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Naivak
legyünk?

E

mlékeznek még a 2000. évi tiszai ciánszennyezésre? A nagybányai Aurul bányavállalat ülepítő gátjának átszakadása miatt 100 ezer m³ cianidés nehézfémtartalmú szennyvíz zúdult a Lápos folyóba, onnan a Szamosba és a Tiszába, hatalmas pusztítást végezve az
élővilágban. Az Aurul mosta kezeit, kártérítést nem
fizetett, és csiribi, csiribá, eltűnt. Átváltozott Transgolddá. Ma már Roşia Montană Gold Corporationnak nevezik azt a céget, amely "Románia legkorszerűbb bányáját" tervezi megnyitni Verespatakon,
és több mint 4 milliárd dollár nyereséget ígér az országnak. A wikipédián "Verespatak-projekt" címszó
alatt egy tejjel-mézzel folyó Kánaánt ecsetel, persze
környezeti ártalmakról, vízszennyezésről szó sincs a
szövegben, annál inkább a dollármilliókról. A kárt
okozó is, a szirénhangon ígérgető is nyugati cég, amelyet tájainkon az emberek többsége még mindig hajlamos megbízhatónak, szavatartónak minősíteni.
Való igaz, hogy a mi gazdasági kultúránk még nagyon
messze van a nyugat-európai országokétól. De az is
igaz, hogy az onnan érkező cégek egyike-másika nem
a saját kultúráját plántálja át hozzánk, hanem a miénket veszi át, és még rá is tesz pár lapáttal. Itt vidáman megenged magának olyasmit, amit saját hazájában presztízs- és kliensvesztés nélkül nem tehetne
meg. Gondoljunk csak az üzletláncok élelmiszermanipulálásaira, vagy arra, hogyan bántak, míg ki nem
pattant a botrány, a beosztottjaikkal. Ilyen körülmények között abban bízni, hogy az építkezési engedélyt
már elnyert osztrák Banner akkugyár csak munkalehetőséget hoz a csallóközieknek, de az itteni
kincsértékű ivóvízkészletet nem veszélyezteti, megfelelő garanciák nélkül nem más, mint naivság.
Őszi csendélet a Bartók Béla sétányon. / Jesenná momentka na korze Bélu Bartóka.
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Időszerű témák Aktuality

Emlékezés
az aradi
vértanúkra
Dunaszerdahelyen október 6-án az idén is az
1848/49-es forradalom emlékművénél emlékeztek az aradi vértanúkra.
A városi önkormányzat által is nemzeti gyásznappá
nyilvánított városi megemlékezés a Szózat eléneklésével kezdődött. A. Szabó László, Dunaszerdahely
alpolgármestere köszöntötte a politikai pártok, társadalmi- és civil szervezetek, a város oktatási intézményeinek és a történelmi egyházak jelenlevő képviselőit. Mint mondta, minden megemlékezés lehetőség arra, hogy párhuzamot vonjunk a múlt történései és napjaink eseményei közt. „Az aradi vértanúk közt is volt mindenféle ember, akiknek voltak jó
és rossz tulajdonságaik. Egy dolog viszont kétségtelen:
őket nem a politikai haszonszerzés reménye, nem a
gazdasági zsákmány féltése motiválta, hanem az
együttgondolkodás és az együttműködés lehetősége.
A mártírok több mint fele nem magyar származású
volt, sőt nyelvünket sem beszélték, mégis életüket adták a magyar ügyért. Vajon más nemzetek fiai közül
ma hányan harcolnának törekvéseink megvalósítása érdekében? Hányan csatlakoznának hozzánk
minden érdek nélkül akár csak polgári és nyelvi jogaink kiterjesztése, iskoláink fenntartása vagy fogyásunk megállítása kapcsán? Vagy hányan vetnék

joggal a szemünkre, hogy miért várjuk mi a megváltó
segítséget, ha magunk sem vagyunk képesek összefogni, ha egyesek közömbösen vagy akár büszkén eloldalognak, mert jobb a többséghez, a győztesekhez
tartozni, s idővel átveszik azok nyelvét és szokásait“–
mondta az alpolgármester.
A megemlékezésen a Selye János Egyetem tanára, Vajda Barnabás mondott beszédében leszögezte, hogy a kivégzett aradi vértanúk a bátorság és a becsület mintaképei voltak. Majd Dunaszerdahely városának történelmi adósságáról beszélt.
A szónok helyeselte, hogy a Városi Önkormányzat
az idén november 2-át jelölte ki az I. és a II. világháború áldozatainak városi gyásznapjává. Végül reményét fejezte ki, hogy a városban megépül majd
a dunaszerdahelyi katonaáldozatok emlékműve is.
Az aradi vértanúkról szóló megemlékezés a Pántlika zenekar és a Dunaág Néptáncműhely műsorával folytatódott, amelyet a koszorúzás követett, majd
mécseseket helyeztek el az emlékmű talapzatánál.

Adófizetők
figyelmébe

Do pozornosti
daňovníkov

Szeptember végén járt le az utolsó határidő, ameddig a természetes személyek befizethették a 2012es évre szóló ingatlanadót és a szemétilleték utolsó
részletét. A DH-ban közölt erre vonatkozó szeptemberi felhívást sokan megszívlelték és eleget tettek befizetési kötelezettségüknek. Azokat viszont,
akik ezt nem tették meg, a városi hivatal adó- és illetékügyi alosztálya a napokban levélben figyelmezteti arra, hogy a benne megszabott határidőig, de
legkésőbb november 30-ig a mulasztást pótolják. Mivel azonban határidőn túli befizetésről van szó, a törvény értelmében a hivatal késedelmi kamatot is kiróhat. Ennek nagysága napról - napra növekszik, érdemes tehát sietni a befizetéssel. Ha az adós ezután
sem tér jobb belátásra, a városi hivatal adóügyben
végrehajtási eljárást fog ellene kezdeményezni.
Azon dunaszerdahelyi állandó lakhelyű személy
esetében, aki a jelzettt határidőre teljes összegben nem
fizette be az adót, a 3 évre kiadott Hűségkártyája a 2013as évre érvényét veszíti. Nem kaphatja meg a 2013-as
évre az új Hűségkártyáját az a dunaszerdahelyi lakos
sem, aki eddig még nem kaphatta meg a kártyát tartozása miatt, de már az előző évi tartozásait rendezte,
viszont nem tett eleget fent említett kötelességének.

V septembri vypršal posledný termín na zaplatenie dane z nehnuteľnosti ako aj poslednej
čiastky miestneho poplatku za komunálny a
drobný stavebný odpad za rok 2012 pre fyzické osoby. Občanov, ktorí nezaplatili, referát
daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej
Strede v týchto dňoch písomne upozorní na povinnosť uhradiť daň z nehnuteľnosti a poplatok
za komunálny odpad do termínu uvedeného v
liste, najneskôr však do 30. novembra 2012. Za
meškanie úrad podľa platných zákonov môže
vyrubiť úrok z omeškania, ktorý každým dňom
narastá. Mesto v prípade nesplnenia daňových
a poplatkových povinností pristúpi k začatiu
exekučného konania.
Nesplnenie týchto 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 pre tých, ktorým
doteraz neboli vydané karty z dôvodu, že mali
dlžoby voči mestu, pričom svoje predchádzajúce ročné záväzky vyrovnali, ale tohtoročné nedoplatky zatiaľ nezaplatili.

Dotációk kifizetése
A napokban folyósítják a közhasznú aktivitások támogatására megítélt városi dotációkat. A legutóbbi képviselő-testületi ülésen
a képviselők jóváhagyták az 1 000 eurót meghaladó dotációkat. A sport területén a következő ezer eurót meghaladó dotációkat hagyták jóvá: a Szilveszteri Futás 2012 megrendezésére 1 500 eurót, a DAC 1.ligás férfi kézilabda csapata és az ifjúsági csapat támogatására 2 400 eurót, a Sportklub PT – nek a diákkézilabda támogatására 1 900 eurót, a helyi teniszsport népszerűsítésére 1 800 eurót, a
sakk-klubnak 3 500 eurót és az ŠK Talent kézilabdásainak támogatására 2 500 eurót. A kultúra területén a következők kapnak az idén
egyszeri városi dotációt: a Velő PT (1700 euró),
A Kortárs Magyar Galéria Alapítvány (3500
euró), a 37. Duna Menti Tavasz (3500 euró),
a 21. Városi Zenei Napok (3500 euró), a Vámbéry Napok (1400 euró) és a Dunaszerdahely
monográfia kiadására (1500 euró).

Rajtakapott rongálók
Lakossági bejelentés nyomán a városi rendőröknek a napokban a Vásártéren sikerült tetten érni
két garázdálkodó fiatalt. A telefonhívás után még
a tett helyszínén találták az ittas fiatalembereket, akik
közül az egyik nem dunaszerdahelyi lakos, de itt
rongálta városunk vagyonát. Felborították a fémkukát, kiszórták belőle a szemetet és ide oda tologatták. A városi vagyon megrongálása miatt a helyszínen megbírságolták őket.

Vandali pristihnutí
Po telefonáte obyvateľa z Trhoviska mestským
policajtom sa podarilo pristihnúť pri čine dvoch vyčínajúcich mládencov. Po oznámení ihneď prišli na
uvedené miesto, kde podnapité osoby prevrátili kontajner, vysypali smeti na zem a potom ho vláčili sem
a tam. Jeden z nich nebýva s Dunajskej Strede, ale
poškodzoval majetok nášho mesta. Pre tento čin
obidvaja museli zaplatiť blokovú pokutu.

Városi önkormányzati ülés
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A Vámbéry téri lakótömbök
felújításáról
A városi képviselő-testület legutóbbi, szeptember 27-i ülésén a képviselők foglalkoztak
a Vámbéry téri panelházak felújításának
kérdésével is. A főteret kiemelten kezelt lokalitássá nyilvánították.
Habán Dana (Most-Híd) képviselő-asszony javaslatára a belváros kiemelt fontosságú épületei közé
sorolták a volt munkásszállót is. A Vámbéry téri panelépületek megkezdődő külső hőszigetelését támogató városi dotáció nagyságáról a képviselők később
döntenek. Mivel a belváros arculatát meghatározó építményekről van szó, a város bizonyos feltételek teljesüléséhez kötötte a kiemelt támogatás nyújtását. A beruházóknak, vagyis a lakástulajdonosoknak eleget kell
tenniük annak az elvárásnak, hogy az építkezési
munkálatok eredményeképpen az épületek külleme
egységes arculatot ölt, tehát pl. a balkonoknál nem alkalmaznak egyedi megoldásokat. A módosított támogatási elvek szerint a kiemeltté minősített városközpontban épületenként legfeljebb 16 600 eurós dotáció nyújtható, de a beruházó köteles betartani az épület külsejére vonatkozó városi elvárásokat. A városi
dotáció nyújtása csak azután lehetséges, ha bemutatják a jogerős használatbavételi (kolaudációs) végzést.
Fekete Zoltán főellenőr ismertette a szeptemberben befejezett ellenőrzéseinek eredményeit. Ezek két

területet érintettek: a városháza és a városi intézmények által használt szolgálati gépkocsik üzemanyagfogyasztását, valamint a város és a Dunaszerdahelyi
Parkoló-szövetkezet közötti szerződés anyagi-jogi
vonzatait. Az üzemanyag-fogyasztás minden intézményben magasabb volt, mint a gyártó adatai alapján
megadott érték. A parkoló-szövetkezettel összefüggésben két hiányosságot tartalmazott a jelentés: a ténylegesen használt parkolóhelyek száma kevesebb a szerződésbe foglalt parkolóhelyek számánál, másrészt megyei utakat is használ a szövetkezet, de ehhez nincs meg
a Nagyszombati Önkormányzati Kerület beleegyezése. Az észlelt hiányosságok eltávolítása érdekében minden intézményben kötelesek intézkedéseket hozni és
ezekről írásban értesíteni a főellenőrt.
Újra napirenden volt a hónapok óta függőben lévő
ebrendelet kérdése, amelyet a járási ügyész még tavaly megóvott. Jelen volt az ügyész is, aki azt szorgalmazta, hogy a vonatkozó városi rendeletet hozzák

összhangba a törvénnyel. A javaslatainak megfelelően
korrigált rendeletet 14 képviselő támogatta, hatan ellene szavaztak, így az októberben hatályba léphetett.
Eszerint a tavaly október 31-ig született kutyákat legkésőbb 2013. szeptember 30-ig be kell csipeztetni. A
2011. október 30-a után született kutyát már azt megelőzően be kell csipeztetni (a 2011. július 3-ig elvégzett
tetoválás is érvényes), hogy féléves korától a gazdája bejelenti őt a városi ebnyilvántartásba.
Módosították a városi bérlakások bérleti díját szabályozó rendeletet,ez elsősorban Karcsai úton lévő
alacsony komfortfokozatú lakásokat érinti. Az itt lakók eddig 18 éves korig havonta 5 eurót fizettek,
míg a felnőttek 10 eurót. Ebből az összegből a város nem tudta kifedni a gyakori lakásrongálások
helyreállítási költségeit. Ezért döntött úgy a képviselő-testület, hogy november 1-től személyenként
legalább havi 3 eurót be kell fizetni a javítások pénzalapjába, a maximális összeg 15 euró.

O obnove panelákov Vámbéryho námestia
Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva 27. septembra poslanci prerokovali
aj otázku vonkajšej rekonštrukcie panelákov
na Vámbéryho námestí, ktoré určili v centrálnej zóne mesta za vybranú lokalitu.
Na návrh poslankyne Dany Habánovej
(Most – Híd) odsúhlasili doplnenie riešenia
obnovy budov v centre o objekt bývalej robotníckej ubytovne. Poslanci rozhodli o tom, že mesto prispeje prednostne v centre mesta na obnovu budov za predpokladu, že investori (vlastníci bytov) pri realizácii stavebných prác zohľadnia požiadavky mesta, týkajúce sa riešenia vonkajšieho vzhľadu budov. O presnej sume dotácie poslanci rozhodnú neskôr. Vo vybraných lokalitách v centrálnej zóne mesta možno prednostne poskytnúť dotáciu na budovu až do výšky 16 600 eúr. Podľa novelizovaných zásad poskytnutia dotácie v rámci tzv. panelového programu investor je povinný dodržať požiadavky
mesta, vzťahujúce sa na vonkajší vzhľad budovy. Mesto poskytne dotáciu až po predložení právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby za
predpokladu, ktorý sme uviedli.

Na zasadnutí hlavný kontrolór Zoltán Fekete
predložil správu o výsledkoch kontrol ukončených
v septembri. Správa obsahovala výsledky kontrol
spotreby služobných motorových vozidiel na mestskom úrade, v zariadení pre seniorov a v mestskom
kultúrnom stredisku a kontroly majetkovo-právnych
vzťahov, ktorí tvoria predmet zmluvných vzťahov
medzi Mestom Dunajská Streda a Dunajskostredským parkovacím družstvom a prešetrenie nezlučiteľnosti funkcií v družstve. Pri všetkých kontrolovaných vozidlách skutočná spotreba v I.polroku
2012 bola vyššia, ako spotreba daná výrobcom.
Kontrolou predmetu zmluvy uzavretou medzi
Mestom Dunajská Streda a Dunajskostredským parkovacím družstvom bolo zistené, že skutočný počet parkovacích miest sa nezhoduje s počtom parkovacích miest uvedených v zmluve a je ich menej. Ďalším nedostatkom je skutočnosť, že mesto
nemá súhlas Trnavského samosprávneho kraja
ohľadne oprávnenia prenechať parkovacie miesta na
cestách II. a III. triedy (Galantská cesta, Jesenského ulica a Hlavná ulica) parkovaciemu družstvu. Prešetrením nezlučiteľnosti funkcií neboli zistené nedostatky. Na základe výsledkov kontroly boli kontrolovaným subjektom uložené úlohy prijať nápravné

opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a
predložiť ich hlavnému kontrolórovi.
Opäť sa rokovalo aj o mestskom nariadení o podmienkach držania psa na území mesta. Prítomná
bola aj okresná prokurátorka, ktorá predmetné nariadenie napadla protestom ešte vlani. Žiadala zosúladenie nariadenia mesta s platnou legislatívou.
Upravené nariadenie, ktoré zohľadňuje návrhy prokurátorky, podporilo 14 poslancov, 6 hlasovali proti. Podľa schváleného nariadenia psov narodených
pred 31. októbrom 2011 treba najneskôr do 30. septembra 2013 začipovať. Psov narodených po 31.
októbri 2011 je potrebné označiť mikročipom
predtým, než ich majiteľ prihlási do evidencie psov
na mestskom úrade. (V tomto prípade je platné aj
čitateľné tetovanie vykonané do 3. júla 2011.)
Poslanci novelizovali aj mestské nariadenie o
určení ceny nájmu bytov vo vlastníctve mesta, ide
o byty nižšieho štandardu na Kračanskej ceste. Doteraz za osobu mladšiu ako 18 rokov sa platilo mesačne 5 eúr, na dospelého 10 eúr. Tieto sumy sa
nemenia, ale bola odsúhlasená aj ďalšia položka,
ktorou nájomníci od 1. novembra budú prispievať
do fondu opráv a údržby, a to mesačne minimálne 3 eurami, maximálna výška príspevku je 15 eúr.
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Interpellációk / Interpelácie

Képviselői észrevételek és interpellációk
A városi képviselő-testület szeptember 27- én
megtartott legutóbbi ülésén egyebek között az
alábbi észrevételek hangzottak el.
Karaffa Attila (MKP) járdát sürgetett a Karcsai úti
vasúti átjárónál, továbbá szorgalmazta a játszóterek felújítását, a bősi felüljárón a járdaszegély megtisztítását a gaztól. Benkóczki Vendel (Most – Híd) figyelmeztette azokat a képviselőket, akik még nem adták
le a 2011-es vagyonnyilatkozatukat, pótolják ezt a mulasztást és kérte a köztéri óra megjavítását a Bartók Béla
korzón. Bachman László (Most – Híd) az SZNF-téri
184 sz. lakótömb lakói nevében figyelmeztetett a hatáskörét túllépő házbizalmi eljárására, aki megszabja,
hogy ki hol parkolhat a háznál. Tűrhetetlennek tartotta
továbbá, hogy a Sport utcai állatorvosi rendelő közterületen végzi el a kutyák klisterezését. Sürgette, hogy
a Southerm a csőcsere után füvesítse be a feltúrt területeket az Észak II. lakótelepen. Kanovits György
(MKP) padok kihelyezését kérte a Barátság téren és
a Városháza téren. Garay László (MKP) beszámolt
arról, hogy a Thermalpark Rt. eddigi idei bevétele elérte a 842 ezer eurót, ami 160 ezerrel több, mint a tavaly. Jarábik Gabriella (Most – Híd) szorgalmazta,
hogy az óvodák tatarozását ezentúl nyáron végezzék,
gátolják meg továbbá a kamionok tiltott közlekedését
a városban és szólítsák fel a buszpályaudvarhoz vezető
üzletsor tulajdonosát a terület tisztántartására. Ravasz
Marián (Most – Híd) kifogásolta, hogy az illetékesek

nem foglalkoznak kellőképpen a képviselők interpellációival, állítása szerint máig nem kapott választ a másfél évvel ezelőtti interpellációjára az Észak II. lakótelep ügyében. Dakó Sándor (Most – Híd) parkolóhelyek kijelőlését kérte az Újfalu lakótelep 2219, 2222,
2223 sz. lakóházainál, valamint a Mackó presszó melletti út egyirányúsítását. Habán Dana (Most – Híd)
sürgette, hogy szólítsák fel az adóhivatal melletti üres
telek tulajdonosát a területet rendbe tételére. Dr. Hájos Zoltán polgármester jelezte, hogy minden egyes
képviselői felszólalással foglalkozni fognak a városi
hivatal illetékes osztályai.
Az interpellációk programpontban Dakó Sándor
kifogásolta, hogy még mindig nem adták át a vasútállomás mellett elkészült parkolót, amely a Szlovák
Államvasutak tulajdonában van. A polgármester válaszában rámutatott ennek okára: a beruházó nem vette figyelembe a város által megszabott közlekedésbiztonsági szempontokat és nem oldotta meg a bevezető út problémáját. A képviselő afelől is érdeklődött, hogy miként áll a bősi úti felüljáró alatti péró ügye,
a válaszból kiderült, hogy novemberben várható a tartozásokat felhalmozó népes család ingatlanjának az
elárverezése. Karaffa Attila bírálta, hogy a Southerm
tavalyi beruházása után még mindig nem állították viszsza eredeti állapotukba a zöldterületeket. Kérte annak
megoldását is, hogy a lakótömbök melletti parkolózónákban a családtagok is átmenetileg parkolhassanak. A polgármester közölte, hogy a Southerm céget

ismételten felszólították a zöldterület helyreállítására; a parkoláshoz megoldási javaslatot kért. Benkóczki
Vendel az iránt érdeklődött, hogy mi a helyzet a város és a DAC közötti szerződés felmondása után, és
hol tart a Dunaszerdahely és Pódafa közti telekvita?
Sürgette a Széchenyi utcát a Madách utcával összekötő útszakasz tisztán tartását. A polgármester elmondta, hogy egy augusztusi bírósági határozat szerint a város köteles lehetővé tenni a DAC-nak a stadion használatát, valamint a villany-, víz- és gázellátást. Ezen előzetes intézkedés ellen a város fellebbezett, közben előkészíti az esetleges kényszerű kilakoltatást. A Dunaszerdahely–Pódafa telekvita bírósági
tárgyalását legutóbb elnapolták. Az összekötő úttal az
illetékes főosztály foglalkozik. Ravasz Marián szükségesnek tartotta az Október utca és az Akácfa utca
kereszteződésénél lévő hulladékkonténer környékének rendbe tételét, továbbá a szelektív hulladékgyűjtés
feltételeinek a megteremtését és felszólította a várost,
hogy találjon alkalmas területet gyűjtőudvar létesítésére. Habán Dana szorgalmazta, hogy tájékoztassák
a lakosságot, hol lehet a városban szelektíven gyűjteni a szemetet. A polgármester ígérete szerint mindkét problémával az illetékes főosztály foglalkozik és
javaslatot kért a képviselőktől a gyűjtőudvar helyének megoldására. Lapunk értesülése szerint készül a
különbőző típusú hulladékok gyűjtésére szolgáló
konténerek elhelyezkedését ábrázoló térkép, amit elkészülte után lapunkban is leközlünk.

Postrehy a interpelácie poslancov
Prinášame prehľad postrehov a interpelácií
poslancov, ktoré odzneli 27. septembra na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva.
Attila Karaffa (SMK) žiadal chodník pri železničnom priecestí na Kračanskej ceste; ďalej modernizáciu a opravy detských ihrísk; odstránenie buriny pri
chodníku nadjazdu na Gabčíkovskej ceste. Vendelín
Benkóczki (Most – Híd) upozornil, že niektorí poslanci
neodovzdali oznámenie o majetkových pomeroch za
rok 2011, žiadal ďalej opravenie hodín na korze B. Bartóka. Ladislav Bachman (Most – Híd) tlmočil sťažnosť obyvateľov domu č. 184 na Nám. SNP, kde domový
dôverník svojvolne zakazuje a prikazuje obyvateľom,
kde majú zaparkovať autá; urgoval zakázať dávať klistýr zvieratám zverolekárskou ambulanciou na Športovej ulici na verejnom priestranstve. Poslanec upozornil,
že spoločnosť Southerm po výmene rozvodov nevykonala zatrávnenie rozkopanej zelene na sídlisku Sever II. Juraj Kanovits (SMK) žiadal umiestnenie lavičiek na námestí Priateľstva a na Radničnom námestí. Ladislav Garay (SMK) informoval, že príjmy Thermalparku, a. s. v tomto roku zatiaľ dosiahli 842 tisíc eur,
čo je o 160 tisíc eur viac, ako v minulom roku. Gabriella Jarábik (Most – Híd) žiadala vykonanie
opráv v MŠ výlučne v letných mesiacoch; nepokutovať obchody na Hlavnej ulici za znečistenie chodníka

holubmi; takisto aj upozornenie majiteľa budovy v uličke pri autobusovej stanici, aby sa postaral o poriadok
v okolí budovy. Marian Ravasz (Most – Híd) dôrazne žiadal kompetentných, aby sa zaoberali s interpeláciami poslancov, a pripomenul, že dodnes nedostal
odpoveď na interpeláciu z minulého roka vo veci parkovacieho problému na sídlisku Sever II. Alexander
Dakó (Most – Híd) žiadal vyznačiť parkovacie miesta pri domoch č. 2219, 2222, 2223 na sídlisku Nová Ves;
garantovať bezpečnosť premávky pred pohostinstvom
Mackó. Dana Habánová (Most – Híd) žiadala vyzvať
majiteľa zanedbaného pozemku vedľa daňového úradu, aby zabezpečil jeho úpravu. Primátor JUDr. Zoltán Hájos v odpovedi uviedol, že s predmetnými otázkami sa budú zaoberať príslušné odbory MsÚ.
Nižšie citujeme z odznelých interpelácií poslancov. A. Dakó vyjadril svoju nespokojnosť s tým, že
nové parkovisko pri železničnej stanici dodnes nie je
skolaudované. Primátor v odpovedi uviedol, že investor
nezohľadnil dopravno-bezpečnostné požiadavky, ktoré stanovilo mesto a nedoriešil prípojnú cestu k parkovisku. Attila Karaffa znovu interpeloval vo veci nedokončenej úpravy verejnej zelene po výmene teplovodného potrubia; žiadal ďalej umožniť parkovanie aj pre rodinných príslušníkov obyvateľov v zónach
parkovania. Primátor uviedol, že firma Southerm bola
opätovne vyzvaná na zatrávnenie a v prípade parko-

vania očakáva od poslancov návrh na riešenie problému. Vendelín Benkózcki sa zaujímal o to, čo sa deje
po vypovedaní zmluvy medzi mestom a DAC-om; aká
je situácia v právnom spore o určení vlastníctva pozemku medzi Dunajskou Stredou a Povodou; žiadal
ďalej úpravu cesty medzi ulicami Széchenyiho a Madácha. Primátor vysvetlil, že mesto je podľa rozhodnutia súdu z augusta povinné strpieť a umožniť futbalovému klubu FK DAC užívanie futbalového štadióna, dodávku el. energie, plynu a vody. Proti predbežnému opatreniu sa mesto odvolalo a pripravuje dokumenty pre prípadné nútené vypratanie. Ďalšie súdne pojednávanie vo veci sporu DS-Povoda bolo odročené. S prepojovacou cestou sa zaoberá príslušný
odbor MsÚ. Marián Ravasz urgoval úpravu okolia
smetného kontajnera pri križovatke ulíc OktóbrováAgátová; ďalej vytvoriť v meste podmienky pre separovaný zber komunálneho odpadu a určiť vhodnú
lokalitu pre vybudovanie zberného dvora. Dana Habánová navrhla uverejnenie zoznamu lokalít v meste, v ktorých sa nachádzajú kontajnery na separovaný zber odpadu. Primátor prisľúbil, že s problematikou sa budú zaoberať príslušné odbory MsÚ a vyzval
poslancov, aby navrhli vhodnú lokalitu na zriadenie
zberného dvora. Podľa našich informácií sa pripravuje mapa, na ktorej budú označené miesta na separovaný zber odpadu, mapu zverejníme aj v DH.

Megkérdeztük / Opýtali sme sa
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Nem fogadták el a képviselők a városi önkormányzat szeptember 27-i ülésén és további megtárgyalásra visszautalták a szakbizottságokba azt a polgármester által beterjesztett új rendeletet, amely a közterületeken életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanok ügyét hivatott rendezni.
Képviselői indítványra megszavazták, hogy a
kérdés tágabb összefüggéseit egy szakértői csoport elemezze, majd a Városi Hivatal alkalmazottjaival és a szakbizottságokkal szorosan együttműködve tegyen javaslatot a kérdéskör megoldására. Tizenhárom képviselő emellett tette le a voksát, egy ellene szavazott, hatan tartózkodtak, 1 képviselő pedig nem szavazott. Ezzel az indítványt elfogadták, ugyanígy a polgármesternek azt a javaslatát is, hogy ezek után napolják el a kérdés megvitatását és akkor legyen újra napirenden, ha a szakbizottságok is megtárgyalták.
A rendelet beterjesztőjét, Dr. Hájos Zoltán
polgármestert arról kérdeztük, hogy miként vélekedik az előállt helyzetről és milyen további
lépésekre készül.
A polgármester emlékeztetett arra, hogy a Városi Hivatal már tavasz óta foglalkozott a hajléktalanok ügyével, de sajnálattal kellett megállapítania, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok nem
adnak a városi rendőröknek hatásos eszközt a ke-
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Na rokovaní mestského zastupiteľstva 27.
septembra poslanci neprijali nové všeobecne záväzné mestské nariadenie o dodržiavaní verejného poriadku a udržiavaní čistoty na území mesta, ktoré malo zamedziť permanentnej prítomnosti bezdomovcov v niektorých mestských častiach. Návrh predkladal primátor, následne navrhol jeho odročenie a opätovné
prerokovanie až po prediskutovaní otázky
v odborných komisiách.
Bol odúhlasený poslanecký návrh, podľa ktorého
Mestský úrad má poveriť expertnú skupinu, ktorá
v súčinnosti so zamestnancami MsÚ a príslušnými komisiami po dôkladnej analýze predloží návrh
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Mi lesz az elvetett rendelettel?
zükbe a hajléktalanok okozta kellemetlenségek felszámolására. A Városi Hivatal jelentést dolgozott
ki a hajléktalanok okozta kellemetlenségekről, amelyeket a rendes adófizető polgároknak el kellett viselniük. „ Ezt a jelentést a Városi Tanács májusi
ülése elé terjesztettük. A Tanács az ülésen az ügyben
nem tudott állást foglalni. A városi képviselő-testület június 26-i ülésén Bugár György képviselő
részéről elhangzottak alapján a Városi Hivatal kidolgozta azt az általános kötelező érvényű rendeletet, amelyet beterjesztettem a képviselő-testület
szeptember 27-i ülésére, de több képviselő az emberi jogokra hivatkozva a javasolt szabályozást törvényellenesnek minősítette. A képviselő-testület
hosszas vita után a tervezetet újratárgyalásra viszszautalta a szakbizottságokba” – foglalta össze tömören a polgármester a legutóbbi fejleményeket.
Majd kifejtette, hogy elvben egyet lehet érteni az
ügyben hozott határozattal, hogy a Városi Hivatal bízzon meg szakértői csoportot a probléma gyökerének a feltárására és javaslat kidolgozására,
amely alapján a képviselő-testület dönthet. „Viszont
azok a polgárok, akik a Halpiac téren laknak, nem
biztos, hogy ezzel a határozattal elégedettek,
mert ők hathatós és gyors megoldást vártak a képviselő-testülettől” – szögezte le a polgármester.
Majd hozzáfűzte, szükségesnek tartja, hogy a hivatal átdolgozza a városi rendeletet. „Legkésőbb
a decemberi képviselő-testületi ülésre újra beterjesztem, miután az egyes szakbizottságok megtárgyalták” – hangsúlyozta a polgármester. Szerinte ettől függetlenül az üggyel megbízhatnak egy
szakértői csoportot, hogy dolgozzon ki tanulmányt
a probléma megoldására.

Čo bude s neprijatým nariadením?
adekvátneho riešenia tejto problematiky. Za tento
návrh hlasovalo 13 poslancov, 1 bol proti, šiesti sa
hlasovania zdržali a 1 poslanec nehlasoval. Návrh
bol teda prijatý, takisto aj návrh primátora, aby rokovanie o tejto téme bolo odročené a odborné komisie opätovne prediskutovali túto problematiku.
Predkladateľa návrhu nariadenia, primátora
JUDr. Zoltána Hájosa sme sa opýtali, ako vníma
vzniknutú situáciu a aké ďalšie kroky podnikne. Primátor pripomenul, že Mestský úrad v Dunajskej Strede sa s otázkou bezdomovcov zaoberal už od jari tohto roku, ale s poľutovaním musel konštatovať, že podľa súčasne platných právnych predpisov mestská polícia nedisponuje vhodnými prostriedkami, ktorými
by mohli eliminovať nepríjemnosti spôsobené bezdomovcami obyvateľom nášho mesta, a seriózni občania musia strpieť ich vyčínanie. Mestský úrad vypracoval aj materiál o súčasnej situácii. „Správu sme
predkladali aj na májovom zasadnutí Mestskej
rady, avšak rada nebola schopná zaujať stanovisko
v tejto veci. Následne na základe faktov, ktoré predniesol na rokovaní mestského zastupiteľstva 27. júna

poslanec Juraj Bugár, Mestský úrad vypracoval návrh mestského nariadenia, ale túto úpravu niektorí
poslanci považovali za protizákonnú, ktorá nie je v
súlade s ľudskými právami. Poslanci po dlhej diskusii
rozhodli o tom, že problematiku na opätovné prerokovanie vrátia do komisií“ –skonštatoval primátor. Podľa jeho názoru v podstate sa dá súhlasiť s prijatým uznesením, že Mestský úrad má poveriť expertnú skupinu, ktorá by dôkladne analyzovala situáciu a následne v spolupráci s mestskými orgánmi predložila adekvátny návrh na riešenie celej problematiky. „Ale nie je isté, že obyvatelia z Rybného
trhu sú spokojní s týmto rozhodnutím, leho oni očakávali od mestského zastupiteľstva účinné a rýchle
riešenie“ – uviedol primátor. Ako dodal, považuje
za potrebné, aby Mestský úrad návrh nariadenia prepracoval. „Najneskôr na decembrovom rokovaní poslancov znovu predkladám prepracovanú verziu nariadenia, po tom, čo bolo prediskutované v komisiách“ – povedal primátor. Podľa neho bez ohľadu
na to môžu poveriť aj expertnú skupinu, ktorá vypracuje štúdiu na riešenie celej problematiky.
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Másodszor is fellebbezett a város
Dunaszerdahely városa október 4-én keltezett
válaszában megfellebbezte a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelet /SzKF/ 2012. szeptember 17- i döntését, amellyel újra kiadta az
egyházkarcsai kataszterbe tervezett akkumulátorgyár integrált építkezési engedélyét.
Dunaszerdahely egyszer már sikeresen fellebbezett 2010-ben az első engedély kiadása után és volt is foganatja, hiszen a Nagyszombati Kerületi Bíróság helyt adott Dunaszerdahely fellebbezésének és az engedélyeztetési eljárást meg kellett ismételni.
Dunaszerdahely városa azután fellebbezett
újra, hogy a városi képviselő-testület mellett működő környezetvédelmi szakbizottság Bugár Zoltán elnökletével javasolta a város vezetésének, hogy
minden jogi eszközt használjon ki a városunk szomszédságába tervezett beruházást engedélyező döntés visszavonatására.
A fellebbezés több pontban kétségbe vonja a Szlovák Környezetvédelmi Minisztériumhoz tartozó felügyeleti szerv eljárásának törvényességét. A fellebbezés szerint az SzKF megszegte az építészeti törvényt,
mert építményt engedélyezni csak kötelező álláspont
alapján lehet, ez esetben viszont hiányzik az illetékes
felsőpatonyi építészeti szakhatóságtól olyan dokumentum, amely azt tanúsítaná, hogy az építmény és
a beterjesztett tervdokumentáció összhangban len-

ne az épületelhelyezési döntéssel. A felügyelet beleegyező döntése arra alapoz, hogy Egyházkarcsa
község egyetért az akkumulátorgyár megépítésével
és az összhangban van a falu területfejlesztési tervével. Dunaszerdahely fellebbezésében azt is kifogásolja,
hogy az építkezési engedélyben háromféleképpen szerepel az építmény megnevezése. Nem egyértelmű továbbá az sem, hogy milyen jogviszonya fűződhet a
leendő akkumulátorgyár telephelyéül szolgáló parcellához a tulajdonosaként feltüntettet Baawart
REAL OEG, Salzburgerstarsse 298 Linz, Ausztria címen székelő cégnek, mert az építkezési engedélyt az
egyházkarcsai székhellyel bejegyzett Banner Baterie
SZK korlátolt felelősségű társaság kérte. Az építészeti
törvény értelmében az építtetőnek igazolnia kell, hogy
jogviszonya van a beépítésre szánt telekhez, ilyen okiratot viszont nem csatoltak a kérelmezők. A fellebbezésben a város helyteleníti, hogy az engedélyező
szerv megszegte a környezetszennyezés integrált prevenciójára és ellenőrzésére vonatkozó 2003. évi
245. számú törvényt és későbbi módosításait, ennek
része kell legyen az építészeti eljárás is.
A fellebbezés nehezményezi, hogy nem vették figyelembe a város azon észrevételeit, hogy az engedélyezési eljárásban az illetékes szerv szenteljen kellő figyelmet a veszélyes és a vízkészletekre káros anyagok
közúton történő szállítási kockázatának. Hiszen tizenkétezer köbméter kénsav ideszállításával és 3 millió, egyes tervek szerint évi 6 millió darab kész akku-

Druhé odvolanie mesta
Mesto Dunajská Streda 4. októbra podalo odvolanie proti rozhodnutiu Slovenskej inšpekcie životného prostredia / SIŽP / zo
dňa 17. 9. 2012, ktorým opäť vydala integrované stavebné povolenie na výstavbu závodu na výrobu autobatérií pri Kostolných
Kračanoch. Dunajská Streda v roku 2010 raz
už úspešne zakročilo po tom, čo tento orgán
po prvýkrát dal zelenú výstavbe tohto závodu v susedstve nášho mesta, Trnavský krajský súd totiž uznal argumenty mesta a nariadil nové povoľovacie konanie.
Mesto Dunajská Streda sa opätovne odvolalo na
základe doporučenia komisie pre životné prostredie pri mestskom zastupiteľstve. Podľa komisie pod
vedením predsedu Zoltána Bugára treba využiť všetky právne prostriedky na dosiahnutie zrušenia integrovaného stavebného povolenia.
Mesto v odvolaní konštatuje, že SIŽP konala v rozpore s platnými právnymi predpismi, preto jej závery sú spochybniteľné. V odvolaní sa uvádza, že v povoľovacom procese boli porušené ustanovenia zákona
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, povoliť stavbu možno len na základe záväzného stanoviska
vydaného miestne príslušným stavebným úradom. V
tomto prípade však nebol predložený žiadny doklad,

ktorý by preukázal, že stavba, prevádzka je v súlade
s územným rozhodnutím. Povolenie vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia vychádza
z toho, že obec Kostolné Kračany súhlasí s výstavbou závodu na výrobu autobatérií a potvrdzuje súlad
investičného zámeru so schváleným územným plánom obce. V odvolaní nášho mesta sa namieta aj to,
že v stavebnom povolení sa používa niekoľko pomenovaní na povolenú stavbu. Takisto nie sú jednoznačné ani iné záležitosti. Podľa stavebného povolenia stavba bola povolená stavebníkovi Banner
Baterie SR, s.r. o., so sídlom 93003 Kostolné Kračany,
ale vlastníkom pozemku, na ktorom sa má stavať, je
Bawart REAL OEG, Salzburgerstrasse 298, 4021
Linz, Rakúsko. V rozhodnutí však nie je uvedené, že
ako a na základe akého dokladu je zabezpečené iné
právo stavebníka k stavebnému pozemku. Podľa stavebného zákona stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku, alebo má k pozemku iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu,.V
tomto prípade však taký dokument nebol predložený. Mesto nesúhlasí ani s tým, že SIŽP hrubo porušila aj zákon č. 245/2003 o integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorého
súčasťou je aj stavebné konanie.
V odvolaní mesto nesúhlasí so zamietnutím jeho
výhrad, aby pri povoľovaní stavby inšpekcia venovala

mulátor elszállításával jelentős mértékben megnövekszik a veszélyes anyagok szállításának közlekedési kockázata a Csallóköz vízvédelmi területén, ahol európai jelentőségű ivóvízforrás található és innen kap ivóvizet Szlovákiában másfélmillió ember. Nagyfokú rizikót jelent, hogy a Csallóköz közútjain naponta több
száz veszélyes anyagot szállító autó közlekedne. Dunaszerdahely kifogásolja azt is, hogy az építkezési engedélyben nem szerepelnek pontos adatok az akkumulátorgyár kapacitására vonatkozóan, de a felhasználandó veszélyes anyagok mennyiségét illetően sem
/kénsav, ecetsav, higítószerek/. Az engedély nem nevez meg egyetlen olyan okmányt sem, amely arra utalna, hogy az építtető a hozzáférhető legkorszerűbb eljárásokkal biztosítaná a vizek védelmét. Ráadásul a vízről szóló törvény kifejezetten tiltja olyan új ipari objektumok létesítését védett vízgazdálkodási területen,
amelyekben veszélyes anyagokat használnak fel. A fejleményekről a későbbiekben tájékoztatjuk olvasóinkat.

Újra aláírásgyűjtésre lesz szükség?
Bude potrebná ďalšia petičná akcia?

zvýšenú pozornosť dopravným rizikám z prepravy nebezpečných látok a látok škodiacich vodám na verejných komunikáciách. Veď prepravou 12.000 m3 kyseliny sírovej a odvozom 3 miliónov ks hotových autobatérií naplnených kyselinou sírovou (podľa určitých
plánov 6 mil. ks/rok ) sa značne zvyšuje dopravné riziko z prepravy nebezpečných látok v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, ktorá v súčasnosti
zásobuje pitnou vodou 1,5 mil. obyvateľov SR a zásoby pitnej vody sú európskeho významu. Denná hustota prepravy nebezpečných látok a niekoľko sto nákladných áut znamená vysoké riziko na cestách. V podaní Dunajskej Stredy sa uvádza aj to, že v stavebnom
povolení nie sú uvedené presné kapacity prevádzky
a chýbajú údaje o množstvách nebezpečných látok
použitých za rok. Povolené skladové kapacity sa uvádzajú, ale množstvá nebezpečných látok a odpadu sú
veľmi vysoké /olovo, kyselina sírová, organické riedidlo/. V stavebnom povolení nie je uvedený doklad,
na základe ktorého by stavebník mal plniť podmienky zákona o vodách, že uplatňuje čo najlepšiu dostupnú
techniku zabezpečujúcu vysoký stupeň ochrany vôd.
Tento zákon navyše zakazuje stavať nové priemyselné objekty v chránenej oblasti, v ktorých sa používajú
nebezpečné látky. O ďalšom vývoji po podaní odvolania budeme priebežne informovať.

Díjszabás a jégpályán / Vstupné na umelom klzisku

SADZOBNÍK UMELEJ ĽADOVEJ PLOCHY
Vstupné a úhrady za užívanie zariadení v novej sezóne
Umelá ľadová plocha je v prevádzke v zimných
mesiacoch denne od 10.00 do 14.00 a v popoludní
od 15.00. do 19.00 hod. Upozorňujeme na dôležitú
zmenu, pretože klzisko každý deň od 14.00 do 15.00
bude mať technickú prestávku, teda bude zatvorené pre obnovu ľadovej plochy.

Kategórie:

Vstupné a výšku úhrad za užívanie umelej ľadovej plochy odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo na
svojom júnovom rokovaní. V súlade s týmto rozhodnutím v novej sezóne doterajšie permanentky
vystrieda vstupenka na 10 vstupov. Tá oprávňuje majiteľa na 10 vstupov, ale zaplatí iba za deväť vstupov.

Výška vstupného v dobe:

10.00 -14.00
15.00 - 19.00
Deti od 6 do 18 rokov
2 eur
3 eur
Deti od 6 do 18 rokov s Vernostnou kartou 1 eur
1,50 eur
Dospelí
3 eur
5 eur
Dospelí s Vernostnou kartou
1,5 eur
2,5 eur
Sprievod (rodič)
1 eur
1 eur
Sprievod s Vernostnou kartou
0,50 eur
0,50 eur
Základné školy a stredné školy
v sprievode pedagóga v predpoludňajších
hodinách (pracovné dni)
1 eur
x
Vstupenka na 10 vstupov
27 eur
45 eur
Za prenájom ľadovej plochy na hokej sadzba
na 1 hodinu.
100 eur
Vstup je bezplatný: pre deti do 6 rokov a osoby zdravotne ťažko postihnuté s 1 sprievodom po
preukázaní veku dieťaťa resp. predložení preukazu ZŤP.

A MŰJÉGPÁLYA ÁRJEGYZÉKE
Belépőjegyek árai és használati díjak az új szezonban
A városi műjégpálya a téli hónapokban tart nyitva naponta 10 órától 14 óráig, majd délután 15 órától 19 óráig. Fontos változás, hogy délután két és
három óra között a jégpályát el kell hagyni, mivel
gépi berendezésekkkel felújítják a jeget. A jegyáraknál változást jelent, hogy megszűnik a korábbi

Kategóriák
Gyerekek 6 és 18 év között
Gyerekek 6 és 18 év között Hűségkártyával
Felnőttek
Felnőttek Hűségkártyával
Kísérő /szülő/
Kísérő Hűségkártyával
Alap- és középiskolák pedagógus-kísérővel
munkanapokon a délelőtti órákban
10 alkalomra szóló belépőjegy
Jégpálya bérleti díja jégkorongozásra 1 órára

heti-, havi és szezonbérlet, ezt felváltja a 10 belépésre szolgáló belépőjegy. Aki ilyet vásárol,
az tízszer mehet be a jégpályára, de csak kilencet
fizet, vagyis például délutánra 50 euró helyett
45 eurót. Az új díjszabást a városi képviselőtestület június végi ülésén hagyta jóvá.

Belépőjegyek árai és napszakok
10.00 – 14.00
2 euró
1 euró
3 euró
1,5 euró
1 euró
0,50 euró

15.00 - 19.00
3 euró
1,5 euró
5 euró
2,5 euró
1 euró
0,50 euró

1 euró
27 euró

x
45 euró
100 euró

Ingyenes bélépés: hat éven aluli gyerekeknek és súlyosan egészségkárosultaknak 1 kísérővel, szükséges igazolni a gyermek életkorát, és be kell mutatni a ZŤP igazolványt.
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Kampány a vandalizmus ellen

A közömbösség a randalírozóknak jó
Rászólni, ﬁgyelmeztetni, nevelni kell – véli Szabó László
igazgató
Második hónapjába lépett a városban zajló
vandalizmus elleni kampány. Októbertől városszerte óriásplakátok, citylightek és a
megrongált tárgyakra ragasztott Óvjuk városunkat! feliratú matricák hirdetik, hogy a
város vezetése közös összefogásra mozgósító akciót indított az évente mintegy húszezer eurós kárt okozó randalírozók megfékezésére.
A városi vagyont védő mozgalomba a Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola is bekapcsolódott. Október 4-én érdekes interaktív
programokkal igyekeztek felkelteni a diákok érdeklődését. Nem kellett őket különösebben nógatni,
egymást megelőzve igyekeztek válaszolni a vandalizmussal kapcsolatos kérdésekre és a jó válaszokért cserébe kaptak egy-egy matricát. De ha kérdeztek, azért is matricát kaptak Néveri Varagya
Szilvia projektmenedzsertől. A városi rendőrség
vezetőitől érdekes és megdöbbentő adatokat tudtak meg az elkövetett vandál tettekről, a legkirívóbb
példákat képekkel is ecsetelték.
Szabó László iskolaigazgató maga sem titkolta,
meglepte őt, hogy évente húszezer eurót emészt fel
a vandálok okozta károk helyreállítása. „Ez óriási összeg! Iskolánk több pályázatot ad be a városházára, és a szűkös anyagi forrásokra hivatkozva a dotáció mindig kevesebb a kértnél. A vandálok miatt pedig húszezer euró csak úgy elúszik
a semmibe! A harcot a rongálók ellen valahol el
kell kezdeni. Azért is örülök, hogy ez a mozgalom
most elkezdődött. Mert Dunaszerdahely többet érdemel” – nyilatkozta lapunknak az igazgató. Szerinte rá kell döbbenteni az embereket arra, hogy milyen hatalmasak az okozott károk. „Említettem a
vandalizmus elleni kampány szervezőinek, hogy a
rongálást bizonyító fotódokumentációt és a videófelvételeket közzé kell tenni, mert ezek felrázhatják az embereket. Ezek a negatív adatok sokkolhatják őket. Valószínűleg eddig a diákok sem voltak tisztában azzal, hogy a randalírozók mennyi
mindent tesznek tönkre. Ha sikerül a diákokat is
rávezetni erre, akkor ők aztán egymást is figyelmeztethetik”- vélte Szabó László. De nem rejtette véka alá azt a véleményét sem – ezt a kampány
kezdete előtt a városházán tartott egyeztetésen is
elmondta, - hogy a nevelést és a felvilágosító munkát talán nem is a diákoknál kellene kezdeni, hanem a felnőtteknél. „Én tíz évig blokklakó voltam
Dunaszerdahelyen és azt láttam, hogy ott is törtekzúztak a gyerekek. A város által épített sportpályákon a létesítményeket megrongálták. Amint
elhelyeztek valamit, máris széttörték… A felnőttek

Először az iskolapadban

viszont nem figyelmeztették őket, nem szóltak rájuk. Valószínűleg azért, mert sok dunaszerdahelyi
ember nem érzi magáénak azt, ami a városban megépült. Arra várnak, hogy majd a város, vagy a hatóságok megoldják a problémát... Arra lenne
szükség, hogy egy közösséget alkossunk Dunaszerdahelyen és közösen neveljük a fiatalokat. Ha
lenne egy ilyen közös nevelési ráhatás a gyerekekre,
akkor a fiatalok sem rongálnának meg annyi
mindent”.
Az igazgatót bosszantja, hogy az emberek közömbösek, de lát esélyt a fordulatra: „A most zajló felvilágosító munkával ezen lehetne javítani. A
Szeretem Szerdahelyt! kampány alatt necsak a gyerekekre figyeljünk oda, hanem saját magunkra is
és szóljunk rá arra, akit rajtakapunk. Mert a gyerekek sok butaságot ellesnek a filmekből is és van
az életükben olyan időszak, amikor megpróbálnak
rosszalkodni. Ilyenkor azonnal rá kell kérdezni,
hogy tudod-e, mit teszel? A siker kulcsa az, hogy
le kell küzdeni a közömbösséget, azt, hogy nincs
közöm hozzá, majd a hivatal megoldja”.

Diáklányok véleménye
Soós Diana: Eddig is elítéltem a vandalizmus
különböző formáit. Ismerek olyanokat, akik részegen elítélendő rongálásokra vetemednek. Remélem azonban, hogy ez a kampány sikeres lesz,
és akkor megrendezik azt a koncertet, amit a polgármester megígért. De nagyon fontos lenne a kisgyerekeknek a játszótér is. A kampányba szeretnék
bekapcsolódni. Nagyobb plakát elkészítésében
gondolkodom. Két hetem van rá, remélem, elkészülök vele.

Lelovics Regina

Lelovics Regina: Be kell kapcsolódni ezekbe
a kampányokba és biztosan lesz eredmény. Nekem
is vannak olyan ismerőseim, akik rendszeresen követnek el garázda tetteket. Figyelmeztetni fogom
őket arra, hogy ne tegyék ezt, mert mekkora károkat
okoznak. Hogy fognak-e rám hallgatni? Hát muszáj lesz…

Kampaň proti vandalizmu
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Ľahostajnosť
pomáha
vandalom
Mestská kampaň proti vandalizmu pokračuje už druhý mesiac. Začiatkom októbra sa
objavili na frekventovaných miestach bilbordy, citylighty a na vandalmi poškodené
predmety sa vylepujú samolepky s nápisom
Chráňme naše mesto! Deje sa to v rámci spoločnej kampane iniciovanej vedením mesta, ktorej cieľom je pribrzdiť vandalov, ktorí ročne spôsobujú mestu škodu vo výške 20
tisíc eur.
Do hnutia za záchranu verejného majetku sa
zapojila aj Stredná odborná škola rozvoja vidieka.
V jej priestoroch 4. októbra boli zaujímavé interaktívne programy na túto tému. Žiaci aktívne odpovedali na otázky spojené s vandalizmom.
Odmenou bola samolepka. Aj ich otázky boli honorované samolepkou – rozdávala ich manažérka projektu Szilvia Néveri Varagya. Príslušníci mestskej polície informovali o výtržnostiach
vandalov, najzarážajúce prípady dokumentovali aj na fotografiách.
Riaditeľ školy László Szabó neskrýval prekvapenie nad tým, že vandali spôsobujú mestu
ročne škodu až vo výške 20 tis. eur. „Je to obrovská suma! Naša škola sa každý rok uchádza
o dotácie, ale vždy dostaneme menej, pretože nie
sú disponibilné zdroje. A kvôli vyčínaniu vanda-

Diana Soós

lov sa vyhodí von oknom ročne 20 tisíc eur! Boj
proti vandalom niekde treba začať. Som rád, že
sa to teraz začalo.“ - uviedol riaditeľ pre DH. Podľa neho treba upriamiť pozornosť obyvateľov
mesta na tieto zarážajúce fakty. „Navrhol som organizátorom kampane, aby fotky a videozáznamy zverejnili, čím môžeme zmobilizovať obyvateľov. Tieto negatívne údaje ich môžu šokovať.
Doteraz zrejme ani študenti nevedeli, čo všetko
zničili vandali. Ak sa podarí zaktivizovať študentov, tak sa aj oni budú vzájomne upozorňovať“
- domnieva sa L. Szabó. Je však presvedčený o
tom, že osveta je potrebná aj u dospelých. „Desať rokov som žil v paneláku. Deti aj tam rozbíjali a ničili, čo sa len dalo. Porozbíjali aj zariadenia na mestskom ihrisku. Akonáhle sa niečo
odovzdalo, už to začali zničiť. Ale dospelí ich neupozornili, ani nepokarhali. Zrejme mnohí Dunajskostredčania nemajú patričný vzťah k mestu.
Myslia si, že problémy má vyriešiť mesto alebo iné
úrady... Mládež však treba spoločne vychovávať.
Ak by sme dokázali spoločne vyvolať takýto tlak,
mladí by neničili všetko okolo nás“.

Riaditeľa rozčuľuje pasivita ľudí, ale vidí šancu na zmenu: „Súčasnou osvetovou prácou sa dajú
dosiahnuť zmeny. Počas kampane Mám ťa rád, Dunajská Streda! dozerajme nielen na deti, ale aj my
upozornime, ak niekoho prichytíme pri čine. Deti
kopírujú aj zážitky z filmov, v živote každého dieťaťa je obdobie, keď robí zlo. V takýchto prípadoch
treba okamžite zakročiť a opýtať sa: vieš čo robíš?
Kľúčom úspechu je prekonanie pasivity, lebo za nás
to úrad nevyrieši“.

Názory študentiek
Diana Soós: Vždy som odsudzovala všetky formy vandalizmu.. Verím však, že kampaň bude
úspešná a zorganizuje sa koncert, ktorý primátor prisľúbil. Ale aj malé detičky by potrebovali ihrisko.
Chcem sa zapojiť do kampane. Plánujem väčší plagát a verím, že stihnem ho dokončiť do termínu..
Regina Lelovics: Musíme sa zapojiť do týchto
kampaní a výsledok sa určite dostaví. Aj v kruhu
mojich známych je niekoľko výtržníkov. Budem ich
upozorňovať na škodlivosť ich vystrájania. Či ma
poslúchnu? Budú musieť...
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Harmonika - fesztivál / Akordeónový festival
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Fesztivál Frank Marocco emlékére
Huszonkettedszer tartották
meg Dunaszerdahelyen a
Nemzetközi Harmonikafesztivált és Ifjúsági Versenyt
A háromnapos rendezvény október 4-én egy
szívhez szóló, szép ünnepséggel kezdődött
a városháza zsúfolásig telt tanácstermében.
Rácz Tibor, a fesztivál igazgatója bejelentette,
hogy a fesztivál ezentúl Frank Marocco,
minden idők legsikeresebb harmonikaművészének nevét fogja viselni.
Az olasz eredetű, de már Amerikában született, idős muzsikus lett volna az idei fesztivál
sztárvendége, de márciusban meghalt. Családja
egy Rácz Tiborhoz írt levélben boldogan adta
beleegyezését a névfelvételhez, hangsúlyozva,
hogy ismerve Rácz munkásságát, tudja, hogy a
Marocco név jó ügyet fog szolgálni Dunaszerdahelyen. A levelet Elke Ahrenholz-Breccia,
a világhírű castefidardói Victoria hamonikagyártó cég menedzsere, a fesztivál vendége és
zsűritagja olvasta fel, maga is kiváló harmonikaművész, aki egyben Marocco menedzsere is
volt. A névadás a hagyománynak megfelelően
pezsgővel történt, Elke Ahrenholz és A. Szabó
László alpolgármester a habzó itallal jelképesen
"megkeresztelték" Frank Marocco felnagyított
fényképét. "A nagy harmonikás szerint az előadó
művészethez három dolog kell: szeretet, lelkesedés
és tudás. Ezt viszi tovább a fesztiválunk, amely

abban is Maroccót követi, hogy a fiataloknak ad
teret" – mondta Rácz Tibor.
A harmonikaművészet terén kifejtett munkásságáért Szőke Márta Díjban részesült Elke Ahrenholz-Breccia, Antonín Dvořák cseh pedagógus és Németh Gábor magyar harmonikaművész.
Az est sztárvendége Marocco legifjabb tanítványa, az olasz Antonino De Lucca volt, aki kon-

certjén bebizonyította, hogy mestere méltán tartotta
nagyra. (A vele készült interjút lapunk következő
számában közöljük.)
Az ifjúsági versenyen három kategóriában hét ország huszonöt fiatal harmonikása vett részt. A szombati záróesten a díjazottak mutatkoztak be a Vermes
villa közönsége előtt, előző este pedig az evangélikus templomban volt nagy sikerű hagverseny.

Festival venovaný pamiatke Franka Marocca
22. ročník Medzinárodného festivalu akordeonistov a súťaže mladých talentov
Trojdňový akordeonový festival otvoril 4.
októbra v preplnenej veľkej sále radnice
pekným a dojemným gestom riaditeľ festivalu Tibor Rácz: oznámil totiž, že festival
odteraz pomenujú po najznámejšom akordeonistovi všetkých čias, Franca Marocca.
Pôvodne aj on mal byť hosťom tohtoročného dunajskostredského festivalu, ale slávny
akordeonista talianskeho pôvodu, ktorý sa narodil už v USA, teraz v marci náhle zomrel. Jeho
rodina v liste adresovanom Tiborovi Ráczovi
s radosťou súhlasila s pomenovaním festivalu po
ňom a odkázala organizátorom: sú si istí, že
meno Marocca bude v Dunajskej Strede slúžiť
dobrej veci, veď poznajú dobre prácu T. Rácza.

List prítomným prečítala hosť festivalu a členka poroty, Elke Ahrenholz-Breccia, manažér
firmy Victoria z talianskeho Castelfidarda, ktorá je dnes jedným z najslávnejších výrobcov
akordeónov na svete. Elke Ahrenholz-Breccia
je tiež známou akordeónistkou a bol aj manažérom Marocca.
Na krste festivalu nechýbalo ani šampanské,
ktorým Elke Ahrenholz a viceprimátor László A.
Szabó symbolicky pokrstili Maroccov fotoportrét. „Podľa veľkého harmonikára dobrý interpret
musí hrať s láskou, zanietením a talentom. Na
týchto troch pilieroch musíme rozvíjať aj náš festival. Konáme v súlade so snahouMarocca aj v
tom, že dávame príležitosť mladým“ - povedal na
slávnostnom zahájení festivalu Tibor Rácz.

Za prácu v oblasti rozvoja akordeónového
umenia bol cenou Márty Szőke ocenený
Elke Ahrenholz-Breccia, ďalej český pedagóg
Antonín Dvořák a maďarský akordeonista
Gábor Németh.
Hviezdou večera bol najmladší žiak Marocca
Antonino De Lucca, ktorý svojím koncertom
potvrdil, že nie náhodou ho považoval majster za
svojho nástupcu. (Rozhovor s mladým talentom
prinášame nabudúce.)
Do mládežníckej súťaže akordeonistov sa zapojilo v troch kategóriách 25 mladých akordeonistov zo 7 štátov. Na záverečnom koncerte v sobotu sa prezentovali pred verejnosťou víťazi súťaže, o deň skôr bol výborný koncert v evanjelickom kostole.
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„Időzített bomba” a 3. emeleten
Csótányok rovarirtó ragasztóra tapadva, rovarirtóspreyes ﬂakonok kibliszámra és lakossági panaszok áradata – mindez sokkoló bizonyságként zúdult ránk, amikor a lakók
sürgetésére a múlt héten a Neratovice téri
2143/1- es lépcsőházban jártunk.
A ház előtt álló lakók egy harmadik emeleti lakás ablakjaira mutogattak, mondván, hogy „itt ketyeg az időzített bomba”. Vagyis itt van az egyszobás lakás helyiségeiben felhalmozott, kukákból összegyűjtögetett temérdek sok lim-lom, ami
nemcsak bűzt áraszt, hanem tűzveszélyes is.
2010 tavaszától tehát újra szemétlerakattá vált a
lakás a régóta ott lakó J. J. és a később hozzáköltözött élettársa, J. T. furcsa gyűjtögető életmódja következtében. Két éve lakossági és lakásszövetkezeti beadványok nyomán lépett a bíróság és kényszernagytakarítást rendelt el: 3 teherautónyi és két konténernyi hulladékot szállítottak el a lakásból. A bűztől áradó helyiségeket
pedig dezinfikálták és rovartalanították. Sok lakó
már akkor attól tartott, hogy minden kezdődik majd
elölről, és a furcsa lakók éjszakánként újra kukázni
kezdenek, ismét felcipelik a sok kacatot a lakásba. És sajnos, igazuk lett! Látni senki sem látta,
hogy megint mit halmoztak fel, mert nem engednek be magukhoz senkit – mi is zárt ajtókra
találtunk. De a bűz, a lakásokban a csővezetékekből előbukkanó svábok tömege önmagáért beszél. Ráadásul a szemétimádó páros italozással múlatja az időt és kapatos állapotban éjszakánként ricsajoznak a lakásban.
Nem csoda, hogy a lakók ismét kétségbe
vannak esve és újra kilincselnek az illetékeseknél. Köztük Ľubomír Práznovský is, aki pechjére két hónapja költözött épp a problematikus
szomszédok alatti lakásba, de máris elege van az
egészből.”Petíciót írtunk, minden lakó aláírta és
átadtuk a lakáskezelő szövetkezetnek. Szeptember
elején dezinfikálták a lépcsőházakat, mert a svábok már mindenhol felbukkantak. A lakást fertőtlenítő dolgozótól megtudtam, hogy ugyanolyan állapotok uralkodnak odabent, mint két és
fél éve. Rendetlenség, kosz és bűz” – panaszolta az új lakó. Járt a városházán Fekete Zoltán főellenőrnél is, aki segítőkész volt. „Nem tudni, mi
lesz a hatása azoknak a városházi felszólításoknak, amelyet mindkét lakónak kézbesítettek” –
mondta L. Práznovský. A szomszédok életét
megkeserítő páros október elsején vette át a felszólításokat. Ezekben a polgári együttélés elveinek a betartására szólították fel őket, összhangban a Polgári Törvénykönyvvel. A Dr. Hájos Zoltán polgármester által aláírt levél kilátásba helyezi
azt is, hogy ha belátható időn belül nem javul a
helyzet, akkor a többi lakó jogainak védelme érdekében a város a bíróságon fogja kezdeményezni
jogaik érvényre juttatását. Az ügy alakulásáról tájékoztatjuk olvasóinkat.

Két éve ilyen állapotok uralkodtak a lakásban. Záber z roku 2010 - v byte bolo všade smeti.

„Časovaná bomba“ na 3. poschodí
Šváby na lepiacej páske, plný kýbel sprejov proti hmyzu a záplava sťažností – takýto dôkazový materiál na nás vychrlili
obyvatelia bytového domu č 2143/1 na
Neratovickom námestí, ktorý sme z ich iniciatívy navštívili.
Obyvatelia nám ukazovali okno a balkón na
3. poschodí: tu sa podľa nich nachádza „načasovaná bomba“. V tomto jednoizbovom byte
uskladňujú obyvatelia nepredstaviteľné množstvo predmetov, ktoré vyhrabali zo smetných
kontajnerov. Nahromadené haraburdy sú zdrojom neznesiteľného zápachu a prípadného požiaru. Teda byt zvláštnej dvojice J J. a jeho družky J. T. sa opäť stal skladom komunálneho odpadu v dôsledku ich bezhraničnej „zberateľskej
vášne“. Na jar roku 2010. súd raz už nariadil nútené upratovanie v byte na základe sťažností obyvateľov a z podnetu bytového družstva. Vtedy
z bytu vynášali toľko smeti, že boli plné tri nákladné autá a dva kontajnery. Miestnosti následne museli dezinfikovať a deratizovať. Niektorí obyvatelia bytovky už vtedy mali obavy, že
problematickí susedia nezmenia životný štýl a
po nociach budú prehrabávať kontajnery a
„užitočné“ predmety budú zase uskladňovať tam.
Žiaľ, mali pravdu! Nikto nevie, čo všetko majú
nahromaždené v byte, lebo dvere nikomu neotvárajú – aj my sme narazili na zamknuté dvere, ale šíriaci sa smrad a pobehujúce šváby ve-

ľavravne prezrádzajú, aké pomery môžu panovať za dverami. Podľa susedov si párik kráti čas
popíjaním a po nociach v podguráženom stave
vystrájajú a rušia nočný kľud.
Nečudo, že obyvatelia bytovky opäť sú zúfalí a opäť si podávajú kľučky na príslušných úradoch. Je medzi nimi aj Ľubomír Práznovský, ktorý sa pred dvoma mesiacmi nasťahoval do bytu,
ktorý sa nachádza pod problematickým bytom.
Jeho slová prezrádzajú, že má už všetkého dosť.
„Spísali sme petíciu, ktorú podpísali všetci obyvatelia bytovky a doručili sme ju správcovi domu.
Začiatkom septembra následne bytové družstvo
dalo dezinfikovať schodište, lebo šváby už liezli všade. Od deratizérov vieme, že v problematickom byte
panujú také isté pomery, ako pred dvoma rokmi.
Bordel, smeti a smrad“ - sťažuje sa nový obyvateľ paneláku. S problémom sa obrátil aj na hlavného kontrolóra mesta Zoltána Feketeho. „Nevieme, aký účinok budú mať výzvy, ktoré mestský
úrad doručil obyvateľom bytu“ - povedal L.
Práznovský. Dvojica prevzala tieto výzvy začiatkom októbra. Mesto v nich vyzýva na dodržiavanie pravidiel a zásad občianskeho spolužitia v zmysle Občianskeho zákonníka. List podpísaný primátorom JUDr. Zoltánom Hájosom
upozorňuje na to, že ak v dohľadnej dobe nedôjde k náprave, mesto bude nútené v záujme ochrany práv ostatných užívateľov bytov v bytovom
dome domáhať sa súdnej ochrany ich práv. O ďalšom vývoji budeme informovať čitateľov. .

Mozaik / Mozaika
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Terítéken az
egészség
Huszonöt stand várta szeptember 29-én a Városi Művelődési Központ csarnokában az Egészségfesztivál látogatóit. Tulajdonosaik között
szép számmal akadtak magyarországiak, de évről évre egyre több a dunaszerdahelyi és környékbeli. Ezúttal is találkozhattunk az ugyancsak
évente megrendezett ezoterikus fesztivál közreműködőivel, így a csontritkulás- és vércukorszintmérés mellett volt auramérés, deszkapiramis és
mágneságy is. A gyógyulást és egészségmegőrzést ígérő áruk és szolgáltatások már megszokott
széles skálája került bemutatásra, különösen
színes volt a gyógynövénytermesztők és a méhészek kínálata. Az utóbbiak csallóköziek voltak, valamennyien hobbiként, családi összefogással méhészkednek.

Mayer Éva
kiállítása

V stredobode: zdravie
Dvadsaťpäť stánkov vítalo návštevníkov Festivalu zdravia, ktorý sa konal 29. septembra v aule
Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede. V hojnom počte sa predstavili účastníci z Maďarska, ale z roka na rok sa rozširuje aj počet účastníkov z Dunajskej Stredy a okolia. Na festivale sme
sa mohli stretnúť i s aktérmi pravidelného ezoterického festivalu, teda popri meraní hustoty kost-

nej hmoty a hladiny cukru v krvi bola príležitosť
aj na fotenie aury, nechýbala ani drevená pyramída či magnetická posteľ. Na festivale ponúkali návštevníkom širokú škálu produktov na utužovanie
zdravia. S obzvlášť širokou ponukou zavítali na festival bylinkári a včelári. Posledne menovaní boli
zo Žitného ostrova, včelárstvu sa venujú z rodinnej tradície a je to aj ich koníček.

Egy fiatal, sokoldalúan tehetséges, több értékes
díjjal jutalmazott, és ami a fő, hazai képzőművész
önálló kiállítását láthatják az érdeklődők a Kortárs
Magyar Galériában. A somorjai Mayer Évának
nem ez az első bemutatkozása Dunaszerdahelyen.
Először 2004-ben találkozhattunk vele, 2010-ben
a nemzetközi művésztelep résztvevőjeként egy alkotását is odaajándékozta a galériának. Művei megjárták Japánt, az USA-t, Írországot, Itáliát. Transcom 2 című kiállítása október 26-ig tekinthető meg.
Az emberi érzékenység és a társadalmi kiszolgáltatottság témáit helyezi a középpontba
Mayer Éva kortárs képzőművész Transcom 2
című kiállítása,

Výstava Evy Mayer
Návštevníci Galérie súčasných maďarských
umelcov sa môžu tešiť vo Vermesovej vile na
výstavu mladej, mnohostranne nadanej, rôznymi
cenami ocenenej domácej výtvarnej umelkyne.
Éva Mayer zo Šamorína sa nepredstaví verejnosti
v Dunajskej Strede po prvýkrát. Debutovala v na-

šom meste v roku 2004, ako účastníčka medzinárodného tvorivého tábora umelcov v roku
2010 venovala galérii jedno dielo. Jej obrazy boli
prezentované na výstavách v Japonsku, v USA,
Írsku, Taliansku. Výstava pod názvom Transcom2
je otvorená do 26. októbra.
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Čitateľská súťaž, reklama

ITelCom – az Ön partnere a digitális világban
Látogasson el üzletünkbe, amely a legújabb
technikai megoldásokat kínálja a számítástechnika, a digitális televíziózás, az internetes kapcsolat,
valamint a biztonsági rendszerek terén.
Korszerű berendezések széles körét kínáljuk
önöknek és természetesen, tanácsot adunk a szórakoztató elektronika terén, vállalatok telefonos
megoldásaival- internetes csatlakozással és a digitális televíziózással kapcsolatban is. Megtervezzük és beszereljük a riasztó és kamerarendszert,
lakásába, családi házába vagy irodájába távoli megfigyeléssel, hogy értékeit biztonságban tudja!

Az UPC Broadband Slovakia s.r.o. üzleti partnerei vagyunk, így nálunk az általuk kínált
összes szolgáltatás közül válogathat, mint például: Digitális kábel TV és Internet FP30 korlátlan hozzáféréssel 30MB/S gyorsasággal
10,90 EUR havonta!!! A nálunk megrendelt
szolgáltatáshoz a berendezéseket díjmentesen
házhoz szállítjuk és beszereljük.
A legtöbb magyar TV csatornát kínáljuk, beleértve a legújabb RTL2 csatornát a FREESAT
by UPC Direct-on 20 Eur/év. Garantáljuk a
legjobbat, a legjobb áron.

ITelCom – Váš partner v digitálnom svete
Navštívte našu predajňu, orientujúcu sa na
moderné technológie z oblasti výpočtovej techniky, digitálnej televízie, zabezpečovacej techniky a internetového pripojenia. Ponúkame
Vám široké portfólio najmodernejších zariadení. Samozrejme, aj poradíme v orientácií sa na
trhu domácej zábavy ako aj firemných riešení
od telefonovania cez pripojenie na internet až
po digitálnu televíziu. Navrhneme a nainštalujeme zabezpečovací a kamerový systém do
Vášho bytu, rodinného domu, alebo kancelárie
s diaľkovým dohľadom, aby ste mali vždy
svoje cennosti v bezpečí! Sme obchodným partnerom firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. a
u nás si môžete zriadiť všetky služby od tejto

spoločnosti ako digitálnu káblovú televíziu a
neobmedzený internet FP30 s rýchlosťou 30
MB/S za 10,90 EUR mesačne!!!
Ak si objednáte niektorú z týchto služieb v našej predajni, my Vám bez poplatku doručíme a nainštalujeme zariadenia v pohodlí Vášho domova.
Najviac maďarských programov, vrátane RTL2,
Vám ponúkame prostredníctvom FREESAT by
UPC Direct za mesačný poplatok 9,50 eur. Garantujeme Vám len to najlepšie za najlepšie ceny!
Otváracia doba : pondelok-piatok: 9:00 –
17:30
Bacsákova 247, Dunajská Streda
tel.: 031 321 99 99
www.itelcom.sk
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Október 3-i versenyünk megfejtői

A legutóbbi számunkban közölt kérdésre adott helyes válaszok beküldői
közül kisorsolt szerencsés nyertesek a következők: Soós Zsanett, Barátság
tér 2170/24, Baráth Éva, Kondé püspök u. 5138/36 és Dobos Viola, Rózsaliget 1357/16. A nyertesek a nyereményért a rehabilitációs és akupunktúra
központban jelentkezzenek a Kondé püspök utca 5138/32. szám alatt, időpont-egyeztetés miatt hívják a 0918 849 829 számot. Mind a három nyertes 1 – 1 félórás klasszikus hátmasszázst vehet igénybe. Szükséges a személyi igazolvány felmutatása!

Új kérdés:
Melyik utcában található az ITelCom-cég irodája? A nyertesek az Itelcom 20 euró értékű ajándékcsomagját nyerik.
Válaszaikat legkésőbb október 26 - 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.
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže z 3. októbra
Z čitateľov, ktorí zaslali správnu odpovedˇ na otázku, ktorú sme položili v poslednom vydaní DH, boli vyžrebovaní: Zsanett Soós, nám. Priateľstva 2170/24, Éva Baráth, ul. biskupa Kondého 5138/36 a Viola Dobos, Ružový háj 1357/16. Každý výherca vyhráva polhodinovú klasickú masáž chrbtice. Pre výhry sa prihláste v ambulancii rehabilitácie a akupunktúry na ulici biskupa Kondého, termín si objednajte na tel. čísle 0918
849 829. Treba sa preukázať občianskym preukazom.

Nová otázka:
Na akej ulici sa nachádza predajňa ITelCom? Každý výherca vyhráva darčekový balík v hodnote 20 EUR od firmy Itelcom.
Odpovede zašlite najneskôr do 26. 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
Sedláková Nikoletta
Óváry Lilla
Neumahr Sebastián
Mátyásová Priska
Kovács Luka
Nagy Ádám
Vízy Dominik
Gulyás Zoe
Bertók Petra
Jakóczi Marián
Fukács Bernadett
Marfuschin Sayfullah
Leško Tomáš
Berkyová Rebeka

Elhalálozások – Zomreli
Orešanský Vít /1940/
Juhosová Margita /1922/
Kardosová Kristína /1972/
Tóthová Alžbeta /1943/
Nagy Štefan (1950)
Molnár František (1928)
PaedDr. Megyeri Alojz (1977)
Novák Matej (1927)
Görözdi Miklós (1931)

Házasságkötések – Sobáše
Ing. Sülyi Zoltán - MUDr. Méhesová Marianna
Jankovič Peter - Bulušeková Lucia
Ollári Gergely- Mgr. Hozman Zsanett
Kralina Zoltán - Hoboth Katalin
Mátyus Július - Mgr. Csibová Silvia
Jakubík Peter - JUDr. Féderova Františka
Sekáč Marian - Tiganus Carmen Maria
Árva Jozef - Tóthová Lucia
Bóta Tamás - Szabóová Mónika
Fodor Tomáš - Miklasová Veronika
Németh Ladislav- Aneta Andaová
Juraj Czetli - Mária Benkóová
Mgr. Gaal Patrik - Enikő Bíró
Ollé Ľudovít - Monika Lunák

Kortárs Magyar Galéria Vermes villa
Galéria súčasných maďarských
umelcov - Vermesova vila
TRANSCOM 2 - Mayer Éva képzőművész kiállítása megtekinthető a Kortárs Magyar Galériában október 26-ig
TRANSCOM 2 – výstava výtvarnej
umelkyne Évy Mayer v Galérii súčasných
maďarských umelcov potrvá do 26. októbra.

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. 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

Novemberi előzetes / Predbežne - november
nov.10.–16.00: VIII. Kárpát-medencei folklórfesztivál – Márton napi vigalom / VIII. Folklórny festival Karpatskej kotliny – Veselica na Martina
nov. 13. – 9.00 és 11.00: A Forrás Színház – Győr bemutatja: Holdbéli csónakos (Weöres Sándor élő zenés kalandjátéka) / Vystúpenie Divadla Forrás: Holdbeli csónakos
nov. 15. – 19.00: Magdaléna Rúzsa – Rúzsa Magdi koncertje / Koncert speváčky Magdi Rúzsa
nov. 19. – 9.00 és 11.00: A Forrás Színház – Győr bemutatja: Holdbeli csónakos (Weöres Sándor élő zenés kalandjátéka) /Vystúpenie Divadla Forrás – Győr (MR): Holdbeli csónakos
nov. 20.–18.00: SZERESD AZ ÉLETET! Tamás Gábor koncertje / Koncert Gábora Tamása
nov. 21. – 19.00: A Thália Színház – Kassa – bemutatja: Karol Wojtyla: Az aranyműves boltja előtt (oratórium) / Predstavenie Divadla Thalia – Košice: Karol Wojtyla: Pred obchodom
zlatníka (oratorium)
nov. 27. – 19.00ó.: Zorán – koncert / Koncert speváka Zorán

NFG-klub

Futóverseny - Cestný beh

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.
Napijegyek és bérletek a jazzklubds@jazzklubds.sk címen rendelhetők.

Október 20-án rendezik meg az 1. Csallóközkürt-Vámosfalu-Vásárút országúti futóversenyt. A rajt 13 órakor. lesz, nevezni 10.30
és 12.30 között lehet a csallóközkürti sportpályán, az érdeklődők 3 és 10 km-es táv közül választhatnak.
20. októbra usporiadajú I. cestný beh Ohrady-Horné Mýto-Trhová Hradská. Štart je o
13.00 hodine, prezentácia od 10.30 do 12.30
na futbalovom ihrisku v Ohradoch. Dĺžka trate: 3 km alebo 10 km.

November 2. péntek: Halloween-koncertek: Renton and the Error Jam + Mary Lost
her Pathos (AT)

A kéményseprő elérhetősége

Kontakt na kominára

Tekintettel a fűtési idény megkezdésére közzéteszünk egy közérdekű információt: a nyugdíjba vonult Horváth Istvánt Nagy Vilmos kéményseprő váltja és áll az érdeklődők rendelkezésére, aki ezentúl a következő számon érhető
el: 0905 / 979-512.

Vzhľadom na začatie vykurovacej sezóny
uverejníme verejnoprospešnú informáciu: po odchode Š. Horvátha do dôchodku kominárske práce vykonáva kominár Viliam Nagy, ktorého záujemcovia môžu kontaktovať na telefónnom čísle: 0905 / 979-512.
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A gokartpályán lezárult az évad
Az Észak II. lakótelepen élők gyakran panaszkodtak arra, hogy a közeli gokartpálya zaja hétvégén is zavarja őket, a képviselők többször is interpelláltak ez ügyben. Valószínűleg az itt lakók
örülnek a legjobban a hírnek, hogy az idén már nem rendeznek több versenyt. A DH szerkesztőségébe eljuttatott harmonogram szerint ugyanis az október első hétvégéjén lezajlott erőpróbával befejeződtek az idei versenyek.
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A képviselő – testület üléséről
O rokovaní poslancov

Gokartová dráha: je po pretekoch
Obyvatelia sídliska Sever II. sa viackrát sťažovali na príliš časté preteky na blízkej gokartovej dráhe, pretože hluk vyrušoval ich oddychovanie aj cez víkendy. Aj poslanci viackrát interpelovali v tejto veci. Zrejme obyvateľov tejto mestskej časti najviac poteší zpráva, že v tomto roku
je už po sezóne a podľa harmonogramu, ktorý bol doručený organizátormi pretekov do redakcie
DH, ďalšie preteky by sa už nemali konať.

A Vámbéry tér házainak felújításáról
O obnove panelákov v centre mesta

Emlékezés a verbunkos királyára
Banyák István kezdeményezésének köszönhetően immár kilencedik éve tiszteleghetnek a dunaszerdahelyiek Bihari János cigányprímás
emléke előtt. Az október 7-i ünnepség a Bihari-szobor előtt koszorúzással kezdődött, a városi önkormányzat nevében A. Szabó László alpolgármester helyzett el koszorút. A program este a VMK-ban gálaesttel folytatódott, amelyen neves hazai és magyarországi zenészek és
nótaénekesek működtek közre.

Anyanyelvhasználat a gyakorlatban
Používanie materinského jazyka v praxi

Spomienka na kráľa verbunku
Vďaka iniciatíve Štefana Banyáka si mohli Dunajskostredčania už po
deviatykrát uctiť pamiatku cigánskeho primáša Jánosa Bihariho. Spomienková slávnosť sa začala 7. októbra pri soche kráľa verbunku, v mene
mestskej samosprávy v Dunajskej Strede umiestnil veniec viceprimátor
László Szabó. Večer nasledoval galaprogram v Mestskom kultúrnom stredisku. Vystúpili na ňom renomovaní domáci a maďarskí umelci.
Dunajskostredský hlásnik Dvojtýždenník Mestskej samosprávyl
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Diáklétszámokvárosunkalapiskoláiban
Počty žiakov v základných školách
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