a kilátások. "Nem tudunk teljesíteni semmilyen modernizációs követelményt, mert
nincs rá pénz, ezért születnek szükségmegoldások,

amelyekre aztán petíciók érkeznek. " –mondta. Módosították a nyugdíjaspanziók költségvetését, ezzel összefüggésben A. Szabó László indítványozta, vizsgálják meg, miként csökkenthetők a lakók
befizetései.
Döntöttek a város és a DAC között az idei
év végéig szóló szerződés megkötéséről. Eszerint december végéig mintegy harmincötezer eurót utalnak át négy részletben az ifjúsági csapatok támogatására. A DAC vezetősége köteles
a dotációt az év végéig felhasználni, de csak a
második félév kiadásai fedezhetők belőle.
Ambrovics Ferenc, a Most-Híd frakcióvezetője
javasolta, hogy minden részlet kifizetésének legyen a feltétele, hogy az előzővel elszámoltak.
Megszavazták, hogy az elszámolást Karaffa Attila (MKP), a DAC felügyelő bizottságának
egyik város által delegált tagja ellenőrizze és számoljon be az észrevételekről. A képviselő-testület jóváhagyta 500 ezer eurós folyószámlahitel
felvételét a Perfects Rt. épületének részleges rekonstrukciójára az önrész és az előfinanszírozás biztosítására. A felújítás a Magyarország
Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési
Program keretében valósul meg. Nem fogadták
el a hajléktalanok életvitelszerűen a közterületen való tartózkodását betiltani hivatott új rendeletet, amelynek Benkóczki Vendel (Most-Híd)
szerint önkényuralmi vonásai vannak. Bugár
György (MKP) kijelentette, hogy ő a törvénytisztelő emberek nevében szól, amikor a rendelet
elfogadását támogatja. Többen úgy vélték, nem
tüneti kezelésre van szükség, hanem a probléma gyökerét kell orvosolni. Hájos Zoltán arra
figyelmeztetett, hogy „a választópolgár elvárja tőlünk a megoldást.” Végül Jarábik Gabriella (Most-Híd) javaslatára megszavazták a ren-

Az ülés végén Hájos Zoltán polgármester gratulált
Csejtey Richárd paralimpikonnak a kiváló londoni szerepléshez. A Dunaszerdahelyen született 33 éves asztaliteniszezőnek, aki a paralimpián ezüstérmet szerzett,
Dakó Sándor javaslatára kétezer eurós jutalmat szavaztak meg a képviselők.

delet visszautalását a szakbizottságokba. Ravasz
Marian (Most-Híd) kifogásolta, hogy a rendeletek tervezetét magyar nyelven nem bocsátja
véleményezésre a Városi Hivatal, ezt a verziót
a DH is leközölhetné, hogy az emberek magyarul is megtehessék észrevételeiket.
(További információk a DH október 17-i számában).
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Rokovanie mestskej samosprávy

Otázka bezdomovcov čaká na riešenie
27. septembra sa mestské zastupiteľstvo pod
vedením primátora JUDr. Zoltána Hájosa
zišlo v tomto roku už na ôsme zasadnutie. Pôvodný 31 bodový program zasadnutia poslanci rozšírili o ďalšie dva body: o zmluvu
mesta s DAC-om a o petíciu proti príspevkom
na režijné náklady školských jedální. Bod o
výške vstupného do mestských športových
zariadení bol z rokovania stiahnutý.
Petíciu, v ktorom rodičia detí žiadajú zrušenie
príspevku na režijné náklady chodu školských jedální vo výške 6, resp. 3 eúr, odovzdala v mene rodičov na začiatku rokovania mestského zastupiteľstva Tímea Némethová, matka troch detí. Podľa predsedu finančnej komisie Zsolta Bindicsa
(Most-Híd) v tohtoročnom rozpočte už nie sú zdroje na vykrytie režijných nákladov školských a predškolských jedální a kuchýň. Potvrdil, že podporujú zrušenie mesačného paušálu a sú za zavedenie
poplatku podľa počtu stravovania. Vedúci frakcie
SMK, László A. Szabó podotkol, že sa už zrodila informálna dohoda o zavedení poplatku v závislosti od počtu obedov a otázku prerokuje aj Mestská rada. (O tejto téme aj na strane 7).
Na rokovaní poslanci rozhodli aj o úprave rozpočtu mesta na rok 2012. Ako vedúci finančného odboru mestského úradu, Ing. Zoltán Pápay
v dôvodovej správe uviedol, rozpočet bolo treba
prispôsobiť zníženým príjmom z podielových
daní. Zapracovali do rozpočtu čiastku potrebnú na
spolufinancovanie rekonštrukcie budovy Perfects. Táto čiastka bude hradená z rezervného fondu mesta. Na základe návrhu komisie pre kultúru a šport sa kapitola nenávratných dotácií zvýši
o 8 tisíc eúr. Schválili spolu 12 dotácií, ktoré prevyšujú tisíc eúr. Predseda finančnej komisie Zs.
Bindics informoval o tom, že prognózy príjmov
sú veľmi zlé kvôli klesajúcemu balíku podielových
daní od štátu. „Nevieme vyhovieť žiadnej požiadavke na modernizáciu, lebo nie sú zdroje. Preto podnikneme núdzové riešenia, na ktoré potom
dostávame petície“ - povedal.
Poslanci v ďalšom rozhodli o uzavretí zmluvy
medzi DAC-om a mestom do konca roka. Na základe tejto zmluvy mesto poukáže v štyroch čiastkach takmer 35 tisíc eur na podporu mládežníckeho oddielu DAC-u. Vedenie dunajskostredského futbalového klubu z tejto sumy má uhradiť náklady
vzniknuté v druhom polroku a je povinné čiastku
do konca roka vyčerpať, v opačnom prípade zostatok musí vrátiť mestu. Vedúci frakcie poslancov za
Most-Híd, Ferenc Ambrovics navrhol, aby podmienkou výplaty každej ďalšej čiastky bolo zúčtovanie s vynaloženými prostriedkami. Poslanci odhlasovali, aby zúčtovanie skontroloval a o zisteniach
informoval zastupiteľstvo člen predstavenstva delegovaný mestom, Attila Karaffa (SMK). Poslanci
ďalej odobrili kontokorentný bankový úver na
čiastočnú rekonštrukciu a úhradu čiastky na samofinancovanie budovy mestskej akciovej spo-

ločnosti Perfects a.s. Rekonštrukcia sa realizuje v
rámci Programu maďarsko-slovenskej cezhraničnej
spolupráce.
Živú diskusiu vyvolal návrh nového mestského nariadenia o dodržiavaní verejného poriadku a
udržiavaní čistoty na území mesta. Ten mal predovšetkým zamedziť sústavné zaberanie verejných
priestranstiev bezdomovcami. Podľa Vendelína
Benkóczkiho (Most-Híd) návrh nariadenia má absolutistické črty. György Bugár (SMK) vyhlásil,
že hovorí v mene ľudí, ktorí rešpektujú zákony, keď
podporuje schválenie nariadenia. Viac poslancov
sa vyslovilo za riešenie podstaty problému. Zoltán
Hájos upozornil na to, že „volič očakáva od nás riešenie problému“. Nakoniec poslanci schválili ná-

vrh poslankyne Gabriely Jarábik (Most-Híd) na
vrátenie návrhu do odborných komisií na prerokovanie. Marián Ravasz kritizoval mestský úrad
za to, že nepredložil na verejné pripomienkovanie
návrh tohto rozhodnutia aj v maďarčine, ktorý by
mohol publikovať aj Dunajskostredský hlásnik, aby
sa k návrhu mohli vysloviť obyvatelia vo svojej materinčine.
V závere rokovania poslanci blahoželali paralimpikonovi Richardovi Csejteymu, 33 ročnému
rodákovi z Dunajskej Stredy, ktorý získal v Londýne v stolnom tenise striebornú medailu. Richardovi Csejteymu na návrh A. Dakóa schválili
odmenu vo výške 2 tisíc eur. (Ďalšie informácie prinesieme v DH 17. októbra).

Kampány a vandalizmus ellen / Kampaň proti vandalizmu
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A tét: játszótér és koncert
Legutóbbi számunk zárásának napján hirdette meg a város vezetése Dunaszerdahelyen a vandalizmus visszaszorítását célzó
kampányt. A nyitányt nem véletlenül a
Vámbéry Alapiskola udvarán tartották: a
mellékelt képen is látható füves területen létesülhetne ugyanis egy új játszótér, ha sikerülne megfékezni a közvagyon rongálását Dunaszerdahelyen. A megspórolt pénzből egy ﬁataloknak szóló koncert megszervezését is bevállalná a város.
A Szeretlek, Dunaszerdahely! elnevezésű akció célja a lakosság minden rétegének, de főleg
a fiataloknak a bevonása a vandalizmus elleni
harcba. Mint azt Dr. Hájos Zoltán polgármester
az akció meghirdetésekor kifejtette, évente mintegy 15-20 ezer euróba kerül a vandálok által okozott károk helyreállítása, arról nem is beszélve,
hogy az ellopott csatornafedelek vagy megrongált
villanyszekrények, villanypóznák életveszélyt
is jelentenek. Szerinte olyan jogszabályra lenne
szükség, amellyel büntethetőek lennének a hulladékfém-átvevő kereskedések, ha ellopott csatornafedeleket vennének át. Csiba Tibor városi
rendőrparancsnok hangsúlyozta, hogy havonta 1015 útjelző táblát döntenek ki, vagy rongálnak meg,
rögzített padokat tépnek ki a helyükből, műanyag
kukákat törnek össze vagy gyújtanak fel, sőt, megtörtént, hogy ittas fiatalok egy konténert láncoltak autójukhoz, és azzal szórakoztak, hogy húzták a kocsi után. „Percek alatt akkora kárt okoznak, ami meghaladja akár egy ember havi fizetését is” – mutatott rá a rendőrparancsnok.
„Ezért kérjük a lakosokat, hogy ha ilyen eseteket
észlelnek, jelentsék a 159-es számon. Ez a városi rendőrség ingyenes vonala, amely 24 órán át
működik” – mondta Csiba Tibor

A polgármester azt ígérte, ha egy év alatt sikerül visszaszorítani a vandalizmust, a megspórolt pénzből egy nagy
játszóteret építenek a Vámbéry alapiskola hátsó udvarában és egy nagy koncertet is szerveznek azoknak a ﬁataloknak, „akik hatni tudtak kortársaikra”. / Primátor sľúbil, že ak sa za rok podarí pribrzdiť vyčíňanie vandalov, z
ušetrených prostriedkov vybudujú nové ihrisko vo dvore ZŠ Vámbéryho a zorganizujú veľký koncert pre mladých,
ktorí „dokážu vplývať na svojich rovesníkov“.

„A kampány keretében Óvjuk városunkat!
címmel a város pályázatot hirdetett meg 4 kategóriában: óvodásoknak (a díj egy háromkerekű
bicikli), alsó tagozatos alapiskolásoknak (a díj roller), felső tagozatos alapiskolásoknak (a díj
iPod) és a 15 - 20 éves korosztálynak (a díj okostelefon). A pályázóknak a témához kapcsolódó
kreatív pályaművet kell elkészíteniük, ez lehet pl.
fénykép, rajz, plasztika, fotó, esszé. A pályázatokat október 15-ig kell eljuttatni a Városi Hivatal

V hre je ihrisko a koncert
V deň uzávierky posledného vydania
DH vyhlásilo vedenie mesta Dunajská
Streda kampaň proti vandalizmu. Akciu
odštartovali zámerne na trávnatej ploche
ZŠ Ármina Vámbéryho, kde by mohlo byť
vybudované nové ihrisko, ak by sa podarilo stopnúť vyčíňanie vandalov. Z
ušetrených prostriedkov by usporiadali
aj koncert pre mladých.
Cieľom akcie Milujem ťa Dunajská Streda! je
aktivizácia obyvateľov mesta, ale hlavne mladých
proti vandalizmu. Primátor JUDr. Zoltán Hájos
pri odštartovaní kampane povedal, že mesto roč-

ne vynakladá na odstránenie škôd spôsobených
vandalmi 15-20 tisíc eur, o tom ani nehovoriac,
že odcudzením kanalizačných poklopov alebo poškodením stožiarov verejného osvetlenia sú
ohrozené aj ľudské životy. Podľa primátora by sa
mala prijať taká legislatíva, ktorá by umožňovala sankcionovanie podnikateľov, ktorí si odkúpia
aj ukradnutý kovový šrot. Náčelník mestskej polície Tibor Csiba uviedol, že vandali poškodia
mesačne 10-15 dopravných tabúľ, odskrutkujú lavice, zničia alebo zapália plastové kontajnery. „Za
niekoľko minút sú schopní spôsobiť škody, ktoré
prevyšujú mesačný príjem priemerného človeka“
- upozornil náčelník mestskej polície. „Preto žia-

címére: Fő utca 50/16, 92901 Dunaszerdahely.
Az alkotáshoz csatolni kell a pályázó nevét, címét és születési évét. A legjobb munkákból október 31-én kiállítás nyílik.
Októbertől Óvjuk városunkat! jelmondattal
ellátott matricákat ragasztanak azokra a közvagyont képező tárgyakra, amelyeket vandálok
már megrongáltak és mozgósító bilboardok is
megjelennek, az iskolákban pedig interaktív
programok lesznek.

dame občanov, aby ihneď volali číslo 159, ak sú
svedkami vyčínania vandalov. Je to bezplatná linka mestskej polície, ktorá je prístupná po celý
deň“ - pripomenul Csiba.
V prvej etape kampane Milujem ťa Dunajská
Streda! mestská samospráva vyhlásila v štyroch
kategóriach súťaž pod názvom Chráňme naše
mesto!: pre škôlkárov (výhra je trojkolka), pre žiakov prvého stupňa ZŠ (kolobežka), pre žiakov ZŠ
druhého stupňa (iPod) a pre mládež vo veku 15
– 20 rokov (výhra smartfón). Súťažné diela musia súvisieť s témou súťaže a môžu to byť texty,
maľby, fotografie a rôzne kreatívne diela. Súťažné
diela posielajte do 15. októbra na adresu: Mestský úrad, Hlavná 50/16, 92901 Dunajská
Streda. Dielo treba označiť menom, adresou a rokom narodenia súťažiaceho. Z najlepších prác 31.
októbra bude otvorená výstava.
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Ankét / Anketa

Meg kell fékezni a vandálokat!

Treba stopnúť
vandalov!
„Považujete za dôležité, že mesto iniciovalo organizovaný spoločný postup
proti vandalizmu? - túto otázku sme položili niektorým návštevníkom jarmoku.

"Fontosnak tartja-e, hogy a város szervezett közös fellépést hirdetett meg a
vandalizmus ellen?" –ezt a kérdést tettük
fel a vásáron néhány látogatónak.
Kása György:
Mindenképpen jó ötletnek tartom. Mindenkit kérnék arra,
hogy ha teheti, csatlakozzon hozzá. Mert
nem kis pénzről van
szó, és főleg munkáról, hiszen amit megrongálnak, azt hosszú
éveken át alakította ki
a város. Sikeres lehet a kampány, magam is
ezen leszek. Figyelem a neten a vitát, mivel
szerdahelyinek tartom magam, habár már
Balázsfára költöztem. Jó lenne, ha mindenki
csatlakozna hozzá. Ha bárki vandál rongálást
lát, mindent tegyen meg ellene, hogy ez megszűnjön. Én is így teszek.
Orosz Ferenc: Kvittelem ezt a kezdeményezést. Beszélgettünk erről a kollégákkal, ismerősökkel és szerintünk nem elég csak bejelenteni ezt az akciót. Mert mikor is történnek a rongálások? Hát ugye, éjszaka. Itt van a hiba, hogy
a szórakozóhelyek nincsenek úgy monitorozva
a városi rendőrség részéről, ahogy kellene. Éjszaka szabad kezet kapnak a vandálok. Jobban
oda kellene figyelni erre a rendőrségnek. De azt
is meg kell nézni, hogy milyen rétegekből származnak a berendezéseket megrongáló gyerekek.
Sokuk szülei talán nem is tudják, hogy éjfél után
hol csatangol a gyerekük, ami rendes családban
elképzelhetetlen. A mostani kampány akkor

hozhat eredményt, ha a rendőrségen kívül a család és az iskola is megteszi azt, ami a feladata.
Pavlik Márió:
Nagyon jó lenne valamit tenni az ellen,
hogy éjszaka ne randalírozzanak a fiatalok. Itt élünk ebben a városban és
egyáltalán
nem
mindegy, hogy milyen a környezetünk.
A mai fiatalok.... nagyon nehéz eset.... Hogyan lehetne rájuk hatni? Csak a jó Isten tudja ott fent az égben.....De
hatni kell rájuk valamilyen módon, mert az az
ígért koncert és játszótér nem lenne rossz, ha
megvalósulna.......
Csörgei Tünde:
Ami egyszer megépült, azt nem szabadna tönkretenni,
hanem védeni kell.
Nemcsak a saját magamét kell kímélni,
hanem azt is, ami közös. Ösztönzésnek jó
ötlet az ígért új játszótér vagy a koncert. Az előbbivel sok kisgyerekes család megszólitható, ők biztosan pozitívan állnak hozzá.
Feltétlenül pártolom ezt a kezdeményezést és fogom is népszerűsíteni. Nemcsak a családban és
a rokonságban, hanem a bábcsoportomban is.
Minél több helyen kell propagálni és el kell mondani, hogy ami szép, az maradjon is meg szépnek és hasznosnak.

György Kása: Jednoznačne je to dobrý nápad. Každého by som chcel aj ja vyzvať na aktívnu účasť. Veď sa jedná o nemalé množstvo peňazí a práce, čo vandali zničia, to sa v
meste vytváralo roky. Kampaň zrejme môže byť
úspešná, aj ja sa chcem o to pričiniť. Sledujem diskusiu na túto tému na internete. Považujem sa za Dunajskostredčana, aj keď som
sa presťahoval do Blažova. Bolo by dobré, keby
sa akcia stala masovou. Ak niekto zbadá vyčíňanie vandalov, mal by konať, aby sa zabránilo nezmyselnému ničeniu spoločného majetku. Aj ja tak budem konať.
Ferenc Orosz:
Kvitujem túto iniciatívu, práve sme hovorili o nej s kolegami.
Sme toho názoru, že
nestačí len odštartovať
kampaň. Veď kedy
vyčínajú vandaly? V
noci. Kameňom úrazu
je, že nočné podniky
nie sú monitorované mestskou políciou do tej
miery, ako by mali byť. V noci vandali majú voľné ruky. Polícia by mala na okolie barov a kaviarní lepšie dohliadať. Ale nemožno zabúdať
ani na to, z akých rodín pochádzajú tieto živly.
Možno rodičia ani netušia, kde sa ich deti v noci
potulujú, čo v usporiadaných rodinách je
nemysliteľné. Táto kampaň môže byť úspešná
len vtedy, ak nielen polícia, ale aj rodina, aj
škola budú robiť to, čo je ich úlohou.
Márió Pavlik: Treba niečo urobiť, aby mládež nevyčíňala v noci. Žijeme v tomto meste,
a vôbec nám nie je jedno, v akom prostredí.
Dnešná mládež je veľmi problematická. Ako
možno na nich vplývať? Len boh to vie. Ale treba ich nejako pribrzdiť, lebo sľúbený koncert
a ihrisko by sa nám zišli...
Tünde Csörgei: Čo raz bolo vybudované,
to sa nesmie nechať zdevastovať, ale treba sa
o to starať. Chrániť treba nielen to, čo je moje,
ale aj spoločný majetok. Nové ihrisko a koncert je podnetnou motiváciou. Ihrisko by
prospelo rodinám s malými deťmi, oni sa k tejto otázke postavia určite pozitívne. Podporujem túto iniciatívu v plnej miere, a určite ju
budem propagovať. Nielen v rodine a v kruhu známych, ale aj v mojej bábkárskej skupine.
Treba to propagovať všade, aby sa zachovalo to, čo je pekné a osožné.

Iskolai étkezés / školské stravovanie
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Étkezdei hozzájárulás: petíció
Váratlanul nagy vitát és ellenállást váltott ki
a szülők körében a dunaszerdahelyi képviselő-testület egyhangúlag meghozott döntése az óvodai és iskolai étkezdék működéséhez való hozzájárulásról. Ezt június 26-án
ellenvélemény kinyilvánítása nélkül határozatban hagyták jóvá a képviselők. Eszerint
szeptembertől a szülők havidíjat ﬁzetnek
be az óvodai és iskolai ebédlők rezsiköltségeinek fedezésére. A Hűségkártya-tulajdonos
dunaszerdahelyiek havi 3 eurót, a többiek, az
anyagi szükséghelyzetben lévők és a nem dunaszerdahelyiek pedig havonta 6 eurót ﬁzetnek hozzá a konyhák víz-, villany-, gáz- és
egyéb költségeinek fedezéséhez.
A tanév elején azonban a szülők egy része aláírásgyűjtésbe kezdett, amit a dij bevezetését megszavazó egyes képviselők is támogattak. A petíciót
a múlt csütörtöki önkormányzati ülésen adták át
(bővebben a 3. oldalon) és kérték a hozzáfizetés
eltörlését. Ugyanerről a témáról három nappal korábban a városházán tanácskozást tartottak az
igazgatók, a szülők képviselőinek, valamint A. Szabó László alpolgármester, a közoktatási osztály illetékeseinek és több képviselőnek a részvételével.
Ezen a fórumon kiderült, hogy nincs mindenki tisztában azzal, hogy az iskolák mit fedeznek a szeptembertől szedett díjból és miért volt szükség a bevezetésére. Kiderült, hogy az állam évről-évre csök-

kentette az iskoláknak diákonként utalt ún. fejpénzt.
Míg 2007-ben ez az összeg diákonkét 62 euró volt,
addig az idén már csak 59 euró, ami 2012-ben több
mint 70 ezer eurós bevételkiesést okoz a városi költségvetésben. Közben a közüzemi díjak évente folyamatosan emelkednek, tehát az állam részéről a
nagyobb összeg folyósítása lenne indokolt. Bindics Zsolt, a pénzügyi bizottság elnöke megerősitette, hogy valóban fennáll ez a hiány a városi
költségvetésben, amit az idén a hozzáfizetés bevezetésével tudnának fedezni, hiszen 2012-re az
önkormányzat nem emelte az adókat. Úgy vélte,
a szülőket zavarja, hogy a díjat a város számlájára fizetik, de ezt a törvény írja elő, viszont a pénzt
csak a konyhák üzemelésére költhetik el.
A fórumon a felszólaló igazgatók azt szorgalmazták, hogy ne havi átalánydíjat szabjanak meg,
hanem ebédenként fizessék a hozzájárulást, attól
függően, hogy hányszor étkezik a gyerek a konyhán. Dakó Sándor (Most-Híd) képviselő azt szor-

Másutt ennyit ﬁzetnek: Besztercebányán 30
cent/ebéd, Pozsonyban 20 cent/ebéd,
Nagymácsédon 10 cent/étkezés, Pozsonyhidason 20 cent/ ebéd, Zsolnán 10
cent/ főétel, Cíferen 15 cent/étel, Eperjesen 10 cent/főétel, Rimaszombatban 10
cent, Modorban 26 cent/étkezés.

galmazta, hogy 15 centben szabják meg az ebédenkénti hozzájárulást, amit többen támogattak. A.
Szabó László (MKP) alpolgármester emlékezetett
arra, hogy a frakciójuk nevében is az ebédek száma szerinti hozzáfizetést javasolta. „A Hűségkártya kedvezményeit viszont mindenképpen fenn kell
tartanunk a dunaszerdahelyieknek“ – fűzte hozzá
annak kapcsán, hogy a vidéki szülők nevében felszólaló egyik édesanya élesen bírálta azt, hogy szerinte a város diszkriminálja a faluról bejárókat, mert
velük 6 eurót fizettet, ráadásul nekik még az utaztatás költségeit is fizetniük kell, mert a faluban
nincs szlovák iskola.
Dunaszerdahely polgármestere a leghatározottabban visszautasította a diszkrimináció tényét. „Dunaszerdahely város önkormányzata a részadókból elsősorban a saját polgárait kell, hogy
támogassa. A nem dunaszerdahelyieknek tudniuk
kell, hogy saját településük részadóként megkapja ugyanazt, amit Dunaszerdahely, de mivel nincs
saját oktatási intézménye, ezt a pénzt más célra tudja felhasználni. A vidéki választópolgár tehát ne
a dunaszerdahelyi önkormányzatnál petíciózzon,
hanem forduljon a saját települése önkormányzatához és tőle kérjen gyermekétkeztetési támogatást.
Mi az érintett önkormányzatok irányába nyitottak vagyunk az ilyen jellegű együttműködésre, de
önkormányzatunknak elsősorban a dunaszerdahelyiek érdekeit kell képviselnie“ – szögezte le lapunknak Dr. Hájos Zoltán.

Petícia kvôli príspevku na chod jedálne
Nečakaná diskusia a petícia – sú to následky
jednomyseľne prijatého rozhodnutia mestského zastupiteľstva z 26. júna /21 hlasov za/.
Poslanci odsúhlasili zavedenie príspevku za
poskytovanie stravy v školskej jedálni v základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda. V
súlade s týmto uznesením od septembra rodiny prispievajú pevnou čiastkou na zabezpečenie chodu jedální. V prípade držiteľov Vernostnej karty, a pre rodiny v hmotnej núdzi
mesačne sú to 3 eurá, pre ostatných 6 eur.
Na začiatku školského roka časť rodičov odštartovala podpisovú akciu. Tú podporili aj niektorí
poslanci, ktorí však v júni odsúhlasili zavedenie príspevku. Petíciu odovzdali na minulotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva ( podrobnosti na
strane 3). Tri dni pred týmto rokovaním zvolali fórum na radnicu, na ktorom boli prítomní riadtelia,
zástupcovia rodičov, za mesto viceprimátor László A. Szabó, a ďalši zástupcovia úradu, vrátane odboru školstva a niektorí poslanci. Tu vysvitlo, nie
každý má jasno v tom, prečo bolo nutné zaviesť príspevok a čo sa z neho hradí. Prvotným problémom

je to, že štát z roka na rok znižuje výšku príspevku
na žiaka: kým v roku 2007 na jedného žiaka to bolo
62 eur, tak tento rok už len 59 eur, čo v roku 2012
predstavuje výpadok v mestskom rozpočte približne
70 tis eur. Pritom aj prevádzkové náklady školských
jedální z roka na rok rastú. Teda príspevok zo strany štátu by mal byť vyšší. Ako Zsolt Bindics, predseda finančnej komisie potvrdil, v mestskom rozpočte skutočne chýbajú tieto zdroje. Nakoľko mesto v roku 2012 nezvýšilo dane, tieto zdroje sa dajú
získať len z príspevku rodičov. Podľa jeho názoru rodičov pravdepodobne mätie to, že príspevok uhrádzajú na účet mesta. To však predpisuje zákon, takisto stanovuje aj to, že sa tieto prostriedky môžu
minúť len na prevádzku školských kuchýň.
Na fóre sa riaditelia vyslovili za to, aby čiastka
bola hradená podľa počtu obedov, teda koľkokrát sa
dieťa stravuje v jedálni. Poslanec Alexander Dakó
(Most-Híd) navrhol, aby za každé stravovanie sa platilo 15 centov. Viceprimátor László A. Szabó v tejto súvislosti pripomenul, že v mene frakcie SMK tiež
navrhoval úhradu podľa počtu obedov. „Sme však jednoznačne za zachovanie princípu zľiav pre držiteľov
Vernostnej karty“ – dodal. Odpovedal tým na kritické poznámky vidieckych rodičov. Podľa nich vyš-

Kde koľko platia? Banská Bystrica 30 centov/obed, Bratislava 20 centov/obed, Veľká Mača 10 centov/obed, Most pri Bratislave 20 centov/obed, Žilina 10 centov/hlavné jedlo, Cífer 15 centov/obed, Prešov 10
centov/hlavné jedlo, Rimavská Sobota 10
centov/obed, Modra 26 centov/obed.
šie príspevky pre vidiečanov dochádzajúcich do ZŠ
sú diskriminačné.
Primátor Dunajskej Stredy to však kategoricky odmietol. „Mesto Dunajská Streda z podielových daní
musí podporovať predovšetkým svojich obyvateľov. Vidiečania si musia uvedomiť, že ich obec tiež dostane
vo forme podielových daní tie isté čiastky, ako Dunajská Streda. Ale nakoľko dedina nemá školu, tieto
prostriedky môže venovať na iné účely. Rodičia z okolitých dedín by mal podávať petíciu nie v Dunajskej
Strede, ale vo vlastnej obci, aby tieto prostriedky tamojšia samospráva využila na kompenzáciu stravovacích či dopravných nákladov. My sme otvorení na
spoluprácu s obcami, ale naša samospráva musí v prvom rade sledovať záujmy obyvateľov nášho mesta“
- zdôraznil JUDr. Zoltán Hájos.
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Vásár / Csallóköz gyümölcse

Vásár - harmickettedszer
Lacikonyhák, lángossütők, bor- és pálinkakimérő pultok, mézeskalácsárusok vattacukorkészítők, és persze ruhák, szőrmeáru,
edények, varrottasok, kerámiák, játékok,
bútorok, konyhai eszközök, felsorolni is lehetetlen hasznos és haszontalan tárgyak elképesztő mennyisége -- ilyen volt az idei
Csallóközi vásár.
Átláthatóbb, rendezettebb, mint az előző éviek, tisztább is, a sok helyen elhelyezett hulladékgyűjtő zsákoknak köszönhetően. Nem kevesebb,
mint 450 árus kínálta portékáját a rengeteg vevőnek, mert érdeklődésben most sem volt hiány, folyton nagy tömeg hullámzott a standok körül. A minőségi borok termelői és a kézművesek az idén is
saját kis utcájukban mutatták be termékeiket. Az
eddiginél nagyobb számban vettek részt a vásáron
termékeikkel a Dunaszerdahely környéki őstermelők. A külföldi árusok Erdélyből és Magyarországról érkeztek, mutatóba akadt pár csehországi
is. A gyerekeket ugrálóvár, óriáskalapács, ringlispil,
autodrom és a legkülönfélébb hinták csalogatták,
de élő attrakciónak is örülhettek, kezes pónilovakon tehettek körsétát.
Az idén nem képviseltették magukat standokkal a testvérvárosok, de a megnyitón részt vett Mosonmagyaróvár és a vajdasági Szabadka városi tisztségviselőinek küldöttsége. Az ünnepségen jelen voltak a megye, a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal, az
önkormányzat és a Körzeti Hivatal képviselői, a városi intézmények vezetői, a helyi vallási felekeze-

tek lelkipásztorai és képviselői, valamint a meghívott vendégek, akiket Dr. Hájos Zoltán polgármester köszöntött. A megnyitón a Dunaág táncosai és a Pántlika zenekar szórakoztatták a közönséget. Évek óta az állandó fellépők közé tartozik a
Fókusz gyermek-színjátszócsoport is. A vásár folyamán több népszerű együttes és előadóművész,

köztük a Magna Cum Laude, a Republic és Peter
Lipa lépett színpadra. A sportcsarnokban pedig múltidézőben lehetett részük a látogatóknak: megtekinthették a Karaffa Attila és Bugár Sándor fényképeit bemutató helytörténeti fotókiállítást Volt egy
város elnevezéssel. Becslések szerint az idei vásárnak mintegy ötvenezer látogatója volt.

A lakosok véleményét
szondázták
A Selye János Egyetem leminősítése elleni petíciót is aláírhatták, vagy adakozhattak
Krasznahorka várának helyreállítására a Nemzeti Összefogás Krasznahorkáért elnevezésű
gyűjtés keretében azok az érdeklődők, akik a
vásárban felkeresték a Magyar Közösség
Pártjának sátrát. Itt bárki hozzájuthatott az
Nyelvi jogok Szlovákiában – Anyanyelvhasználati Útmutató c. kisfüzethez és kétnyelvű
matricákhoz is. Az MKP önkormányzati képviselői névtelen kérdőívet tölttettek ki a szimpatizánsokkal, hogy képet kapjanak elvárásiakról, vagy a kritikájukról. Százon felül töltötték ki a 12 kérdésből álló lakossági kérdőívet, amelyek a településre, a szűkebb lakókörnyezetre, az infrastruktúrára vonatkoztak, illetve az önkormányzat jövőbeli feladatait is megfogalmazhatták a válaszadók. A válaszokat kiértékelik, az eredményeket nyilvánosságra hozzák és figyelembe veszik az önkormányzati munkában.

Először az iskolapadban

Régióbeli seregszemle
A vásár kísérő rendezvénye a tizenkettedik alkalommal megrendezett Csallóköz Gyümölcse terménykiállítás. A járásunk legszebb zöldségeit és gyümölcseit bemutató seregszemlét a kiskertészek
járási bizottsága és dunaszerdahelyi alapszervezete szervezte meg a Vidékfejlesztési Szakközépiskolában. Az ünnepélyes megnyitón 31 kis- és nagyüzemi termelőt díjaztak. A kertészkedőknek
az idén nagy gondot okozott a szárazság, ennek ellenére a tavalyi 269-nél jóval több, csaknem 400
termény gyűlt össze. A szervezők a rendezvényen arra buzdítottak mindenkit, hogy lehetőleg helyi termelőktől vásárolják a zöldséget és a gyümölcsöt. A dunaszerdahelyi alapszervezet, amelynek taglétszáma csökkent az elmúlt időszakban, valamivel több mint 50 terménnyel vett részt a kiállításon. A díjazottak között ezúttal is találhattunk dunaszerdahelyieket. Rabay Kálmán 4-féle almával vett részt a terménykiállításon, az elismerést Jonagold almájáért érdemelte ki.

Jarmok / Plody gazdov
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Jarmok
2012
Stánky s pochúťkami, dobrým vínom a pravou pálenkou, medovníkmi i cukrovou vatou, ako aj šatstvom, koženým tovarom,
ručnými prácami a výšivkami, keramikou,
hračkami, nábytkom, kuchyským riadomtaká pestrá bola paleta ponuky predajcov na
tradičnom septembrovom Žitnoostrovskom jarmoku.

zvaní hostia, ktorých privítal primátor JUDr. Zoltán Hájos. Na pódiu vystúpili mladí tanečníci súboru Dunaág a hudobníci kapely Pántlika. Ako
každý rok, aj teraz vystúpila detská formácia Fókusz. Od štvrtka do soboty nechýbala ani cigánska muzika, diskotéka a rockové koncerty. Počas jarmoku okrem domácich folklórnych a divadelných skupín sa obecenstvu predstavili aj kapely Magna Cum Laude a Republic. Do nášho
mesta zavítal aj džezový spevák Peter Lipa. Vo
vstupnej časti športovej haly bola zriadená výstava historických pohľadníc a fotozáberov zo súkromnej zbierky S. Bugára a A. Karaffu pod názvom Bolo raz jedno mesto. Podľa odhadov jarmok tento mal najmenej 50 tisíc návšetvníkov.
Jarmok bol v porovnaní s predošlými ročníkmi priehľadnejší a celý areál bol nepochybne čistejší aj vďaka množstvu igelitových vriec a nepretržitému zbieraniu odpadov. Organizátori osobitný dôraz kládli na čistotu a na zabezpečenie kvalitnejších a komfortnejších hygienických zariadení, čo aj viacerí návštevníci ocenili. Na jarmoku
ponúkalo svoje tovary 450 predajcov. Tí sa nesťažovali, pretože pred stánkami bolo návštevníkov vždy neúrekom. Remeselníci a výrobcovia kvalitných vín mali aj tento rok samostatnú uličku, kde
o ich výrobky bol veľký záujem. Na tohtoročný jarmok zavítali aj gazdovia z regiónu Žitného ostrova. Prišli aj predajcovia zo Sedmohradska, Maďarska a Česka. Samozrejme nechýbali ani atrakcie pre deti, veľmi obľúbený bol krotký poník, na
ktorom sa smelšie deti mohli povoziť a nechýbali ani komedianti.
Na slávnostnom otvorení jarmoku boli prítomní zástupcovia družobného mesta Mosonmagyaróvár a Subotica (Vojvodina), nemali
však samostatné stánky. Ďalej zúčastnili sa
predstavitelia župy, mestskej samosprávy a obvodného úradu, vedúci mestských a okresných
inštitúcií, cirkevní predstavitelia, aj ako iní po-

Plody gazdov regiónu
Paralelne s jarmokom už po dvanásty krát zorganizovali výstavu ovocia a zeleniny pod názvom Plody Žitného ostrova. Dlhoročným organizátorom tradičnej prehliadky plodov regiónu je
okresná organizácia a dunajskostredská základná organizácia zväzu záhradkárov. Mestská organizácia, ktorej členstvo zaznamenalo pokles, na výstave bola reprezentovaná vyše 50 exponátmi.
Záhradkári tento rok museli zápasiť so suchom, napriek tomu vystavili takmer 400 exponátov, kým
v roku 2011 iba 269 druhov ovocia a zeleniny. Organizátori vyzývali návštevníkov, aby zeleninu a ovocie kupovali od miestnych pestovateľov. Medzi ocenenými boli aj Dunajskostredčania.
K. Rabay mal na výstave 4 druhy jabĺk. Cenu dostal za odrodu Jonagold.
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Elhunyt
Görözdi Miklós
református
esperes
2012. szeptember 23-án hosszú, súlyos betegség után, életének 82. évében elhunyt nagytiszteletű id. Görözdi Miklós református esperes,
aki csaknem másfél évtizeden át szolgálta a dunaszerdahelyi református gyülekezetet. Koncsol
László szép hasonlattal Dávid és Salamon királyok nyomdokain járó lelkipásztornak nevezte, mivel az ő nevéhez fűződik a dunaszerdahelyi református templom és lelkészlak felépítése. Hallatlan bátorság és hit kellett ahhoz,
hogy 300 ezer koronás alaptőkével nekivágjon
a többmilliós vállalkozásnak. Az 1998-ra elkészült templom az ő rendíthetetlen hitét, szervezőkészségét, mindenre kiterjedő gondosságát igazolta. Hálás gyülekezete szeptember 26-án a dunaszerdahelyi református templomban tartott
gyászistentiszteleten vehetett tőle búcsút, végső
nyugalomra az ekecsi temetőben helyezték el. A
dunaszerdahelyi református egyházközség Isten
iránti hálával fogja őrizni emlékét.

Neves művészek
Dunaszerdahelyen
Október 4-én kezdődik a nemzetközi harmonikafesztivál és ifjúsági verseny. Ki lesz az idei
fesztivál díszvendége? – kérdeztük Rácz Tibor
harmonikaművésztől, a fesztivál igazgatójától.
Idei díszvendégünk Frank Marocco, a világhírű,
olasz származású amerikai dzsesszharmonikás
lett volna. Sajnos, ő március 3-án meghalt.
Emlékére rendezvényünk az Európai Frank
Marocco Harmonikafesztivál és Coup Jeunesse nevet fogja viselni, a mostani fesztiválon tartjuk meg a keresztelőt. Marocco helyett utolsó,
legifjabb növendéke, Antonino De Lucca koncertezik október 6-án 17 órakor a Vermes villában. Ez a fiatalember szenzációs akkordeonista, csodagyerekként robbant be a zenei életbe, érdemes meghallgatni őt. De a másik két est is nem
mindennapi élményt igér. Október 4-én 19 órakor a városházán a hollandiai
Vincent&Nanine van Amsterdam lép fel, 5-én pedig
az evangélikus templomban, ugyancsak 19 órakor
a lengyel Katowice trio.
Remek művészek valamennyien, biztos, hogy
nem okoznak csalódást.

Dunaszerdahelyen is sztrájk volt
Dunaszerdahelyen a városi fenntartású 3 magyar
és két szlovák alapiskola is bekapcsolódott szeptember 13-án az egynapos országos figyelmeztető
sztrájkba. Szünetelt a tanítás és az iskolákban a
sztrájkbizottságok tagjai tájékoztatták az érdeklődőket követeléseikről. Ezek elsősorban az átlagbértől
messze elmaradó pedagógusbérek emelésére irányultak. Dušan Čaplovič oktatásügyi miniszter
ugyan hajlandó erről tárgyalni, de közölte: a megoldás keresésénél a realitásokból kell kiindulni.

Aj v Dunajskej
Strede
sa štrajkovalo
Základné školy v zriadovateľskej pôsobnosti mesta sa 13. septembra tiež zapojili do jednodňového
celoštátneho výstražného štrajku. Brány troch maďarských a dvoch slovenských škôl ostali zatvorené. Členovia štrajkového výboru informovali záujemcov o cieľoch štrajku. Štrajkovalo sa za vyššie
mzdy, nakoľko tie v súčasnosti sú hlboko pod úrovňou priemernej mzdy. Minister Dušan Čaplovič je
síce ochotný rokovať o požiadavkách pedagógov, ale
dodal, že treba vychádzať z reálnych možností.

Vystúpia špičkoví
akordeonisti
V Dunajskej Strede sa 4. októbra začína
medzinárodný akordeónový festival. Kto
bude čestným hosťom podujatia? - pýtali
sme sa rodáka nášho mesta, akordeónového
virtuóza Tibora Rácza, riaditeľa festivalu.
„Tohtoročným čestným hosťom mal byť
svetoznámy americký jazzový harmonikár talianskeho pôvodu, Frank Marocco. Žiaľ, 3. marca zomrel. Na jeho pamiatku sme náš festival
premenovali na Európsky akordeónový festival
Franka Marocca. Krst sa uskutoční na tohoročnom festivale. Namiesto zosnulého majstra bude 6. októbra od 17. hod. vo Vermesovej
vile koncertovať jeho najmladší žiak, Antonino
De Lucca. Je to vynikajúci virtuóz, ktorý do hudobného života vstúpil ako zázračné dieťa. Výborný hudobný zážitok sľubuje aj koncert 4.
októbra o 19. 00 vo veľkej sále radnice, na ktorom vystúpi holandská dvojica Vincent&Nanine van Amsterdam. Podobne aj koncert poľského
tria Katowice trio, ktorý sa uskutoční 5. októbra v evanjelickom kostole, taktiež o 19. hodine.
Všetky koncerty budú určite nezabudnuteľným
zážitkom“- informoval T. Rácz.

Monográfia
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Dunaszerdahely, a szerethető
település
Megjelent a város helytörténeti monográﬁája
Könyv kedvéért eddig még soha nem gyűlt
össze annyi ember Dunaszerdahelyen, mint
szeptember 14-én a Kortárs Magyar Galériában. Igaz, hogy még olyan könyv sem volt
soha, mint az, melynek kedvéért zsúfolásig
telt meg a Vermes villa nagyterme. Dunaszerdahelyről első ízben készült tudományos igényű, alapos forráskutatáson alapuló, átfogó helytörténeti monográﬁa, ennek bemutatása keltette a szokatlanul nagy
érdeklődést, mutatva, hogy a lokálpatriotizmus még mindig erősen él a dunaszerdahelyiekben.
"Hivatalba lépésem után egy-két héttel megjelent irodámban Molnár János nyugalmazott pedagógus, hogy megyőzzön, mennyire szükség van
erre a könyvre. Nem kellett sokat győzködnie" mondta bevezetőjében Dr. Hájos Zoltán polgármester, aki köszönetet mondott és gratulált a nívós
kötet szerzőgárdájának, a Dr. Molnár János vezette szerkesztőbizottságnak és mindazoknak,
akik létrehozásában segédkeztek.
A könyvet ismertető Szarka László történész,
egyetemi docens fontosnak tartotta kiemelni,
hogy számottevő szakmai előzmények nélkül sikerült összeállítani ezt a tudományos szempontból is érdekes, emellett közérthető, izgalmasan olvasmányos művet. "Mit ér a történelem ma, a 21.
században, amikor minden átmenetinek tűnik? A
történelem értékét az határozza meg, hogy az em-

berek mennyit ismernek meg belőle, és hogy a megismertek mennyire befolyásolják életüket, tetteiket. Aki nem, vagy rosszul ismeri a múltját, rossz
döntéseket hozhat, veszélyeztetve jelenkori érdekeinket és jövőbeli esélyeinket" - figyelmeztetett
a történész. Dicsérte a könyv tényszerű tárgyilagosságát, amely vonatkozik az oly sok embertelenséget és szenvedést hozó 20. század dunaszerdahelyi történéseinek leírására (Simon Attila történész munkája) is."Ezek a fejezetek a helyi
szlovák és magyar iskolákban holnaptól kezdve taníthatók lehetnének, annyira tárgyilagosak, nem
sértik egyik közösséget sem" - mutatott rá Szarka
László, aki szerint "egy szerethető település bon-

takozik ki a könyv lapjaiból". Hasonló benyomásának adott hangot az egyik szerző, Nagy Attila
helytörténész is: "Minden pusztítás és rombolás
ellenére ennek a városnak lelke és élő szellemisége
van." Novák Veronika, a neves levéltáros "bonyolult, összetett" településként jellemezte Dunaszerdahelyet. Munkáját ugyancsak megnehezítette az idők folyamán a városba olvadt egykori önálló települések változó neve és státusa, de épp
emiatt volt rendkívül érdekes és izgalmas. A középkori források tanulmányozása során számos,
eddig nyitott kérdésre találta meg a választ, ezek
mind helyet kaptak a monográfiában. Cáfolta, hogy
Dunaszerdahely unalmas hely lett volna, ahol soha
nem történt semmi említésre méltó. "A városnak
nagyon mozgalmas története volt" – hangsúlyozta. Ez derült ki szerzőtársa, Nagy Iván néprajzkutató szavaiból is, akire a legnehezebb feladat hárult, hisz írásos emlékekre nem támaszkodhatott, amikor a legkorábbi időktől a 9. századig tárta fel a város múltját. De a legközelebbi
múlt, a szocializmus időszaka is izgalmas meglepetésekkel és megszívlelendő tanulságokkal
szolgál mind a kutatónak, mind a nagyközönségnek - derült ki Vajda Barnabás, a Selye Egyetem adjunktusa szavaiból.
Az izgalmas monográfia megjelenésével
nem zárult le a város múltjának feltárása. Ez tovább folytatódik. Ezért várja a dunaszerdahelyiek
fotóit és családi emlékeit Nagy Attila, aki köszönetet mondott a helybeliek önzetlen segítségéért, valamint a Csallóközi Barátok Társulása
és a város támogatásáért.
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„Pracovať treba s nadšením“
Osemdesiatročný Károly Héger, ktorý prevzal 20. augusta Cenu primátora Dunajskej
Stredy, bol v rokoch 1973 až 1994 riaditeľom Okresného osvetového strediska v
Dunajskej Strede. V čase jeho pôsobenia
boli na vrchole Žitnoostrovské kultúrne
dni, žal úspechy Žitnoostrovský súbor ľudových piesní a tancov. Bol jedným z iniciátorov odštartovania doteraz veľmi
úspešného festivalu pre destské súbory
Podunajská jar.
V rokoch tvrdého socializmu ste stáli na čele
Okresného osvetového strediska v Dunajskej
Strede. Nemali ste ľahkú úlohu... –
¬- Nebolo to ľahké obdobie. Museli sme taktizovať, držať sa určitej línie a pritom robiť to, čo
sme považovali za dôležité. Mal som len 19 rokov,
keď som začal pracovať v Bratislave v Csemadoku. Neskôr ma poslali do Komárna, keď boli problémy v okresnom výbore. Tam sa vystriedalo niekoľko tajomníkov. Problém spočíval v tom, že nedokázali nájsť spoločnú reč s tamojšími ľuďmi. V
Komárne som pôsobil do roku 1956. Pokračoval
som v Nitre na krajskom sekretariáte. Keď v roku
1960 zanikli staré kraje, poslali ma do Rimavskej
Soboty, kde boli obdobné problémy, ako v Komárne.
Rimavskosobotské obdobie bolo najšťastnejšie v mojom živote, tam som si našiel aj manželku.
Prečo ste nezutekali, ako vaši predchodcovia?
- Zrejme tamojší ľudia ma vnímali, ako jedného z nich. Raz ma požiadal predseda ÚV Csemadoku, Július Lőrincz, aby som ho zoznámil s Ľudovítom Pósom, potomkom známeho detského
spisovateľa. Rozprávali a popíjali sme spolu, keď
Lőrincz navrhol Pósovi tykanie. Pósa váhal, ale Lőrincz poznamenal, že si tyká aj so mnou, hoci ja som
oveľa mladší. „To je iné! – odvetil Pósa, Karcsi Héger je náš.“ Bolo to z najväčších vyznamenaní v mojom živote! Ľudia pochopili, že chcem im pomôcť
– preto som dokázal dosiahnuť výsledky všade. A
samozrejme treba nadšenie k tejto práci.
Ste rodák z Pribety. Ako ste sa dostal do Dunajskej Stredy?
- Pracoval som v Bratislave a ako živiteľ rodiny som potreboval byt. Ten sa v tom čase v Bratislave nedal zohnať. Medzičasom sa nám narodilo druhé dieťa a ja som musel rozhodnúť, ako ďalej. V roku 1970 som dostal družstevný byt v Dunajskej Strede, a denne som dochádzal do Bratislavy. V roku 1973 sa uvoľnil post riaditeľa osvetového strediska, tak som sa tu s rodinou usadil. Mal
som obrovské šťastie, lebo kolegovia osvetárstvo
tiež považovali za svoju srdcovú záležitosť. Výborní
odborníci aj podmienky boli dané, bolo potrebné
len pracovať.
Čo považujete za svoj najväčší úspech?
- Snažil som sa vždy čestne pracovať. Za najväčší úspech v mojom živote považujem dobre vykonanú prácu.

Mozdulj velünk!

Jóreménység fesztivál

Mozdulj velünk! Elnevezéssel szervezett
sportdélutánt gyermekeknek és szülőknek az Október utcai magyar nyelvű óvoda. Képzett edzők
vezetésével karate, futball, zumba, aerobik és fittlabda foglalkozások zajlottak az oviban, amelynek a sportolás a nevelési programjában is szerepel. Az egészséges táplálkozás jegyében az óvodai konyhán készült zöldség- és gyümölcsalátákat is megkóstolhatták a résztvevők. Az esemény
egyúttal erősítette a gyermekek, a szülők és nevelők közösségi kapcsolatait. Sportdélutánt az óvodában ezentúl rendszeresen tartanak.

A Dunaszerdahelyi járás szociális otthonaiból és speciális alapiskolából érkezett mentálisan sérült gyermekek és felnőttek is megmutatták tehetségüket az 5. Jóreménység fesztiválon, amelyet ismét a Csallóközi Vásár kísérőrendezvényeként szervezett meg a Csallóközi Népművelési Központ. Az esemény
elénk tárja a mentálisan sérültek kulturális életét és jól szolgálta a célt, hogy egy pódiumon
szerepelhessenek az egészségesekkel.

Festival dobrej nádeje
Deti a dospelí z domovov sociálnych služieb
a špeciálnych škôl okresu Dunajská Streda
ukázali svoj talent na 5. Festivale dobrej nádeje. Akciu organizovalo Žitnoostrovské osvetové stredisko opäť ako sprievodný program Žitnoostrovského jarmoku. Mentálne postihnutí
mali príležitosť vystupovať na jednom pódiu spoločne so zdravými účinkujúcimi.

Cvičme spolu!
Pod názvom Cvičme spolu v MŠ na Októbrovej ulici organizovali športové popoludnie pre deti a rodičov. Pod vedením trénerov
boli na programe disciplíny ako karate, futbal, zumba, aerobic a fitlopta. Športovö aktivity sú zakotvené aj vo výchovnom programe
MŠ. V znamení zdravej výživy kuchyňa MŠ
pripravila ochutnávku zeleninových a
ovocných šalátov. Športové popoludnie budú
organizovať pravidelne.

Városi díjak
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"Lelkesedés kell a munkához"
Héger Károly, a Dunaszerdahely Város Polgármesteri Díjának egyik idei kitüntetettje
Dunaszerdahely Város Polgármesterének
Díjával tüntették ki augusztus 20-án Héger
Károlyt, aki 1973 és 1994 között a Dunaszerdahelyi Járási Népművelési Központ
igazgatója volt. Többek között olyan nívós,
ma is életképes rendezvény létrejötténél segédkezett, mint a Duna Menti Tavasz,
igazgatósága alatt fénykorát élte a Csallóközi Kulturális Napok, a Csallóközi Dal- és
Néptáncegyüttes, nevéhez kapcsolódik a
zselizi és gombaszögi fesztiválok sikeres
megszervezése.
A szocializmus kemény éveiben állt a Dunaszerdahelyi Járási Népművelési Központ élén.
Aligha lehetett könnyű dolga.
– Nem volt könnyű. Igazodni, taktikázni kellett,
és közben csinálni azt, amit fontosnak tartott az ember.
Perbetei létére hogyan került Dunaszerdahelyre?
- Dunaszerdahely az utolsó állomásom volt. Egészen fiatalon Pozsonyban kezdtem dolgozni, és alig
tizenkilenc évesen bekerültem a Csemadok Központi Bizottságába. Amikor problémák voltak a Csemadok Komáromi Járási Bizottságával, ahol gyors
egymásutánban több titkár váltotta egymást, engem
küldtek oda. A problémát az okozta, hogy ezek a titkárok nem tudtak szót érteni az ottani emberekkel,
nem érezték jól magukat a dominánsan kispolgári közegben. 1956-ig Komáromban dolgoztam. Onnan Nyitrára kerültem, a kerületi titkárságra.
196O-ban, amikor megszűntek a régi kerületek, Rimaszombatba küldtek, ahol hasonló problémák voltak, mint régebben Komáromban. Életem legboldogabb időszaka lett a rimaszombati, feleséget is
ott találtam magamnak.

Mi volt a titka, hogy meg tudott maradni a
helyén, nem futamodott meg, mint az elődei?
- Azt hiszem, ennek az volt a titka, hogy az ottani emberek úgy érezték, egy vagyok közülük. Egyszer megkért Lőrincz Gyula, a Csemadok Központi Bizottságának országos elnöke, hogy vigyem el
Pósa Lajoshoz, a gyermekirodalom neves művelőjének leszármazottjához, aki Radnóton élt. Kérésének
szívesen tettem eleget. Beszélgetés, poharazás közben Lőrincz felvetette: "Lajos bátyám, nem tegeződhetnénk?" Pósa húzódozott, mire Lőrincz azzal
érvelt, hogy hisz velem is tegeződik, noha én nála
jóval fiatalabb vagyok. "Az más! -- mondta Pósa bácsi -, Héger Karcsi közülünk való, ő a miénk." Ez
életem egyik legnagyobb kitüntetése volt. Az emberek
megérezték, hogy jót akarok, hogy segíteni szeretnék - ezért tudtam mindenhol eredményt elérni. És
persze lelkesedés is kellett ehhez a munkához.
De Dunaszerdahelyre már nem Csemadoktisztségviselőként került.
- Pozsonyban dolgoztam, a Csemadok Központi
Bizottságán, és családos emberként lakásra volt
szükségem. Akkoriban azonban lehetetlen volt a fővárosban lakáshoz jutni. Közben megszületett a második gyerekünk, és döntenem kellett, hogyan tovább.
Végül 1970-ben Dunaszerdahelyen kaptam szövetkezeti lakást. Innen jártam be naponta Pozsonyba,
de aztán 1973-ban, amikor igazgatót kerestek a Népművelési Központba, végleg itt ragadtam.

Hogyan született a Duna Menti Tavasz és a
többi nagy sikerű rendezvény?
- Nagy szerencsém volt, mert olyan emberek közé
kerültem, akik szívügyüknek tekintették a népművelést, éltek-haltak a munkájukért. Kiváló szakemberek voltak a maguk területén, a feltételek is
adottak voltak, csak dolgozni kellett. A dunaszerdahelyi járásban 88 százalékban magyarok éltek,
tehát a magyar kultúrát kellett támogatni.
A felettes szervek emiatt nem akadékoskodtak?
- A dunaszerdahelyi feletteseim éppen úgy gondolkodtak, mint én, mivel ők is magyarok voltak.Gáncsoskodók azért akadtak, hisz olyanok
mindig vannak, de különösebb problémát nem okoztak. Ami a még magasabb feletteseket illeti, volt egy
nagy előnyünk: a Csallóköz volt az ország éléstára, ezt jól tudták az elvtársak, így inkább békén
hagytak bennünket. Persze, volt, amit meg kellett
csinálni: ilyen volt például az agit-prop munka, a
politikai jelszavas táblák, plakátok. Ezeket mindig
megcsináltuk, hogy ne lehessen ellenünk semmilyen
kifogás, mert ezt szigorúan ellenőrizték.
Mit tart a legnagyobb sikerének?
- Huszonkét évig dolgoztam a Járási Népművelési Központban, elismerték a munkámat, többször is elnyertem az érdemes népművelő címet. Igyekeztem mindig becsületesen helytállni, elvégezni,
amit kellett. Azt hiszem, ez a legnagyobb siker az
életben: a jól végzett munka.
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Rehabilitációs és akupunktúra központ
Az idén is szeretnénk szíves ﬁgyelmükbe
ajánlani a Kondé püspök utca 5138/32 szám
alatti épület második emeletén működő
Rehabilitációs és Akupunktúra Központot.
Egy tapasztalt szakember, MUDr. Svetlana Tóthová vezetésével az átlagon felüli szolgáltatásokat
nyújtó központ elsősorban mozgásszervi panaszok –
hátgerinc-, izom- és izületi fájdalmak – kezelésére szakosodott, egy alternatív gyógymódot, az akupunktúrát
is felhasználva. A központban a kliensek tanácsokat
kapnak a hátgerinc-, izületi- és izomfájdalmak, továbbá
a krónikus reumatikus megbetegedések megelőzésével
és gyógyításával kapcsolatosan. Hogyan lehet hatékonyan enyhíteni a hátgerincfájdalmakat, ellazítani

a megmerevedett nyakszirtet vagy megelőzni a migrént - erre is választ kap az érdeklődő a rehabilitációs központban. Az említett hatékony gyógymód, az
akupunktúra ősrégi kínai gyógymód, amellyel évezredek óta betegségek hosszú sorát kezelik hatékonyan.
A gyógyhatást a bőrfelület meghatározott pontjainak
tűszúrással történő ingerlése idézi elő. Az akupunktúra segíthet többek között megszabadulni a fölösleges
kilóktól, bizonyos allergiás tünetektől, a migréntől,
de akár a dohányzás káros szenvedélyétől is. Rendelőnk BOTULOTOXIN-t alkalmazó központként
is működik, és azoknak a klienseknek tud segíteni,
akik a kellemetlen izzadástól kívánnak megszabadulni,
vagy akik az ún. dinamikus ráncokat szeretnék eltüntetni az orr, a homlok és a szem környékéről.

Ambulancia rehabilitácie a akupunktúry
Aj tento rok by sme Vám chceli dať do pozornosti Ambulanciu rehabilitácie a akupunktúry, ktorá sa nachádza v Dunajskej
Strede na ulici Biskupa Kondého 5138/32 na
2. poschodí.
Ambulancia pod vedením skúseného odborníka,
MUDr. Svetlany Tóthovej poskytuje nadštandardnú zdravotnú starostlivosť v oblasti fyziatrie, liečebnej rehabilitácie a akupunktúry. Špecializuje sa
na prevenciu a liečbu ochorení pohybového aparátu ako sú: ochorenia chrbtice, kĺbov končatín, svalové bolesti a chronické reumatické ochorenia.

Poradia Vám, ako zmierniť bolesti chrbtice, uvoľniť
stuhnutú šiju a predchádzať migréne. Táto ambulancia ponúka aj alternatívny spôsob liečby akupunktúrou, ktorá vám okrem iného môže pomôcť
zbaviť sa prebytočných kíl, alebo zmierniť príznaky alergie. Ambulancia funguje aj ako aplikačné centrum BOTULOTOXÍNU na pomoc klientom, ktorí sa trápia s nadmerným potením, a klientom, ktorý sa chcú zbaviť tzv. dynamických vrások v oblasti
koreňa nosa, čela a okolo očí.
Ak máte pocit, že potrebujete aspoň na chvíľu uniknúť pred stresom a problémami Vašich pracovných dní, opustite zhon všedného dňa a vy-
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Szeptember 12-i versenyünk megfejtői
A legutóbbi számunkban közölt kérdésre adott helyes válasz beküldői
közül kisorsolt szerencsés nyertesek a következők: Lőrincz Irén, Halpiac
tér 334, Miklós Ildikó, Barátság tér 2164/5, és Belkovics Anita, Építők
útja 17/1. A nyertesek a nyereményért a városi rendőrség épülete és a Csallóközi Múzeum között található Átrium épületkomplexumban lévő
Olympos szaküzletben jelentkezzenek, ahol 25 euró értékben tetszés szerint vásárolhatnak. Szükséges a személyi igazolvány felmutatása!

Új kérdés:
Milyen a Kondé püspök utcában működő rehabilitációs és akupunktúra központ nyitvatartási ideje? Mind a három nyertes 1 – 1 félórás klaszszikus hátmasszázst vehet igénybe.
Válaszaikat legkésőbb október 12 - 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.

Ha Ön egy kis időre ki akar szakadni a
stresszel túlterhelt mindennapi hajszából, szakítson
időt arra, hogy rendelőnkben kipróbálja nagyon
hatékony gyógymasszázsaink valamelyikét. A hagyományos masszázst például a városban a legelőnyösebb áron kínáljuk! Ne habozzanak és keressenek fel bennünket azok is, akik hátgerincbántalmakban szenvednek, vagy izületi és izomfájdalmak keserítik az életüket, mert mi azért vagyunk, hogy segítsünk klienseinknek életminőségük javításában.
Minden hozzánk forduló érdeklődőnek testre szabott egyéni kezelést biztosítunk. A rendelési idő
17.OO órától 2O.OO óráig tart, Az érdeklődők a
nekik megfelelő terminust a következő telefonszámon foglalhatják le: O918/849 829.
A szolgáltatások teljes kínálata megtalálható a
www.tolemed.sk weboldalon.

užite terapeutické masáže na ambulancii, kde pre
klientov ponúkame klasickú masáž za najvýhodnejšiu cenu v meste.
Pre tých, ktorých trápia bolesti chrbtice, kĺbov
a svalov, odporúčame nečakať a navštíviť ambulanciu rehabilitácie a akupunktúry, ktorá zlepší kvalitu Vášho života bez toho, aby ste sa cítili ako pacient. Ponúkame služby s vysoko individuálnym
prístupom ku klientovi a to v ordinačných hodinách
po pracovnej dobe od 17:00 do 20:00 hodiny. Pre
zvýšenie časového komfortu je každý klient podľa svojho výberu objednaný na základe telefonického dohovoru na tel. čísle 0918 849 829.
Kompletnú ponuku služieb ambulancie nájdete aj na webovej stránke www.tolemed.sk .
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Výhercovia čitateľskej súťaže z 12. septembra
Z čitateľov, ktorí zaslali správnu odpovedˇ na otázku, ktorú sme položili v poslednom vydaní DH, boli vyžrebovaní: Irén Lőrincz, Rybné
nám.334, Ildikó Miklós, Námestie priateľstva 2164/5 a Anita Belkovics,
Budovateľská 17/1. Výhercovia získajú možnosť nákupu ľubovoľne vybratých produktov predajne v hodnote po 25 eúr. Pre výhry sa prihláste v obchode Olympos, ktorý sa nachádza v novej budove ATRIUM, medzi Žitnoostrovským múzeom a políciou. Treba sa preukázať občianskym
preukazom.

Nová otázka:
Kedy sú ordinačné hodiny v ambulancii rehabilitácie a akupunktúry? Každý výherca vyhráva polhodinovú klasickú masáž chrbtice.
Odpovede zašlite najneskôr do 12. 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, ktori 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
Gajdošová Emma
Orbán Marcell
Patasi Benett
Paulík Noel
Bertók Santiago
Both Andrej
Csörgő Dávid
Csémyová Keira Armina
Kironská Csenge
Lavuová Virág
Lázár Fanni Éva
Pálfy Ella
Sárai Szofi
Pócs Alex
Šenkár Leila
Görcsová Rebeka
Horváth Anna
Di Pietrantonio Sarah
Šariský Dávid
Deák René Attila

Elhalálozások – Zomreli
Novotová Eva (1952)
Sárközi Jozef (1949)
Bognárová Monika (1935)
Horváth Bedrich (1946)
Rákóczi Ľudovít (1929)
Sládeček Ladislav (1960)
Fekete Pavel (1947)
Zahradníček Milan (1942)
Fleischmannová Eva (1923)
Puha Alexander (1955)
Bartal Karol (1942)
Sárközi Štefan (1936)

Házasságkötések – Sobáše
Ing. Ferenc Kósa - Mgr. Alica Banko
Ing. Ladislav Lelkes - Zuzana Kasanová
Róbert Závacký - Lucia Pálffyová
Norbert Rabai - Cyntia Lukácsová
Loránt Matus - Lucia Tóthová
MUDr. Peter Feldmár - MDDr. Karin Braunová
Attila Gaál - Adriana Húshegyiová
Zoltán Gúnya - Mária Szomolaiová
Tibor Sátor - Annamária Tóthová
Boris Benkovič - Viktória Szoglová
Ing. Jozef Gálffy - MUDr. Marianna Hodosy
Péter Kosár - Ing. Nicoleta Mátišová
Juraj Somogyi - Kristína Puskásová
Peter Balogh - Réka Veresová
Abdullah Keçeci - Helena Horváthová

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

A VMK októberi műsora
Program MsKS na október
okt. 6. - 18.30: – NEMZETI GYÁSZNAP - Megemlékezés az aradi vértanúkról a Vámbéry
téren/ Národný smútočný deň - Spomienka na martýrov z Aradu
okt. 7. - 18.00: Bihari emlékest / Spomienka na J. Bihariho
okt. 10.- 18.00 ó.: VándorLÁSS!–Miért zsákutca a civilizációnk?
okt. 13. - 9.00: VII. Tarka Lepke bábfesztivál / VII. Bábkový festival - Pestrý motýľ
okt. 16. – 18.00 ó.: A csallóközi szakácsművészet mesterei – könyvbemutató a Családi Könyvklub és a VMK szervezésében / Šéfovia žitnoostrovskej gastronómie
okt. 23. - 16.00 ó.: Az 1956-os forradalom 56. évfordulójának városi ünnepsége / Revolúcia
1956 – mestská spomienková slávnosť na 56. výročí
okt. 25. - 19.00: Jókai Színház – Komárom - Móricz Zsigmond: Sári bíró / Divadlo Jókai –
Komárno : Zs. Móricz: Richtár Sári
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

Kortárs Magyar Galéria Galéria súčasných maďarských umelcov
Október 4-én, CSÜTÖRTÖKÖN, 18 órakor nyílik következő kiállításunk
Mayer Éva - TRANSCOM 2
A kiállítást megnyitja: Döme Gábor (HU)
művészettörténész, közreműködik:

NFG-klub
Október 6. (szombat), 20:00: IV. Bolhapiac
Október 12. (péntek): PLUSplus + WAH
WAH (PL) - techno party

Fehér kréta
Vakok és gyengénlátók javára folyik országos adománygyűjtés július 1-től év végéig. A Fehér Kréta elnevezésű akció önkéntesei,
akik jelképes egy euróért fehér krétákat árulnak, könnyen azonosíthatók Biela pastelka feliratú trikójuk alapján. A pénzt regisztrációs
számmal és az akció logójával ellátott, lepecsételt papírdobozokba gyűjtik. A segíteni
szándékozók SMS-t küldhetnek 1 euró értékben a 820-as számra, vagy bankszámlán
utalhatják át a támogatást december 31-ig. Az
akció számlaszáma: 4030016212/3100.

Mayer József klasszikus gordon-előadóművész. Csémy Melinda pszichológus: "Kreatív utak a boldogság felé", Varga Judit végzős pszichológus hallgató: "Teher alatt nő a
pálma. Utak a krízisből" A kiállításhoz interaktív beszélgetés kapcsolódik. Megtekinthető:
2012. október 26-ig.

Október 19.-20. (péntek-szombat): Are You
Free? fesztivál - Fellépők: The THING
(NOR), Vojtěch Procházka Trio (CZ), Szilárd
Mezei Trio (HU), Pándi Balázs (HU), 4StatesSessions

Biela pastelka
1. júla bola spustená verejná zbierka Biela pastelka na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. Do 31. decembra dobrovoľníci budú predávať biele pastelky za symbolické 1 Eu. Budú mať oblečené tričká označené s logom zbierky a v rukách ponesú zapečatenú lepenkovú pokladničku s evidenčným
čislom a logom zbierky. Podporovatelia môžu
prispieť i zaslaním SMS správy v hodnote 1
Eu na číslo 820 alebo vložením príspevku na
účet zbierky číslo 4030016212/3100 .
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FELHÍVÁS
A FEMIT Polgári Társulás évek óta foglalkozik a fiatalok nevelésével. Több mint 400 előadást, rendezvényt szerveztünk iskoláknak, faluközösségeknek, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét a mai kor problémáira és főleg ezeknek az elkerülésére, megelőzésére. Örömmel tapasztaltuk, hogy sokan elhozták barátaikat, ismerőseiket.
Most azokat a családokat keressük, akiknek szenvedélybeteg ill. drogfüggő a hozzátartozója
és szeretnének változtatni a megromlott családi helyzeten. Forduljanak hozzánk bizalommal,
mert célunk a segítségnyújtás!
Beszélgetéseket, találkozókat szervezünk szakemberekkel, valamint olyan érintettekkel, akik tapasztalattal rendelkeznek, hogy megmutassák a kiutat. Ahhoz, hogy eredményt érjen el az érintett
család, szükséges, hogy megismerje és megértse szerette betegségét, problémáját. Amikor a család
jövőjéről van szó, félre kell tenni a büszkeséget, hiszen nálunk hasonló problémákkal küszködő emberekkel találkozhat. Nem elhanyagolható az sem, hogy mindezt az anyanyelvén fogja megkapni.
Kérjük, terjessze ezt a felhívást ismerősei körében is, hogy minél több emberen tudjunk segíteni! Kapcsolatba léphet velünk telefonon és a facebookon is.
Telefonszámaink: 031 550 1211, 0915 727 613, 0915 894 051.

Az NFG ifjúsági klub új idénye szeptember derekán érdekes hétvégi programmal folytatódott. Az
első napon az európai turnét lebonyolító Oded Kafri izraeli dobos Berlin, London és más nagyvárosok
után Dunaszerdahelyen is másfél órás koncerttel bűvölte el és késztette táncra közönségét. Másnap este
az újonnan alakult dunaszerdahelyi alternatív művészeti együttes, a Playback színház workshopjára és
előadására került sor. Az ún. playback műfajban nincsenek előre megírt szerepek, a színészek az NFGben is a nézőktől kapott témát és történetet játszottak el spontán módon 20-20 perces blokkokban.
Nová sezóna Klubu NFG cez víkend v polovici septembra pokračovala zaujímavým programom. V
prvý deň bubeník Oded Kafri z Izraela po sérii vyFotó: Kürthy Béla
stúpení v európskych veľkomestách s jeden a pol hodinovým koncertom očaril aj dunajskostredské publikum. Ďalší večer bol na programe workshop a predstavenie nového domáceho umeleckého súboru, divadla Playback. V tomto žánri neexistujú vopred napísané
role, herci aj v NFG – klube spontánne improvizovali tri námety od obecenstva v 20-minútových blokoch.
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A vandalizmus elleni kampányóĺ
O kampani proti vandalizmu

Lakás mint szeméttároló?
Byt ako smetný kontajner?

Milyen volt a harmonika-fesztivál?
Aký bol akordeónový festival?

Az Egészségfesztiválról
O Festivale zdravia
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