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em bánja meg, aki az agrárkamara dunaszerdahelyi székháza előtt rendezett minipiac árusaitól vásárol. Bármit
vesz is, tudja, kitől vette, az egészséges
táplálkozás megszállottai akár le is ellenőrizhetik a megadott címen a termelőt. Az ilyen látogatókból lesznek a rendszeres vevők, akik ismerőseiket is odacsábítják. Kár, hogy nincs
gyakrabban ez a kis piac, és a helyi sajtó önhibáján kívül rendszerint csak késve szerez róla tudomást, így nem
propagálhatja kellőképpen. Az októberiről mégis sokan
tudtak, hírverés nélkül is, természetes forrásból. Ez a természetes forrás az eladásra kínált, gyönyörű kakasok torka volt. Harsány kukorékolásuk sokak kíváncsiságát felkeltette, jöttek az érces hang irányában, hogy aztán elidőzzenek a standok előtt, és felpakolva, elégedetten távozzanak. Elégedetten, mert egészen más érzés egy konkrét, bármikor leellenőrizhető termelőtől vásárolni, mint
a nagyáruházakban, ahol mindig ott bújkál a vevőben
a félsz, nem színezett-e a hús, egészséges-e a hetekig utaztatott, raktározott zöldség, gyümölcs.
Jó felfedezni a legkülönbözőbb rendezvényeken a
dunaszerdahelyi és környékbeli termelőket. Nemrég az
egészségfesztiválon vásárolhattunk sokféle mézterméket
a környező falvak méhészeitől, akik olyan szeretettel
beszéltek a méhészkedésről, hogy öröm volt hallgatni,
bár azt is elmondták, hogy meggazdagodni belőle nem
lehet. Úgy tűnik, ha lassan, botladozva is, de megindult
valami. A gátlástalan üzletláncok konkurenciájával megbirkózni képtelen kistermelők a padlóra kerülés után
mintha kezdenének magukhoz térni. Már tudják, hogy
senkitől sem várhatnak hathatós támogatást, a kormányzat és az EU ugyanolyan abszurdan mostoha lesz
hozzájuk, mint eddig. Nem számíthatnak másra, csak
önmagukra, és most azt próbálgatják, hogyan lehet
szárny nélkül repülni, a rossz körülmények között talpon maradva, értéket produkálni. Kalap le előttük!

Vyššie
poplatky za
opatrovateľskú
službu
strana 11.
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Időszerű témák Aktuality

Ajándék és
műsor az
időseknek
Az idősek hónapja alkalmából Dr. Hájos Zoltán
polgármester a városi hivatal két dolgozójának kíséretében két helyszínen köszöntötte a városi idősek otthona mintegy százhatvan lakóját: ellátogatott
a Keleti és a Nyugati lakótepen lévő panzióba is. Elmondta, az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja az intézmény fejlesztését és mindent megtesz, hogy az idős emberek jól érezzék magukat. Az
ünnepségen az idős bentlakók átvehették a város szerény ajándékát. A Barátság téri otthonban a Neratovicei téri magán szakközépiskola diákjai adtak rövid kulturális műsort, míg a Nyugat lakótelepi otthonban a művészeti alapiskola diákjai léptek fel és
szerepelt a lakók énekkara is. Mindkét helyen egyegy lakó köszönte meg a látogatást.

Kinek jár
Hűségkártya?
A városi önkormányzat által tavaly módosított elvek értelmében a 2013-as évben
Hűségkártyára azok az állandó dunaszerdahelyi lakhelyű adóköteles polgárok jogosultak, akik 2012. november végéig befizetik az
összes városi adót és illetéket. Aki ennek a
kötelességének nem tesz maradéktalanul
eleget, annak a három évre kiadott Hűségkártyája a 2013-as évre érvényét veszti.
Nem kaphatja meg a 2013-as évre új Hűségkártyáját az a dunaszerdahelyi lakos sem,
aki ugyan tavalyi tartozásait már rendezte, de
az idei évre kiróttakat nem fizette be.

Vernostná karta:
kto má nárok?
V zmysle zásad, ktoré mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo pred rokom, nárok na Vernostnú kartu na rok 2013 majú len tí daňoví
poplatníci s trvalým pobytom v Dunajskej Strede, ktorí zaplatia mestu všetky dane a poplatky
na rok 2012 do konca novembra. Nesplenenie tejto povinnosti včas a v plnej výške bude
dôvodom na stratu platnosti trojročnej Vernostnej karty na rok 2013. Zároveň bude 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 nedoplatky vyrovnali, ale tohoročné zatiaľ nezaplatili.

Darček a kultúrny program pre seniorov
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším primátor
JUDr. Zoltán Hájos pozdravil 160 obyvateľov v
obidvoch zariadeniach mesta pre seniorov na sídlisku
Východ a Západ. Podľa primátora samospráva podľa svojich možností podporuje rozvoj inštitúcie a urobí všetko preto, aby sa seniori tu dobre cítili. Na stret-

nutí im odovzdal skromnú pozornosť mesta. V domove na Námestí priateľstva vystúpili krátkym
kultúrnym programom študenti Súkromnej strednej
odbornej školy na Neratovickom námestí; v domove
na sídlisku Západ účinkovali žiaci ZUŠ a vystúpil
aj spevácky krúžok obyvateľov penziónu.

November 30-án lejár az illetékfizetés határideje!
Figyelmeztetjük városunk azon lakóit, akik középiskolai vagy egyetemi tanulmányaik, esetleg munkájuk miatt Dunaszerdahelyen kívül tartózkodnak,
hogy csak 2012. november 30-ig kérvényezhetik az
idei szemétilletéknek, valamint az építkezési vagy
bontási hulladék elszállítási díjának az elengedését
ill. csökkentését. E határidő leteltével a kérvényeket nem fogadják el a városházán és az érintettek kötelesek az illeték teljes összegét megfizetni.
Ha az adóköteles polgár november végéig nem
fizeti be a kirótt illetéket teljes összegben, a 2013as évre nem jogosult Hűségkártyára, illetve a három

évre kiadott Hűségkártyája a 2013-as évre érvényét
veszti. A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal adó-, illeték- és vállalkozási osztálya ezért felszólítja azokat
a polgárokat, akik az általánosan kötelező érvényű
városi rendelet értelmében mentesülnek a szemétilleték fizetése alól vagy az illeték csökkentésére jogosultak, hogy saját érdekükben időben adják le erre
vonatkozó kérvényüket és a szükséges bizonylatokat a városi hivatalban. A formanyomtatvány a városi hivatal weboldaláról is letölthető. Részletesebb
információk a következő telefonszámon: 590 39 51,
0918 607 351 vagy 918 607 335.

Odpustenie poplatku: len do 30.11.
Upozorňujeme obyvateľov mesta, ktorí sa z dôvodu štúdia na strednej alebo vysokej škole, resp.
z dôvodu plnenia si pracovných povinností zdržiavajú mimo mesta Dunajská Streda, že len do 30. novembra 2012 môžu podať žiadosť o odpustenie alebo zníženie miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad za rok 2012. Po tejto lehote žiadosti nebudú akceptované a vyrubený miestny poplatok treba zaplatiť v plnej výške.
Ak daňovník do konca novembra nezaplatí poplatok vo vyrubenej výške, bude mať to za následok

zaniknutie nároku na Vernostnú kartu na rok 2013.
Referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede preto žiada občanov, ktorí v zmysle
všeobecne záväzného mestského nariadenia majú nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad, aby sa vo vlastnom záujme dostavili včas na mestský úrad a podali príslušnú žiadosť
aj s potrebnými potvrdeniami. Formulár môžete stiahnuť aj z webovej stránky mesta. Bližšie informácie
na nasl. telefónnych číslach: 590 39 51, 0918 607 351
alebo 918 607 335.

Városi önkormányzat
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Egyperces csend után 15 pont a napirenden
A városi képviselő - testület idei 9. ülése október 30-án rendhagyó módon kezdődött:
egyperces csenddel emlékeztek meg a 2008.
november 1-jén történt brutális rendőri fellépésről a DAC-Slovan bajnoki mérkőzésen.
A Karaffa Attila MKP-s képviselő javaslatára jóváhagyott egyperces főhajtással egyúttal
november másodikára is emlékeztek, amelyet
az I. és II. világháború hősi katonahalottjainak
és polgári áldozatainak városi gyásznapjává
nyilvánított korábban a testület.
Az önkormányzati ülés ezután Dr. Hájos Zoltán polgármester vezetésével a napirendre megszavazott témák megvitatásával folytatódott. Antal Ágota (független) javaslatára levették a napirendről a Medicus Kft. által kérvényezett telekeladást a Nagyabonyi útnál, mivel a felek között még
egyeztetésre kerül sor. Foglalkoztak a városi sportcsarnok használatának dijszabásával. Az árak maradtak azon a szinten, ahogy a képviselők június 26án jóváhagyták, csak az időpontok tolódtak el: azok,
akik eddig 5 eurót fizettek a csarnok 1 órás használatáért 13 és 17 óra között, ezentúl 20 óráig vehetik bérbe 5 euró/óra tarifáért a csarnokot, viszont
a drágább 15 eurós óránkénti tarifát csak 20 órától 22 óráig kell fizetni, eddig már 17 órától kellett. A múltkori ülésen benyújtott lakossági petícióval is foglalkoztak, a szakbizottságokhoz hasonlóan a Városi Tanács is tudomásul vette és megbízták a polgármestert, hogy a decemberi testületi ülésre dolgozzák át az iskolai konyhák rezsiköltségeihez való szülői hozzájárulás módját szabályozó városi rendeletet.
Mind a 21 jelenlévő képviselő egyetértett azzal, hogy a tavaly létrehozott, százszázalékosan városi tulajdonú korlátolt felelősségű társaság, a Perfects épületében székelő Municipal Real Estate Dunajská Streda Kft. új ügyvezetője Kürthy Sándor
mérnök legyen, a felügyelőbizottságba pedig bekerültek Bugár Zoltán (független a Most-Híd frakcióban) és Érsek Rudolf (Most-Híd) városi kép-

viselők. A városi cég feladata lesz jövőre a város
tisztaságának és a zöldövezetek karbantartásának
a biztosítása. (A témáról nyilatkozik az alábbiakban Hájos Zoltán polgármester is). Dakó Sándor
(Most – Híd) a vitában nem szólalt fel, de az ülés
után a médiáknak így nyilatkozott: „Dunaszerdahelyen 20 év után befejeződik egy éra, az,
hogy magáncég végzi ezt a munkát. Ennek a dolognak költségspórolási célja van. Meg vagyok győződve, hogy a város saját rendezésében ezt sokkal
olcsóbban meg tudja oldani. A fennmaradó öszszegeket a város felhasználhatja más célokra, parkolók létesítésére, iskolák felújítására. Üdvözöljük ezt a közös lépést. Beigazolódott, amit már
2010-ben a testületi ülésen hangoztattunk, hogy a
városnak sokkal előnyösebb, ha saját rezsiben végzi a zöldterületek kaszálását.“
Döntés született arról is, hogy a város féláron
megvesz a Körzeti Hivataltól egy épületet a Karcsai úton, amelyet Európai Úniós pályázati pénzekből felújítánának. A megvásárláshoz szüksé-

ges pénzt a Nyugat-szlovákiai Villamosműveknek eladott telkek árából biztosítják. Itt létesülhetne az a roma közösségi centrum, amelyet a sikabonyi lakók ellenkezése miatt ott nem hoznak
létre. A tervek szerint a Karcsai úti épület földszintjén melegedőt alakítanának ki télre a hajléktalanoknak, az emeleten pedig a roma közösséget szolgáló képzések kapnának helyet.
Minden képviselő támogatta azt a javaslatot is,
hogy a Művelődés operációs program keretében a
város kérvényezzen uniós forrásokból vissza nem
térítendő dotációt aktív öregkori tevékenységek támogatására. A város 79 ezer eurót kér erre a célra, amelyhez 3 950 eurós önrésszel járulna hozzá.
A projekt mintegy 240 idős személy bevonásával
számol, számítógépkezelési és nyelvtanulási kurzusokon, emlékezetjavító tréningeken, jógagyakorláson és egészséges táplálkozásra vonatkozó tanfolyamokon való részvételt tenne lehetővé.
A képviselő-testület következő ülésére a tervek
szerint december 4-én kerül sor.

A személycserékről egy nem működő városi cégben
Dr. Hájos Zoltán beterjesztése alapján a városi képviselő-testület múlt heti ülésén
személycserékről döntött a tavaly létrehozott Municipal Real Estate DSZ Kft. vezető
szerveiben. Az okokról nyilatkozik lapunknak a polgármester.
„Az önkormányzat most úgy döntött, hogy életre kelti azt a kft-t, amelyet tavaly alapított a Perfects-épület felújításának a lebonyolítására. Mivel a képviselő-testület korábban úgy határozott,
hogy maga a város fogja ezt megtenni, az említett kft-re nem volt szükség. Most két okból is felélesztjük a tevékenységét. Az első ok, amiért az ön-

kormányzat így döntött, az, hogy városunk hétvégeken és ünnepnapokon, főleg diszkók után, szemetes, és a hulladék-gazdálkodással megbízott cégen keresztül a város tisztává tétele költségesebb
lenne, mint saját alkalmazottakkal. Másik nem titkolt szándékunk pedig az adóoptimalizálás lesz.
Tudjuk, hogy milyen nagy rezsiköltséggel működik egy város, beleértve például a közvilágítást és
a sportlétesítmények működtetését. Az adóoptimalizáció miatt szükséges ezeket a szolgáltatásokat
egy önkormányzati tulajdonú cég által működtetni” – hangsúlyozta Hájos Zoltán.
„A képviselő-testület elfogadta javaslatomat,
hogy a társaságnak szakmai vezetője legyen, ne po-

litikai. Ennek kapcsán a testület Kürthy Sándor mérnök kinevezését javasolta a cég ügyvezetőjének. Az
új ügyvzető első feladata az lesz, hogy dolgozzon
ki egy pénzügyi-gazdasági tervet a társaság működésével kapcsolatban, amelynek a tevékenységi
körébe az említett feladatok fognak tartozni. Reményeim szerint ezen dokumentumok alapján már
a következő képviselő-testületi ülésen el lehet fogadni
a város jövő évi költségvetését, hiszen az eddigi költségvetésben az említett szolgáltatásokra szánt
pénzügyi csomag most dotációként kerül át az említett városi céghez. Bízom abban, hogy ez a váltás
januártól rugalmasságot, optimalizációt és hatékonyságot eredményez” – nyilatkozta a polgármester.
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: Mestská samospráva

Po minúte ticha 15 bodov na programe
Tohoročné 9. zasadnutie mestského zastupiteľstva sa začalo 30. septembra netradične: minútou ticha si pripomenuli brutálny policajný zásah 1. novembra 2008. na ligovom
zápase DAC – Slovan. Z iniciatívy poslanca
za SMK A. Karaffu vzdali hold aj vojnovým
obetiam, poslanci totiž určili 2. november ako
mestský pamiatkový deň všetkých vojakov
a civilov padlých v 1. a v 2. svetovej vojne.

počíta s úhradou režijných nákladov podľa počtu odobratých jedál.
Na rokovaní všetkých 21 poslancov jednomyseľne
súhlasilo s návrhom na zástupcov mesta v štatutárnych orgánoch stopertcentnej mestskej spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. sídliacej v budove Perfects. Odobrili návrh na nomináciu konateľa spoločnosti inžiniera Alexandra
Kürthyho, do dozornej rady boli nominovaní Zol-

Zasadnutie mestskej samosprávy potom pokračovalo prerokovaním 15-ich bodov. Zasadnutie viedol primátor JUDr.
Zoltán Hájos. Došlo k zúženiu
pôvodne navrhnutých bodov,
nakoľko na návrh Ágoty Antal
(nezávislá) bolo odročené prerokovanie odpredaja pozemku
na Veľkoblahovskej ceste v prospech spoločnosti Medicus
AFK s.r.o. s tým, že zainteresované strany budú ešte viesť rokovania. Poslanci sa zaoberali
aj s návrhom dodatku k sadzobníku vstupného a úhrad za
užívanie športových zariadení v
správe mesta. Výšku vstupného
poslanci ponechali na úrovni,
ako odsúhlasili 26. júna, pozmenili iba časové intervaly. Tí,
čo doteraz platili za užívanie mestskej športovej
haly od 13-tej ho 17-tej hodiny 5 eúr, podľa schváleného návrhu od 1. novembra platia iba 5 eúr aj
do 20-tej hodiny, kým predtým táto sadzba už bola
vyššia, platilo sa 15 eúr. Po novom úhrada 15 eúr
sa platí za užívanie haly až po 20.00 do 22.00 hod.
Na programe bola aj petícia obyvateľov za zrušenie VZN mesta o určení výšky a spôsob úhrady príspevku za poskytovanie stravy v jedálňach
školských a predškolských zariadení. Mestské zastupiteľstvo požiadalo primátora predložiť na
nasledujúce zasadnutie nový návrh VZN, ktorý

tán Bugár (nezávislý vo frakcii Most-Híd) a Rudolf
Érsek (Most-HíD). Úlohou tejto mestskej dcérskej
spoločnosti bude zabezpečenie čistoty mesta a
údržba mestskej zelene na verejných priestranstvách. (K tejto téme sa vyjadrí nižšie aj primátor Z.
Hájos.) Poslanec za Most-Híd Alexander Dakó v
rozprave k tomuto bodu nevystúpil, ale po rokovaní pre DH uviedol nasledovné: „V Dunajskej Strede sa po 20-tich rokoch skončí jedna éra, počas ktorej túto činnosť vykonávala súkromná firma. Táto záležitosť má za účel usporiť na nákladoch. Som presvedčený o tom, že mesto vo svojej vlastnej réžii si

to dokáže vyriešiť oveľa lacnejšie. Usporené sumy
mesto môže venovať na iné účely, na zriadenie parkovacích miest, na obnovu škôl. Vítame tento spoločný krok. Potvrdilo sa to, čo sme hovorili už v roku
2010 na zasadnutí zastupiteľstva, že pre mesto je oveľa výhodnejšie, ak kosenie zelene na verejných
priestranstvách bude vykonávať vo vlastnej réžii.”
Padlo rozhodnutie aj o tom, že mesto odkúpi za
polovičnú cenu budovu ponúknutú Obvodným úradom na Kračanskej ceste, ktorú
zrekonštruujú z grantov od Európskej únie. Sumu potrebnú na
odkúpenie nehnuteľnosti mesto
získa z odpredaja nehnuteľností
pre spoločnosť ZSE Distribúcia
a.s.. V tejto budove mesto plánuje
zriadiť komunitné centrum pre
príslušníkov marginalizovaných
rómskych komunít, ktoré pre
odpor obyvateľov Malého Blahova v tejto mestskej časti mesto nezrealizuje. Po rekonštrukcii
budovy by jej prízemnú časť
mohli využiť na provizórnu noclaháreň pre bezdomovcov v zime
a na poschodí by boli školiace
miestnosti pre Rómov.
Poslanecký zbor jednomyselne podporil aj návrh na
predloženie žiadosti v rámci
výzvy Aktívne starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu života seniorov. Mesto sa
bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok
z fondov EÚ na tento účel. Požadovaná výška dotácie je 79 tisíc eúr, z toho výška spolufinancovania
3 950 eúr. V šiestich podprogramoch by seniori
mohli zdokonaliť svoje počítačové znalosti, získať základy anglického a nemeckého jazyka,
mohli by sa zúčastniť tréningov pamäti, cvičenia
jógy v celkovom počte 240 osôb.
Posledné tohoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva je naplánované na 4. decembra.

O personálnych zmenách v nefungujúcej mestskej spoločnosti
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí minulý utorok rozhodlo na návrh primátora JUDr. Zoltána Hájosa o zástupcoch
mesta v riadiacich orgánoch spoločnosti
Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o,.
ktorá bola založená minulý rok. O príčinách
hovorí primátor Dunajskej Stredy.
„Samospráva sa teraz rozhodla, že obnoví
činnosť spoločnosti, ktorú sme založili minulý rok
na realizáciu rekonštrukcie budovy Perfects-u. Nakoľko v zastupiteľstve prednedávnom padlo rozhodnutie o tom, že túto obnovu mesto vykoná vo

vlastnej réžii, táto spoločnosť bola nepotrebná. Teraz však jej činnosť oživíme z dvoch príčin. Prvá
príčina tkvie v tom, že naše mesto je po sviatkoch
a hlavne víkendových diskotékach plné smetí.
Zber a odvoz tohto odpadu spoločnosťou špecializovanou na zber a odvoz odpadu je zrejme drahší, ako vlastnými zamestnancami. Druhým dôvodom je daňová optimalizácia. Vieme, aké režijné
náklady zaťažujú mesto, vrátane nákladov na verejné osvetlenie a prevádzku športových zariadení. Aj z dôvodu optimalizácie daní je nutné tieto
služby prevádzkovať spoločnosťou, ktorú vlastní
mesto“ - povedal Zoltán Hájos.

„Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo môj návrh, aby
spoločnosti šéfoval odborník, nie politický kandidát.
Poslanci schválili vymenovanie Ing. Alexandra
Kürthyho do funkcie konateľa spoločnosti. Jeho
prvou úlohou bude vypracovanie finančno-hospodárskeho plánu, ktorý zahŕňa spomenuté činnosti. Verím, že na základe týchto dokumentov môžeme už na
najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva prijať
budúcoročný rozpočet mesta, veď v terajšom rozpočte
figurujú aj tieto prostriedky, ktoré budú prevedené vo
forme dotácie do spomenutej mestskej spoločnosti. Verím, že táto zmena prinesie od januára pružnosť, optimalizáciu a efektívnosť“ - povedal primátor.

Testvérvárosok / Družobné mestá
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Beregszász is testvérváros
Dunaszerdahely és az ukrajnai Beregszász városa hivatalosan is testvérvárosi szintre emelték kapcsolataikat. Az erre vonatkozó megállapodást Dr. Hájos Zoltán polgármester
október 26-i beregszászi látogatása alkalmával írták alá Gajdos Istvánnal, Beregszász
Megyei Jogú Város polgármesterével.
A két város képviselő-testületei előzőleg már határozatban támogatták a testvérvárosi kötelékek megteremtését. Az aláírt dokumentum értelmében a jövőben szorosan együttműködnek minden olyan területen,
amelyek a két város lakóinak érdekeit képviselik, egyúttal elősegítik egymás életének és hagyományainak jobb
megismerését is. Közvetlen kapcsolatokra törekednek

a két város gazdasági, kereskedelmi és turisztikai szervezetei, valamint vállalkozásai között, továbbá támogatják az együttműködést a közigazgatás, az oktatás,
a kultúra, a művészet és a sport területén. Kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a magánszemélyek, intézmények és civil szerveződések közvetlen kapcsolatának. Dunaszerdahely és Beregszász a jövőben közösen kíván fellépni különféle támogatási programokban.
A két ország vezetői évente találkoznak és kiértékelik
az együttműködés eredményeit, valamint kitűzik a következő időszak főbb feladatait.
Hájos Zoltán polgármester reményét fejezte ki,
hogy a már meglévő kapcsolatok tovább szélesednek és elősegítik településeik fejlődését és polgáraiknak is a javára válnak.

Beregovo je naším družobným mestom
Mestá Dunajská Streda a Beregovo /Ukrajina/
sa stali oﬁciálne družobnými mestami. Primátori JUDr. Zoltán Hájos a István Gajdos podpísali príslušnú dvojstrannú dohodu 26. októbra
počas návštevy nášho primátora v Beregove.
Mestské zastupiteľstvá oboch miest už predbežne
prijali uznesenie,
v ktorom podporujú

nadviazanie družobných stykov. V zmysle podpísaného dokumentu v budúcnosti budú spolupracovať v každej oblasti, ktorá reprezentuje spoločné záujmy ich obyvateľov a napomáha lepšiemu
vzájomnému spoznaniu ich života a tradícií. Budú
iniciovať nadväzovanie kontaktov medzi organizáciami a podnikateľmi v oblasti hospodárstva, obchodu, turistiky a budú podporovať spoluprácu v oblasti verejnej správy, vzdelávania, kultúry, umenia a športu. Považujú za mimoriadne dôležité bezprostredné kontakty
súkromných osôb, inš-

titúcií a civilných organizácií. Budú postupovať spoločne v rámci rôznych podporných programov. Každoročne budú vyhodnocovať realizáciu vytýčených
cieľov a prerokujú možnosti ďalšej spolupráce.
Primátor Zoltán Hájos vyjadril presvedčenie, že
už existujúce vzťahy sa v záujme rozvoja oboch miest rozšíria a budú slúžiť v prospech ich obyvateľov.

Az ünnepélyes aláíráson Hájos Zoltán polgármesteren
kívül jelen volt A. Szabó László alpolgármester is. / Na
slávnostnom podpísaní dohody okrem primátora Zoltána Hájosa bol prítomný aj viceprimátor László Szabó.

Hűségkártyára kedvezményeket nyújtó újabb boltok / Ďalšie obchody ponúkajú zľavu na Vernostnú kartu
A cég neve
Obchodné meno

Az üzlet neve
Názov predajne

Barnabás Nagy

Ovocie a zelenina

Ondrej Tóth

TIK-TAK

Kínálat/
Sortiment

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

zöldség, gyümölcs

Vámbéry tér 4.

ovocie, zelenina

Vámbéryho 4

órajavítás és kereskedés /

Fő utca 34.

predaj a oprava hodín

Hlavná 34

5%

ovocie, zelenina
10%

Kvetinárstvo TÍMEA virágüzlet / kvety

Tibor Chudoba -

AZ DESIGN

kandallók árusítása, építése Mező u. 4381/8
Poľná 4381/8
/ predaj a stavba krbov

5-10%

AG sport

sportruházat, sportszerek / Vásártér 445.
Trhovisko 445
športové potreby

5%

5%

Vámbéryho 51
AZ DESIGN
AG sport s.r.o.

DOMINE DS

a kedvezmény nem vonatkozik az akciós árura
/ s výnimkou akciového tovaru

Vámbéry tér 53/10B/ 10%

ná služba

Vámbéryho 53/10B

Silvia Dohoráková SZ - KOLOR

Festéküzlet/ farby-laky

Múzeum u. 5101/
Múzejná 5101

a kedvezmény nem vonatkozik az akciós árura
/ s výnimkou akciového tovaru

Temetkezési cég/ pohreb-

SZ - KOLOR

minden termékre és szolgáltatásra /
na všetok tovar a služby

Kft./s.r.o.

DOMINE DS

csak a DOXA márkájú órákra /
len na hodinky značky DOXA

Tímea Kucsorová

Vámbéry tér 51.

zöldségre és gyümölcsre /

5%

szolgátlatásokra/na služby
árukra/ na tovar

6

Felújítás / Rekonštrukcia

Karácsonyra új köntösben

Megkezdődött a Vámbéry téri panelházak régóta várt felújítása. Először a Szent
György kapu melletti lakótömb kerül sorra: itt október végén már felállították az állványzatot és várhatóan karácsonyra új
köntösben pompázik a külső fazonigazításra valóban megérett lakóépület. Az eddigi jellegtelen szürke szín helyett a vajszín
lesz a meghatározó.
Legutóbbi számunkban tájékoztattunk arról, hogy a városi képviselő-testület szeptember 27-i ülésén is foglalkozott a Vámbéry-

Az épület látványterve. A tervezők olyan megoldásra törekedtek, hogy a templom maradjon a tér meghatározó
épülete. / Vizuál budovy. Projektanti sa snažili o také riešenie, aby dominantou námestia ostal kostol Sv. Juraja.,

tér külső hőszigetelését támogató városi dotáció kérdésével. A képviselő-testület döntésével a Szent György templomot övező főteret kiemelten kezelt városrésszé nyilvánították. Képviselői javaslatra a belváros kiemelt
fontosságú épületei közé sorolták még a volt
munkásszálló épületét is.
Mivel a belváros arculatát meghatározó építményekről van szó, a város a kiemelt támogatás
nyújtását bizonyos feltételekhez kötötte. A be-

Nová fasáda do vianoc
Už prebieha dlho očakávaná vonkajšia
obnova obytných domov na Vámbéryho
námestí. Práce sa začali na panelákoch pri
mestskej bráne Svätého Juraja, kde koncom októbra už bolo zmontované fasádne lešenie. Podľa plánov rekonštrukčné práce fádnej sivej fasády majú
byť dokončené pred vianocami. Na novom priečelí paneláku bude dominovať
jemná maslová farba.

V poslednom čísle DH sme informovali o
tom, že na 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 poslanecký návrh odsúhlasili doplnenie riešenia obnovy budov v centre o objekt bývalej robotníckej ubytovne.
Poslanci rozhodli aj o tom, že mesto prispeje prednostne na obnovu budov v centre

ruházóknak, 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 városi dotáció nyújtása csak azután lehetséges,
ha bemutatják a jogerős használatbavételi (kollaudációs) végzést. A Vámbéry téri panelépületek külső hőszigetelését támogató városi dotáció
nagyságáról a képviselők később döntenek.

mesta za predpokladu, že investori (vlastníci bytov) pri realizácii stavebných prác zohľadnia požiadavky mesta, týkajúce sa vonkajšieho vzhľadu budov. 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. O presnej výške dotácie poslanci rozhodnú neskôr.

Városi emléknap/Mestský pamätný deň
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Koszorúzással és szentmisével emlékeztünk
Dunaszerdahelyen első ízben emlékeztek
meg hivatalos városi emléknapként az 1956os magyar forradalomról, erről még tavaszszal a képviselő-testület döntött. Két helyszínen is emlékezetek a magyar forradalom
56. évfordujára: a római katolikus templomban a forradalom áldozataiért szentmisét tartottak, majd a Városháza mellett,
Nagy József szobrászművész szobránál, a
diktatúra áldozatainak emlékművénél folytatódott a kegyeletes ünnepség.
Dr. Hájos Zoltán polgármester beszédében
hangsúlyozta, hogy Magyarországon a szovjet érdekszférába tartozó államok közül elsőként lázadtak fel „a szocialista demokrácia ellen, amely
magát népi demokráciának mondta”. „A demokratikus országok magukra hagyták a felkelőket és
passzívan figyelték, hogyan végezték ki a forradalmárokat, beleértve az alig tizennyolc éves fiatalokat is” – emlékeztetett a polgármester. Az ünnepség szónoka Matuska Márton, a Magyar Szó
vajdasági napilap nyugalmazott szerkesztője volt,
aki felidézte Tito rémuralmát, majd feltette a kérdést, hogy mi történhetett a magyarokkal, hogy
a kollektív büntetés még mindig sújtja őket.

Spomienka kladením vencov a omšou
56. výročie maďarskej revolúcie v roku
1956 tento rok mestská samospráva oslávila
na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva po prvýkrát ako oficiálny mestský
pamätný deň. V rámci spomienkovej slávnosti bola svätá omša za obete revolúcie v
rímskokatolíckom kostole. Spomienková
slávnosť pokračovala pri pamätníku obetiam diktatúr pri radnici.
V slávnostnom príhovore primátor JUDr. Zoltán
Hájos zdôraznil, že z krajín bývalej sovietskej záuj-

„Miért történt mindez velünk, Magyarországgal?
Hát mert a nagyhatalmak így határoztak, nekünk
pedig nem volt elég erőnk ahhoz, hogy a saját
ügyünket intézzük. A nagyhatalmak adtak minket
Tito kezébe…” – mondta. „Most is válságos időket élünk mindannyian. Akkora a belső ellenállás,
hogy mi, határon túliak nem is tudjuk, hogyan támogassuk azt, aki nekünk akkora segítséget
adott. Örömmel közöltem az előbb, hogy ide magyar útlevéllel jöttem. Önök is, lehet, hogy örvendeznek, de csak titokban” – fogalmazott Matuska Márton. Reményét fejezte ki, hogy vérontás nélkül vészeljük át ezeket a válságos időket,
és „ha jogokhoz jutunk, azt egységes magyar nemzetként éljük meg”. Ezután a Kicsi Hang verséneklő duó zenélt, majd a városi önkormányzat, a
helyi intézmények, az MKP és a Híd képviselői,
valamint civil szerveződések helyezték el koszorúikat az emlékmű talapzatánál .

A Szabó Gyula utca 21. szám alatt székelő
Szakközépiskolában 2004-ben alakult meg a Rákóczi Szövetség helyi szervezete, melynek jelenleg
több mint 300 tagja van.
Hagyománnyá vált, hogy minden évben október
22-én diákjaink részt vesznek a Gloria Victis 1956os emlékünnepségen Budapesten, melyet immáron
20. alkalommal szervezett a Rákóczi Szövetség. Diákjaink és minden középiskolás számára ez a nap
lehetőség volt az emlékezésre, találkozásra és annak a tudatnak az erősítésére, hogy együvé tartozunk, élhetünk a Kárpát-medence bármelyik pontján. A diákok megtekintettek egy képekkel, plaká-

movej sféry sa ako prví vzbúrili Maďari proti „socialistickej demokracii, ktorú nazývali ľudovou demokraciou. Západné demokratické krajiny nechali napospas osudu povstalcov a pasívne sledovali ich popravu“ – pripomenul primátor. Rečníkom spomienkovej
slávnosti bol Márton Matuska, niekdajší redaktor vojvodinského denníka Magyar Szó, ktorý pripomenul
krutosti Titovho režimu a apeloval na jednotu národa.
Pietna slávnosť pokračovala vystúpením dua Kicsi
Hang. Na záver predstavitelia samosprávy, miestnych
inštitúcií, mestskí poslanci SMK a Most-Híd ako aj civilné združenia položili vence vďaky k pomníku.

tokkal illusztrált kiállítást, mely az 1956-os eseményeket mutatta be. 1300 határon túli diák vett részt
a Műegyetem aulájában zajlott megemlékezésen,
majd az ezt követő fáklyás felvonuláson, melyet koszorúzási ünnepség zárt, ahol a határon túli helyi
szervezetek nevében közös koszorút helyeztünk el.
Köszönet ezért a lehetőségért a Rákóczi
Szövetségnek, Dunaszerdahely város polgármesteri hivatalának és iskolánk igazgatónőjének.
Diákjaink élményekkel gazdagodva, új barátságokat kötve tértek haza, és várják, hogy újra együtt
lehessenek határon túli magyar barátaikkal.
Klőr Levente
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Kampány a vandalizmus ellen

Tavasszal folytatódik a vandalizmus elleni
kampány
A legjobb pályamunkákat bemutató kiállítás megnyitásával és díjkiosztó ünnepséggel zárult a Szeretlek, Dunaszerdahely! elnevezésű, vandalizmus elleni kampány október 31-én a Városi Művelődési Központ
előcsarnokában.

Ki gondolta volna, hogy az ifjabb grenerációkat ennyire megszólítja a téma, az ovisokat ugyanúgy, mint a tizenéveseket? Az
„Óvjuk városunkat!“ sokféle értelmezésével
és megjelenítésével találkozhattunk a legjobb
munkákat bemutató kiállításon. Sok rajzon
szerepel az idilli, tiszta, rendezett város, de az
ellentétje is. A gyerekek nem állnak meg a
passzív ábrázolásnál, ötleteket is adnak. A Szabó Gyula Alapiskola kisdiákjainak rajzain
ilyen mondatok szerepelnek: „Több fát!“,
„Több zebrát!“, „Több bicikliutat!“, „Állatmenhelyet Dunaszerdahelynek!“ A szlovák
gimnázium egyik tanulójának rajzán egy
kisgyerek sír, miközben vandál nagyfiú rongálja a játszóteret: „Nincs hol játszanunk!“ panaszolja a felirat. Vannak önkritikus hangok is: „Dunaszerdahely szépsége és tisztasága rajtunk múlik!“ Egy biztos: azok a kis
és nagy gyerekek, akik ennyi energiát fektettek
ezekbe a nagyon élvezhető, ötletes munkákba, biztosan nem lesznek soha vandálok.

Mint Dr. Hájos Zoltán polgármester bevezetőjében elmondta, a városnak minden évben 1520 ezer eurónyi anyagi kárt okozó vandalizmus
ellen indított kampány azzal a nem titkolt céllal
szólította meg a fiatal generációkat, hogy általuk
– főleg a legkisebbek által – bevonja a szülőket
is. Az óvodásoknak, az általános iskolák alsó és
felső tagozatos tanulóinak, a középiskolásoknak
és a 18-20 éveseknek meghirdetett pályázatra 350
munka érkezett, amelyet háromtagú szakmai
zsűri értékelt. A legötletesebbeket értékes díjakkal jutalmazták. Az első kategória győztese, az
Október utcai magyar tannyelvű óvoda rajzcsoportja a város és a Pom Pom Toys játékbolt közös utalványát, a második kategória legjobbja,
Szabó Réka (Vámbéry Alapiskola) egy rollert kapott. A harmadik és negyedik kategória legsikeresebb pályázói, a Művészeti Alapiskola rajzta-

gozatának növendékei és a Neratovice-i téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola diákjai
egy szentendrei kiránduláson vehetnek részt. A
kampányt lebonyolító a PRimage cég különdíját,
egy tv-stúdiós látogatást a témáról készített rövid
riportfilm alkotója, Harsányi Gábor, a Neratovice-i téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola diákja nyerte. Mint Néveri Varagya
Szilvia, a kampány menedzsere elmondta, a
vandalizmus elleni kampány ezzel nem zárult le.
Tavasszal tovább folytatódik, közvetlenül a vandálokat szólítja meg, és merészebb eszközöket vet
be. Dr. Hájos Zoltán megígérte: ha a kampány
eredményesnek bizonyul, az eddig a vandalizmus
okozta károk helyrehozatalára kiadott pénzt egy
új játszótér kialakítására használják fel a Vámbéry
Alapiskola területén, s ha még marad az összegből, egy remek koncertet is rendeznek.

Kampaň proti vandalizmu
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Kampaň proti
vandalizmu:
na jar
pokračovanie
Otvorením výstavy z najlepších súťažných
prác a odovzdaním cien sa skončila 31. októbra mestská kampaň proti vandalizmu vo
vestibule Mestského kultúrneho strediska.

Tvorcovia najlepšieho diela v III. a IV. kategórii,
žiaci výtvarného krúžku Základnej umeleckej
školy a budúci cukrári zo Súkromnej strednej odbornej školy s VJM na Neratovickom námestí
vyhrali zájadz do maďarského mesta Szentendre.
Mimoriadnu cenu organizátora kampane, firmy
aPRimage získal 15 ročný Gábor Harsányi za
krátku filmovú reportáž o vandalizme.

Koordinátorka kampane Szilvia Néveri Varagya oznámila budúcoročné pokračovanie kampane, ktoré má osloviť samotných vandalov. Primátor sľúbil, že ak sa vďaka kampani ušetria peniaze, ktoré doteraz išli na opravu vandalmi zničených predmetov, budú použité na zriadenie nového detského ihriska v areáli ZŠ Vámbéryho a
na usporiadanie koncertu.

Ako primátor JUDr. Zoltán Hájos uviedol,
škody na mestskom majetku, spôsobené vandalmi dosahujú ročne až 15-20 tisíc eúr. Cieľom kampane bolo upozorniť mladšie generácie a ich
prostredníctvom aj rodičov, aby neboli ľahostajní
voči svojmu okoliu a pomohli zabrániť vyčínaniu
vandalov. V rámci kampane bola vyhlásená tvorivá súťaž v štyroch kategóriach s názvom "Chráňme naše mesto!", do ktorej prihlásili 35O diel. Víťazom v I. kategórii sa stali deti zo skôlky na Októbrovej ulici, ktoré získali poukaz na nákup hračiek. V II. kategórii zaskvela Réka Szabó /ZŠ Á.
Vámbéryho/, ako odmenu si vyslúžila kolobežku.

Téma tvorivej súťaže v rámci kampane proti
vandalizmu „Chráňme naše mesto!“ oslovila deti
všetkých vekových kategórií. Mnohé neuspokojilo zobrazenie ideálneho mesta, prichádzali s
vlastnými nápadmi. Na obrázkoch žiakov ZŠ Gy.
Szabóa sme mohli čítať vety: „Chceme viac stromov!“, „Viac ciest pre cyklistov!“, „Viac prechodov pre chodcov!“, „Dunajská Streda potre-

buje útulok pre zvieratá!“. Na kresbe žiaka
gymnázia L. Dúbravu s nápisom „Nemáme sa kde
hrať!“ vidno plačúce dieťa na ihrisku a vedľa neho
mladého vandala v akcii. Ale nájdu sa aj sebakritické pohľady, o čom svedčí nápis „Krása a
čistota Dunajskej Stredy závisí od nás!“ Jedno je
isté: tvorcovia týchto nápaditých diel určite nebudú
pasívne tolerovať vyčíňanie vandalov.
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Reklám / Reklama

„Családdal és többször jöjjenek”
Somogyi Gábor igazgató szerint a dunaszerdahelyi termálfürdő árban a legjobbak közé tartozik, a Hűségkártya-tulajdonosoknak járó 40 százalékos kedvezmény pedig egyedi
A nyáron változtak a dunaszerdahelyi termálfürdő jegyárai, amit a fürdővendégek
egy része bírált. A közelmúltban megjelent
a téli árlista is, amely szeptember 15-től érvényes. Erről kérdeztük Somogyi Gábor fürdőigazgatót.
„Meghallgattuk az emberek véleményét és próbáltunk olyan olcsóbb alternatívát teremteni, amely
még elérhetővé tesz bennünket a széles rétegek számára” – mondta Somogyi Gábor. Mivel ősztől kevesebb medence áll a látogatók rendelkezésére, ezért
kissé mérsékelték az árakat, annak ellenére, hogy
a téli fenntartási költségek magasabbak.
A dunaszerdahelyi Hűségkártya-tulajdonosoknak azonban továbbra is jár a 40 százalékos kedvezmény a napi belépő árából. „Kerestük továbbá a lehetőséget, hogyan tudnánk kedvezni azoknak, akik csak pár órára jönnének ki, és erre találtuk ki a 6 óra utáni többszöri belépőt. Sokan jelezték, hogy szívesen járnának úszni rendszeresen,
több alkalommal, családdal is. Reagáltunk erre az
igényre. Ezt a kedvezményt elsősorban azoknak
szánjuk, akik többen és rendszeresen szeretnének
hozzánk ellátogatni, ezért egyszeri belépő helyett
7 vagy 10 belépős alternatívát kínálunk. Ennek

nagy előnye az, hogy nemcsak a dunaszerdahelyiekre vonatkozik, hanem a közeli falvak lakosaira is, akik a Hűségkártya által nyújtott kedvezményeket nem vehették igénybe.” Somogyi Gábor
kitért a keddi kedvezményes akcióra is. „A torkos
csütörtök sikerét követve csináltunk egy kedvezményes pancsoló keddet, amikor nagyon előnyös
áron lehet nálunk este 6 óra után lubickolni.”
„Fontos elmondani, hogy termálfürdőnk árai
elég egyediek. Másutt is vannak kedvezmények, de
nagyon ritkán ilyen mértékűek, a dunaszerdahelyieknek adott 40 százalékos egyedinek számít, másutt nincs ilyen nagyságrendű. A nagyobb szlovákiai akvaparkokban az árak 20 euró körül vannak,
és gyakori eset, hogy a hosszabb látogatásért vagy
egyéb szolgáltatásokért még külön fizetni kell. Ezért
állítom, hogy árban a legjobbak közé tartozunk. Érdemes idézni a cseh turisták véleményét, akik sok
éve rendszeresen járnak hozzánk, akár évente többször is, mert mint mondják, itt bagóért látogathatják
a termálfürdőt. Összehasonlításképpen egyikük elmondása szerint Ostrava mellett 12 eurót kérnek
2 órára. Nálunk a legdrágább téli jegy 6,50 euró,
a dunaszerdahelyieknek pedig 3,90, ami összehasonlíthatatlanul alacsonyabb” – mutatott rá a termálfürdő igazgatója.

Navštívte nás častejšie aj s rodinou
Podľa G. Somogyiho dunajskostredské termálne kúpalisko patrí medzi cenovo
najlepšie, 40 percentná zľava pre držiteľov Vernostnej karty je jedinečná
V lete sa menila výška vstupného do dunajskostredského termálneho kúpaliska,
čo časť návšetvníkov kritizovala. Nedávno
zverejnili cenník vstupeniek na zimnú sezónu. Aj o tom sme sa rozprávali s riaditeľom
Gabrielom Somogyim.
„Vypočuli sme názory ľudí a mali sme snahu ponuknúť lacnejšiu alternatívu, ktorá bude prijateľná pre širšiu verejnosť“ – povedal Gábor Somogyi. Od jesene je k dispozícii menej bazénov, preto boli mierne znížené ceny vstupeniek, napriek
tomu, že prevádzkové náklady v zime sú vyššie.
Dunajskostredčania, majitelia Vernostnej karty
však naďalej majú nárok na 40 percentnú zľavu. „Hľadali sme aj možnosť, ako vyhovieť návštevníkom,
ktorí prichádzajú k nám len na pár hodín. Pre nich
sme zaviedli vstupenku platnú na viac vstupov po
18-tej hodine. Viacerí avizovali, že by si radi pravidelne zaplávali, aj s rodinami. Reagovali sme na
ich požiadavku. Táto zľava má osloviť tých, ktorí by
k nám chceli chodiť skupinovo a viackrát, preto pre

nich namiesto jednorázovej vstupenky ponúkame
za výhodnú cenu vstupenku na 7 alebo 10 vstupov.
Túto zľavu ponúkame aj pre obyvateľov okolitých
obcí. G. Somogyi informoval aj o najnovšej mimoriadnej utorkovej akcii. „Rozhodli sme sa pre
čľapkajúci utorok, keď je možnosť návštevy kúpaliska
po 18-tej hodine za supervýhodnú cenu.“
„Treba povedať, že ceny u nás sú takpovediac
jedinečné. Aj inde sú zľavy, ale len ojedinele sú také
výrazné, ako u nás, napríklad, 40 percentná zľava
pre Dunajskostredčanov je neobvyklá. Vo väčšine
slovenských aquaparkov sa platí vstupné okolo 20
eur, pričom platí len na 2-3 hodiny. Kto zostane
dlhšie, musí si priplatiť. Preto tvrdím, že cenovo patríme medzi najlepších. Oplatí sa citovať českých turistov, ktorí nás už roky navštevujú dvakrát do roka.
Podľa ich rozprávania v Ostrave sa platí 12 eur na
2 hodiny, kým v Dunajskej Strede majú vstup „za
babku“. U nás stojí najdrahšia zimná vstupenka
6,50 eur, pre Dunajskostredčanov 3,90 eur, čo je neporovnateľne nižšia cena“ – povedal riaditeľ dunajskostredského kúpaliska.

Gondozószolgálat / Opatrovateľská služba
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Novembertől többe kerül a rászorulók gondozása
Az eddigi 0.20 eurós óradíj helyett 0,40 euróra módosul, ami nyomába se ér a parlament által eredetileg elfogadott 1,60 eurónak
A város által működtetett gondozószolgálatot 2012-ben két lényeges törvénymódosítás is érintette, ennek megfelelően módosítani kellett a vonatkozó városi rendeletet
is. Az alábbiakban a novembertől érvényes
tarifákról is tájékoztatunk.
Az első törvénymódosítás március elsején lépett hatályba. Ez előírta, hogy a panziók és szociális
otthonok lakói kötelesek megtéríteni a tényleges
költségek felét. Az otthonukban ápolt személyeket is hátrányosan érintette volna ez a törvénymódosítás. Dunaszerdahelyen az ápolásra szoruló személy egy helyi rendelet értelmében addig
óránként 0,20 euróval járult hozzá a gondozáshoz,
a változások után ez az összeg óránként 1,60 euróra emelkedett volna. Egy hónapra átszámítva ez
átlagosan az eddigi 32 euró helyett 250 eurós anyagi terhet jelentett volna a gondozott személy családjának. A törvénymódosítást országszerte nagy
felzúdulás fogadta, ezután enyhítettek rajta. Az
újabb törvénymódosítás június végén lépett életbe. Ez már azt mondta ki, hogy az önkormányzatok maguk dönthetik el, hogy a szociális szolgáltatást igénybe vevő kliens milyen mértékben járul
hozzá a költségek megtérítéséhez.
A Dunaszerdahelyi Városi Képviselő-testület áprilisban és júniusban is foglalkozott a kérdéssel,
mert a megváltozott törvényhez kellett igazítania
az általánosan kötelező érvényű városi rendeletet.

Áprilisban a testület ugyan elfogadta a lényegesen
magasabb díjszabást, amely júliustól lépett volna
hatályba, de mivel időközben újra változott a törvény, Dr. Hájos Zoltán polgármester operatív módon azonnal beterjesztette a magasabb tarifákat tartalmazó rendelet visszavonását. Igy a magasabb tarifák nem léptek júliustól életbe.
A gondozószolgálatért fizetendő tarifák kérdése a szeptemberi önkormányzati ülésen újra napirenden szerepelt. A képviselők úgy döntöttek,
hogy november elsejétől a rászorulónak ellátásához
óradíjként 0,40 eurót kell hozzáfizetnie. „A térítés
ellenében viszont szakszerű ellátást kapnak, mert
2012. január elsejétől csak olyan személy vállalhat
gondozást, akinek van szakképesítése. A nálunk alkalmazott gondozók is elvégezték az előírt tanfolyamot és oklevelet kaptak” - tájékoztatta lapunkat
Miklós Alica, a szociális ügyek osztályának vezetője. Mint hozzáfűzte, ugyan sok többletmunkával
járt a gyakori törvényi változás, remélhetőleg sikerült
olyan árat meghatározni a novembertől érvényes új
városi rendeletben, amely elfogadható a gondozásra
szoruló személyek családjainak és anyagilag nem
jelent elviselhetetlen terhet. Az osztályvezető elmondta azt is, hogy a gondozószolgálatot igénybe
vevő rászorultakat levélben értesítették a változásról és kérték, jelezzék vissza, ilyen feltételek mellett is igényt tartanak-e az ápolásra. A visszajelzések jók és az idősek továbbra is igénylik ezt a szolgáltatást, mondta Miklós Alica.

Illusztrációs felvétel / Ilustračné foto

Vyššie poplatky za opatrovateľskú službu
Namiesto doterajších 0,20 € hodinová sadzba bude 0,40 €, čo je ale stále rádovo menej, ako parlamentom pôvodne schválených 1,60 €
V roku 2012 Slovenská národná rada schválila novelizáciu dvoch zákonov, tieto zmeny v podstatnej miere ovplyvnili aj opatrovateľskú službu, ktorú v Dunajskej Stede prevádzkuje mesto. Legislatívne zmeny
si vynútili aj úpravu všeobecne záväzného
mestského nariadenia. V ďalšom informujeme aj o nových tarifách platných od novembra v Dunajskej Strede.
Prvá novela nadobudla účinnosť začiatkom marca, ktorá stanovila, že klienti musia uhradiť až polovicu skutočných nákladov na opatrovanie v penziónoch. Tá by mala finančne neznesiteľný dopad
aj na rozpočet rodín odkázaných osôb, ktorým obce
opatrovateľskú službu poskytovali doma. Dunajskostredčania, odkázané na opatrovateľskú službu podľa dovtedy platného mestského nariadenia

platili za opatrovanie 0,20 eur/hod. Novelizovaný zákon stanovil vyššiu hodinovú tarifu, a to 1,60
eur. V prepočte na jeden mesiac to malo činiť namiesto 32 eur až 250 eur. Novela vyvolala celoštátnu vlnu nespokojnosti, preto bola zmiernená
novou zákonnou úpravou, ktorá nadobudla účinnosť koncom júna. Podľa nej samospráva rozhoduje o tom, do akej miery prispieva klient na úhradu nákladov za opatrovateľskú službu.
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede sa zaoberalo danou problematikou v apríli a v júni, a v
zmysle zákona malo novelizovať aj príslušné mestské nariadenie. Hoci poslanci v apríli odsúhlasili vyššie sadzby, tieto v júni nenadobudli účinnosť, nakoľko
sa medzičasom opäť bol pozmenený zákon a primátor
operatívne inicioval zrušenie VZN s vyššími tarifami.
Otázka sadzieb za opatrovateľskú službu bola
prerokovaná aj na septembrovom zasadnutí mest-

ského zastupiteľstva. Poslanci definitívne odsúhlasili
tarifu za opatrovateľskú službu vo výške 0,40 eur
na hodinu, čo je podstatne menej, ako parlamentom
pôvodne schválená sadzba vo výške 1,6 eúr. „Opatrovaní občania dostanú odbornú starostlivosť, pretože od januára 2012 opatrovateľskú činnosť môže
vykonávať len odborne spôsobilá osoba. Naši
opatrovatelia absolvovali príslušné školenia a
majú aj certifikát“ - povedala pre DH Alica Miklósová, vedúca oddelenia pre sociálne veci mestského úradu. Ako dodala, verí, že v novom VZN
platnom od novembra, sa podarilo stanoviť takú sadzbu, ktorá drasticky nezaťaží rodiny odkázaných
osôb. Opatrované osoby boli mestským úradom na
zmeny písomne upozornené, ale mali záujem o službu aj za nových podmienok. „Spätná väzba je dobrá, odkázané osoby majú naďalej záujem o túto službu“ - potvrdila Alica Miklósová.
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Mozaik / Mozaika

Drogellenes előadás iskolásoknak
Egy felkavaró, nehezen felejthető ﬁlmet láthattak szeptemberben a Szabó Gyula Alapiskola diákjai. A vetítés a Femit PT drogellenes kampányának része volt.
"Karesz fiam most 36 éves lenne. Akár az édesapjuk is lehetne, de 21 évesen meghalt" – mondta
bevezetőjében Gáspár Károly, aki Rákospalotáról
érkezett, hogy a kábítószerfogyasztás veszélyeire
hívja fel a fiatalok figyelmét. A film vetítése alatt
kiment, mert, mint mondta, képtelen végignézni. A
film végigköveti Karesz stációit a vidám társas öszszejövetelek ártatlannak tűnő poharazgatásaitól a
drogos bulikon át egészen az utolsó napokig, miközben szinte észrevétlenül válik a jó kiállású, vidám, kedves fiatalember tehetetlen, önálló mozgásra
képtelen, ijesztő ronccsá. "Ott aludtunk a szomszéd
szobában, amikor meghalt. Még a vénájában volt
a fecskendő...Azóta nincs nyugtom, amíg élek, lelkiismeretfurdalásom lesz" – mondta a vetítés után
a 65 éves férfi, aki 59 évesen elvégezte a Pázmány
Péter Egyetem teológia szakát és missziójának tekinti, hogy óvja a fiatalokat a kábítószerektől.
Elmondta, hogyan vált a drog rabjává a fia, akivel 16 hónap leforgása alatt végzett a szer. A baj ott
kezdődött, amikor a filléres gondokkal küszködő
család egy örökségnek köszönhetően jómódúvá vált.
"A legjobbat akartam a gyereknek. Nekem nem volt
jó gyerekkorom, azt akartam, hogy neki mindene
meglegyen. Karesz úgy érezte, nincs ami megállítsa, mindent ki akart próbálni. De a drog nem olyan,
ami elengedné az embert. És a gyengébb szerek után
következnek a keményebbek" – figyelmeztetett
Gáspár Károly. A dunaszerdahelyi alapiskolában tartott előadása a kétszázhatvanadik volt. Hallgatóságát
szondázva kiderült, hogy a tizenéves gyerekek még
nem találkoztak környezetükben drogosokkal. Remélhetőleg ez a megrázó élmény visszataró erejű
lesz számukra egész életükben.

Protidrogová prednáška pre žiakov
V septembri v rámci protidrogovej kampane združenia FEMIT premietali ﬁlm pre žiakov ZŠ Gyulu Szabóa s touto tematikou.
„Môj syn, Kares, by mal teraz 36 rokov. Mohol by byť vaším otcom, ale zomrel, keď mal iba
21 rokov“ – povedal v úvode Károly Gáspár, ktorý prišiel medzi žiakov z maďarského Rákospalota,
aby upriamil pozornosť na nebezpečenstvá, ktoré
číhajú na užívateľov omamných látok. Film zachytáva jednotlivé etapy života Karesza, počnúc
veselými, zdanlivo nevinnými stretnutiami s priateľmi pri pive cez partie, kde sa užívali aj drogy,
až po posledné dni jeho života. Z mladého, veselého, bezstarostného mladíka sa postupne stáva odstrašujúca troska, ktorá sa bez cudzej pomoci nedokáže ani pohnúť. „Spali sme vo vedľajšej izbe,
keď zomrel. Injekčnú striekačku mal ešte v žilách...

Od tej doby nemám pokoja, až do konca života budem mať výčitky svedomia“ - povedal po premietaní 65 ročný muž, ktorý považuje za svoje poslanie, aby varoval mladých pred užívaním drog.
Rozprával žiakom aj o tom, ako sa jeho syn stal
závislým na drogách, a ako po 16 mesiacoch podľahol tejto závislosti. Zlom nastal vtedy, keď rodina, ktorá predtým zápasila finančnými problémami, sa vďaka dedičstvu stala zo dňa na deň majetnou. „Chcel som pre syna to najlepšie. Nemal
som dobré detstvo, chcel som, aby on mal všetko.
Chcel vyskúšať všetko, ale drogy nepustia svoju
obeť a po ľahkých drogách nasledovali tvrdé“ upozornil Károly Gáspár. Jeho prednáška v Dunajskej Strede bola v poradí už dvestošesťdesiata a mala veľkú odozvu medzi žiakmi. Verme, že
odstrašujúci zážitok z filmu bude pre nich celoživotným mementom.

FELHÍVÁS

Indul a szezon a műjégpályán

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.

„Ha az időjárás megfelelő lesz, akkor november 23-tól üzemel a városi
műjégpálya. Ezen a pénteken délután 3 órakor lesz a kapunyitás”– tájékoztatta
lapunkat Aranyossy Csaba, a Városi Sportlétesítmények igazgatója. Naponta
reggel 10 órától fogadja a korcsolyázókat, majd délután 14 és 15 óra között
jégfelújítás miatt zárva tart. 5 órától este 7 óráig ismét korcsolyázhatnak az
érdeklődők, ezután a hokicsapatok bérelhetik ki a műjeget.

Štart korčuliarskej sezóny
„Ak bude vyhovujúce počasie, 23. novembra bude zahájená nová korčuliarska sezóna na umelej ľadovej ploche. V tento piatok otvárame o
15-tej hodine“ – informoval DH riaditeľ Správy športových zariadení
mesta Csaba Aranyossy. Umelé klzisko každý deň otvára svoje brány
o 10-tej hodine, ale popoludní od 14-tej do 15-tej hodiny bude zatvorené pre obnovu ľadového povrchu. Potom od 15-tej až do 19-tej hodiny
znovu vítajú milovníkov korčuľovania, večer si ľadovú plochu môžu prenajať hokejové družstvá.

Interjú, hirdetés/ Rozhovor, inzercia
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A zenének szívből kell jönnie
Az idei dunaszerdahelyi harmonikafesztivál
sztárvendége az amerikai Frank Marocco,
minden idők legsikeresebb harmonikaművésze lett volna. A márciusban elhunyt mester helyett 21 éves tanítványát, Antonino de
Lucát, a már ﬁatalon nevet szerzett olasz muzsikust láthatta-hallhatta a dunaszerdahelyi
közönség. Beszélgetésünk vele készült.
Zenei tehetsége családi örökség?
- Az édesapám is harmonikás volt, ő örökítette
rám ezt a szenvedélyét. Hatévesen kezdett tanítani, de akkor nem fűlt hozzá a fogam. Tizenegyéves
voltam, amikor apám felvetette, hogy járjak zeneiskolába, és én igent mondtam. Tulajdonképpen akkor kezdtem komolyan tanulni.
Úgy tudom, ön szicíliai.
- Igen, de elkívánkoztam Szicíliából. Most negyedik éve Közép-Olaszországban, Castelfidardóban élek és a közeli Ancona konzervatóriumának harmonika szakán tanulok.
Miért éppen Castelfidardót választotta?

- Castelfidardo a harmonikagyártásáról híres.
Úgy éreztem, hogy ott el tudom érni azt, amit szeretnék, közelebb leszek a zene világához. Szicíliában nagyon kevés a kitörési lehetőség. Ott a harmonika kizárólag népi hangszerként használatos.
Én viszont dzsesszt szeretnék játszani.
A harmonika nálunk sem örvend olyan megbecsülésnek, mint a zongora vagy a hegedű.
- Pedig a harmonikában óriási lehetőségek vannak. Talán azért sem eléggé megbecsült, mert aránylag új keletű hangszer és nagyon későn kezdték konzervatóriumon tanítani.
Hol ismerkedett meg Frank Maroccóval?
- Szicíliában, ahol 2010-ben megszerveztem a koncertjét. A következő napon volt vele az első órám. Ezt
hálából adta, azért, mert amikor az izlandi vulkánkitörés miatt leállt a repülőközlekedés, és nem jöhetett el az olaszországi koncertjeire, engem kértek fel,
hogy ugorjak be helyette. De nem is óra volt ez, hanem baráti találkozó. Marocco az a típusú ember volt,
aki mindenkit barátként kezelt, nála nem volt fölé- és
alárendeltség. Talán az egyetlen világhírű muzsikus,

Hudba musí prameniť z duše
Hviezdou tohtoročného dunajskostredského
festivalu akordeonistov mal byť Frank Marocco, najväčší majster nástroja všetkých čias. Namiesto majstra, ktorý zosnul v marci t.r., sa obecenstvu predstavil jeho najmladší žiak, 21
ročný Talian Antonino de Luca. Rozprávali sme
sa s ním po vystúpení vo veľkej sále radnice.
Je vo vašej rodine hudobné nadanie dedičné?
Aj môj otec hral na harmonike, jemu môžem vďačiť za lásku k nástroju. Začal ma učiť ako šesťročného, ale vtedy sa mi veľmi nechcelo. Mal som 11
rokov, keď mi navrhol, aby som začal chodiť do hudobnej školy a ja som súhlasil. Vtedy som sa začal
vážnejšie venovať tomuto nástroju.

Ak dobre viem, pochádzate zo Sicílie.
Áno, ale vždy som túžil opustiť tento kút Talianska.
Už štvrtý rok žijem v strednom Taliansku v Castelfidarde a navštevujem konzervatórium v Ancone.
Prečo ste sa rozhodli práve pre toto mesto?
Lebo Castelfidardo sa preslávilo výrobou akordeónov. Nazdával som sa, že tu sa môžem dostať
bližšie k svetu hudby, po ktorom som vždy túžil. Na
Sicílii je veľmi málo príležitostí pre akordeonistu,
ak chce hrať jazz. Harmonika je tam výsostne ľudovým nástrojom.
Akordeón ani u nás nie je taký populárny,
ako napríklad klavír alebo husle.
Možno je to aj preto, že je novodobým nástrojom, veľmi neskoro ho začali učiť na konzer-

akiben nem volt szemernyi önhittség sem. Utána aztán többször találkoztunk Castelfidardóban.
Mit adott önnek a vele való találkozás?
- Megerősített abban, hogy akkor játszik jól az
ember, ha nem azt játssza, amit a kottákból tanult,
hanem azt, amit abban a pillanatban érez. A zenének
a szívéből kell jönnie.

vatóriu. Ale v akordeóne sa skrývajú obrovské
možnosti.
Kde ste sa zoznámili s Frankom Maroccom?
Na Sicílii, kde som v roku 2010 zorganizoval pre
neho koncert. Nasledujúci deň mi dal prvú lekciu. Bola
to odmena za to, že som za neho zaskakoval na koncertoch v Taliansku, keď následkom sopečnej aktivity
na Islande lety boli zrušené. Ale nebola to skutočná
vyučovacia hodina, skôr priateľské posedenie. Marocco bol ten typ človeka, ktorý sa ku každému choval ako k priateľovi. Pre neho neexistovala nad- a podradenosť. Bol to snáď jediný muzikant svetového formátu, v ktorom nebola ani štipka samoľúbosti. Potom sme sa ešte niekoľkokrát stretli v Castelfidarde.
Čo vám dali tieto stretnutia?
Posilnili ma v tom presvedčení, že človek hrá
dobre nie vtedy, keď odohrá, čo je v notách, ale keď
hrá to, čo v danom momente cíti. Hudba musí pri-

BONBÓNový SILVESTER 2012
Doprajte si na záver roka BONBÓNik.
Oslávte s priateľmi odchádzajúci rok 2012
pravou silvestrovskou zábavou
a gurmánskou hostinou!
Silvestrovskú náladu zabezpečia
• rytmické tanečnice zo skupiny Zohra
• vokálno - inštrumentálna skupina „OSCAR
COMPANY“ vám zahrá všetky obľúbené
„srdcovky“
• DJ
• Novoročná tombola

•
•
•
•
•

Gurmánske silvestrovské hody
privítací silvestrovský koktail
bohatá ponuka najobľúbenejších miestnych jedál
Silvestrovská misa hojnosti
káva /neobmedzene/
šumivé víno /pohár/
pol litra sudového vína na osobu
2. večera
•
žitnoostrovský novoročný bufet
•
jelení guláš, podávaný v kotli
•
silvestrovské jaternice, klobásy
•
pečené prasiatko

•

Novoročná torta
BONBÓNový SILVESTER 2012
už od 30 EUR / osoba:
30 EUR / Silvester pri bazéne,
48 EUR / Silvester v reštaurácii
75 EUR /osoba Silvester s ubytovaním a novoročným obedom
-vyhradený priestor pre fajčiarov
Rezervácie: +421 31 5575222
+421 911 282 856
bonbon@bonbon.sk
www.bonbon.sk
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

A REFORMVARÁZS Önt is elvarázsolja!
Ha Önnek is a legfontosabb a saját és szerettei egészsége, akkor kedvére válogathat Reformvarázs szakboltunkban. Választékunk folyamatosan bővül, karácsony előtt különlegességeket kínálunk vásárlóinknak. Lepje meg ismerősét díszcsomagolású eredeti kalocsai paprikával, vagy vásároljon likőrös szaloncukrot! Ezeket a termékeket Dunaszerdahelyen csak itt találja meg a kedves
vásárló. De kaphatók szarvashúsból és mangalicából készült reformkolbász- és szalámikülönlegességek, amelyek füstöléssel vannak tartósítva, mesterséges tartósító- és szinezékanyagokat nem
tartalmaznak. Kóstolja meg a friss, ropogós mangalicatöpörtyűt
is! Ezek többsége a kaposvári vadfeldolgozó üzemből származik.
Marcipánból készült édességek, sütemények házi készítésű
aszalt gyümölcsökből – ezeket tej-, tojás- és lisztérzékenyek is

ehetik. A sütemények 6 – 8 hónapig is elállnak, ajándéknak vásárolhatók tetszetős csomagolásban süteménykollekciók is. Különleges házi lekvárok, szörpök
diétás változatban is: többek között sütőtökös narancslekvár, naspolyalekvár, bodzaszörp, citromfűszörp is. Természetes anyagokból készült szappanok és olajok között
válogathatnak, de kiváló minőségű tisztító- és felmosókendők is kaphatók, amelyekkel még a takarítás is élvezet.
Mindez elérhető áron szerezhető be a REFORMVARÁZS szakboltban a Harmónia bioszaküzlet szomszédságában a Fontána melletti kis zsákutcában. Nyitva tartás: hétfő – 13 – 17.00, kedd – péntek: 9 – 17.00,
szombat: 9 – 12.00.

REFORMVARÁZS očarí aj Vás
Ak je pre Vás najdôležitejšie vaše zdravie a
rodiny, tak navštívte našu predajňu REFORMVARÁZS. Bohatý sortiment tu nestihneme
vymenovať, navyše ponuku neustále rozširujeme. O jej širokej škále sa prídte presvedčiť osobne. Pred vianocami Vás prekvapíme aj s novinkami, ako salónky s príchuťou likéru a pravá paprika z Kalocse v darčekovom balení. Heslovite si dovolíme upriamiť vašu pozornosť na
gastronomické špeciality, ktoré si v Dunajskej
Strede zakúpite len u nás.
Labužnícke klobásy a salámy z jelenieho a
mangalicového mäsa, ktoré sú po domácky údené, neobsahujú konzervačné látky a umelé farbivá. Predávame aj čerstvé, chrumkavé oškvarky

z mangalice. Väčšina týchto produktov pochádza z výrobne mäsových výrobkov z diviny
v Kaposvári. Zákusky z marcipánu z domácky
sušeného ovocia – môžu ich konzumovať aj
osoby, ktorých trápia rôzne alergie ( na lepok,
mlieko, vajcia). Zákusky sú skladovateľné aj po
dobu 6-8 mesiacov. Naša kolekcia zákuskov podľa výberu klienta vo vzhľadnom balení je aj
výborným darčekom pri životných jubileách a
iných príležitostiach. Jedinečné marmelády a
sirupy aj pre diabetikov: ponúkame napríklad
tekvicovo-pomarančový lekvár, marmeládu z
mišpule, sirup z bazy čiernej alebo medovky
obyčajnej. Nechýbajú z našich pultov prírodné
mydlá a oleje, ani pravá maďarská paprika, či
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Október 17-i versenyünk megfejtői

A legutóbbi számunkban közölt kérdésre adott helyes válaszok beküldői
közül kisorsolt szerencsés nyertesek a következők: Pónya Edina, Barátság
tér 2170/22, Márk Judit, Duna utca 372/15 és Csiba Zoltán, Halpiac
334/12.A nyertesek a nyereményért az ITelCom-cég irodájában jelentkezzenek a Bacsák utca 247. szám alatt. Tel: 031 321 99 99. A nyertesek az Itelcom 20 euró értékű ajándékcsomagját nyerik. Szükséges a személyi igazolvány felmutatása!

Új kérdés:
Milyen karácsonyi újdonságokat kínál a Reformvarázs szaküzlet? A
nyertesek 20 euró értekében tetszés szerint vásárolhatnak a szakboltban.
Válaszaikat legkésőbb november 15-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.

kvalitné utierky, ktorými aj upratovanie je zážitkom.
A to všetko za prijateľné ceny v predajni REFORMVARÁZS v susedstve bioobchodu Harmónia v slepej uličke pri Fontáne. Otváracie hodiny: pondelok od 13-17 hod., utorok-piatok: 917 hod, v sobotu od 9-12 hod.
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže zo 17. októbra
Z čitateľov, ktorí zaslali správnu odpovedˇ na otázku, ktorú sme položili v poslednom vydaní DH, boli vyžrebovaní: Edina Pónya, nám.
Priateľstva 2170/22, Judit Márk, Dunajská 372/15 a Zoltán Csiba, Rybný trh 334/12.Každý výherca vyhráva od firmy Itelcom darčekový balík v hodnote po 20 EUR. Treba sa preukázať občianskym preukazom.

Nová otázka:
Aké novinky ponúka pred vianocami predajňa Reformvarázs? Vyžrebovaní čitatelia vyhrávajú možnosť nákupu podľa vlastného výberu
v predajni Reformvarázs po 20 eúr.
Odpovede zašlite najneskôr do 15. novembra 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

A DSZTV műsora:
Híradó * Magazin - Új Hírek és Magazin minden csütörtökön 18.00-kor. Folyamatos ismétlés, kivéve a technikai szüneteket. weboldal: www.dstv.sk

Születések – Novorodenci

Relácie DSTV:

Ürögi Ladislav
Drahoš Dominik
Banda Rodrigó
Kollár Chiara
Bothová Cintia
Hegedüs Zalán
Füssy Otto
Sátor Dorka
Füssy Lara
Kósa Áron
Fedorková Sofia
Farkasová Jenifer Leila
Sípos Juan Miguel
Stojka Santiago

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

Elhalálozások – Zomreli
Vasová Rozália (1921)
Kaprinaiová Alžbeta (1920)
Ing. Zsigárdi Ladislav ( 1923)
Bánová Valeria ( 1935)
Bertók Dezider /1942/
Sárköziová Jolana /1944/
Krajčírik Eugen /1946/
Kollárová Helena /1929/
Bognár Viliam /1947/
Novoszák Ignác /1925/
Pavlíková Juliana /1941/

Házasságkötések – Sobáše
Mezzei Alexander - Andrea Izsmánová
Tóth Tomáš - Silvia Mezeiová
Mészáros Imrich -Iveta Juhosová
Zsemlye Ján - Kristína Nagyová
Banyák Alexander - Kinga Touati
Kontár Boris - Anna Habenichtová
Kucman Patrik - Annamária Szabóová
Németh András - Mgr. Krisztina Nagy
Bc. Kázmér Peter -Mgr. Réka Nagy
Cséfalvay Tibor - Hilda Keszöcze
Károlyi Vojtech - Volentierová Marianna
Lovas Dávid - Kucserová Kristína
Mgr.Benes Zsolt - Tarrová Csilla
Mgr. Gaal Patrik - Enikő Bíró
Ollé Ľudovít - Monika Lunák

KM G -Vermes villa
A Kortárs Magyar Galéria festészeti
gyűjteményének kiállítását november 8án17:00 órakor Pogány Gábor művészettörténész nyitja meg. Köszöntő: A. Szabó
László, a Kortárs Magyar Galéria kuratóriumának elnöke. Közreműködik az Aranymetszés verséneklő együttes.Az alkotások
mindhárom helyszínen, a Vermes-villában,
a Csallóközi Múzeumban és a Városi Művelődési Központban november 30-ig tekinthetők meg.
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A VMK novemberi műsora / Program MsKS na november
nov.7. – 10.00 és 12.00.: Dvorák&Patka Színház – Budapest: Örkény István: Egypercesek /
Divadlo Dvorák&Patka – Budapest (MR) - I. Örkény:Jednominútovky
nov. 9. – 17.00: Szent királyaink Nimródtól Mátyásig – Aradi Lajos magyarságkutató előadása
/ Naši svätí kráľovia– Prednáška Lajosa Aradiho
nov.10.–16.00: VIII. Kárpát-medencei folklórfesztivál – Márton napi vigalom / VIII. Folklórny festival Karpatskej kotliny – Veselica na Martina
nov. 11. – 17.00: Végzet, sors, szabad akarat – Feldmár András előadása / Osud, volná vôla –
prednáška A. Feldmára
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.13. – 18.00: Benkő László: Tatárjárás trilógia – A végső tenger - könyvbemutató / Prezentácia knihy „ Tatárjárás trilógia“ –
nov. 14. – 17.00: A diabétesz világnapján: Az evolúciós étrend lehetőségei a klinikai orvoslásban / Svetový deň diabetikov – Možnosti evolučnej výživy v klinickom liečení
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: Holdbéli csónakos (Weöres Sándor élő zenés kalandjátéka) /Vystúpenie Divadla Forrás – Győr (MR): Holdbeli csónakos
nov. 19. – 18.00: A legnagyobb titok: Az igazság - Kovács-Magyar András könyvbemutatóval
egybekötött előadói estje / Najväcšie tajomstvo: Pravda - prezentácia knihy s prednáškou
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)

Héttorony Fesztivál
Jótékonysági rendezvény Dunaszerdahelyen
a városházán a 2. emeleti nagyteremben november 16-án
18.00: Turi Attila építész kiállítása, megnyitja
Csernyus Lőrinc építész
19.00: Szvorák Katalin A CAPELLA című
műsora / közreműködnek Soós Réka, Paár
Júlia és Timár Sára/
20.00: Lakatos Róbert, Balogh Kálmán és Novák Csaba koncertje
Belépődíj: 5 euró. www.fono.hu

NFG-klub
november 17.: Énekes-dalszerzők estéje:
John the Sad + Maggie, Alone As I (HU)
november 23.: Milos (Leporelo_FM), Alexander Vayas, Groove X parti
december 8.: Wattican Punk Ballet
(ARM/RUS) + Akut skizofrézia - koncertek

GSMU - Vermesova vila
Vernisáž výstavy z diel maliarskej zbierky GSMU sa uskutoční 8. novembra 2012
o 17:00.Výstavu otvorí kunsthistorik G. Pogány, slávnostný príhovor: László A. Szabó. Výstava bude prístupná na všetkých
troch miestach do 30. novembra 2012, a to
vo Vermesovej vile, Žitnoostrovnom múzeu
a v Mestskom kultúrnom stredisku.

Szülői bál
A Vámbéry Ármin Gimnázium immár 18.
alkalommal rendezi meg a hagyományos
szülői bált, 2012.november 17-én 19:00 órai
kezdettel az iskola épületében. A belépőjegy
17 euró /tartalmazza a zenedíjat, két vacsorát,
fogadóitalt és aperitifet, kávét, bort és üdítőket /. A zenét (két helyszínen) a Big Man Band,
ill. Török László és zenekara szolgáltatja. Jegyelővétel és asztalfoglalás az iskola titkárságán
vagy a 031-591-2900 telefonszámon.

16

Mozaik ,/ Mozaika

Rács kerül a trafóállomásra?
Október derekán, amikor még nem fordult hűvösre az idő, elhunyt egy nem dunaszerdahelyi
illetőségű hajléktalan nő. Sorstársaival napközben a Baranyai élelmiszerbolttal szemközti parkban szokott csellengeni. A holttestet a közeli trafóállomás alatt találták meg, ahol többen szoktak éjszakázni. Lapunk értesülése szerint a hajléktalan nőt előzőleg kórházban kezelték. A rendőrség vizsgálja a halál okát. A trafóállomás mellett lakók nehezményezték, hogy a hajléktalanok
rendszeresen ott szemetelnek a balkonjaik alatt és zavarják a nyugalmukat. A panaszok nyomán
a városi hivatal illetékes osztálya felvette a kapcsolatot a Villamosművek dunaszerdahelyi kirendeltségével és felkérte a céget a trafóépület alsó részének a berácsozására, amit a napokban a
város közmunkásokkal kitakaríttatott.
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Bude trafostanica zamrežovaná?
V polovici októbra, keď panovalo ešte slnečné počasie, zomrela jedna bezdomovkyňa s trvalým pobytom mimo nášho mesta. So skupinou bezdomovcov sa cez deň obvykle zdržiavala
v parku oproti potravín Baranyai. Jej nehybné telo objavili kolegovia pod blízkou trafostanicou. Podľa informácií DH žena predtým bola aj hospitalizovaná. Prípad vyšetruje polícia. Obyvatelia domov pri trafostanici už aj v minulosti vyjadrili svoju nespokojnosť s tým, že bezdomovci robia neporiadok pod ich balkónami. Kompetentné oddelenie mestského úradu sa obrátilo na dunajskostredskú filiálku ZSE, aby spodnú časť trafostanice čím skôr zamrežovali, mestský úrad už dal vyčistiť tieto priestory objektu.

A képviselők interpellációiból
Z interpelácií poslancov

Akár halállal is végződhetett volna
Október 19-én lakossági bejelentés nyomán szálltak ki a városi rendőrök a Sport utca végén lévő
garázsokhoz. Nyilván az előző éjszaka a sötétség leple alatt az elkövetők villanykábeleket vágtak el és
loptak el az ottani sorgarázsoknál. Nem sikerült tetten érni őket, ezért ismeretlen elkövetők ellen eljárás indult. A vandál cselekedetnek volt egy szenvedő alanya is, egy hétéves kisfiú, akit áramütés ért
és kórházi ápolásra szorult.

Mire jó a szelektív hulladékgyűjtés?
Prednosti selektívneho zberu odpadu

Karácsonyi kísérőrendezvények
Vianočné sprievodné akcie

Mohlo sa to skončiť aj usmrtením
19-ho októbra zavolala obyvateľka na mestskú políciu, následne policajti sa okamžite dostavili k
radovým garážiam na konci Športovej ulice, kde zrejme v predchádzajúcu noc pod rúškom tmy neznámi
páchatelia odcudzili elektrické káble. Dolapiť sa ich nepodarilo, preto voči neznámym páchateľom bolo
začaté trestné stíhanie. Vyčínanie vandalov mohlo mať aj tragickú dohru: sedemročného chlapca zasiahol
prúd a niekoľko dní bol hospitalizovaný.
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Avasútmellettiparkolóról
O parkovisku pri stanici
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