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dunaszerdahelyiek nem panaszkodhatnak, hogy unalmas a kisvárosi élet.
Mindig akad valami, ami felkavarja a
kedélyeket, hol kellemesen, mint Rúzsa Magdi koncertje, hol kellemetlenül,
mint a zólyomi hölgy esete a magyar
nyelvvel. Ez az utóbbi valóságos detektívregény, és Agatha Christie beretvaeszű vénkisasszonya, Miss Marple sok
fejcsóválni valót találna a történtekben. Itt van rögtön az
a titokzatos nyitrai vendég, akire olyan sokkoló hatást
gyakorolt a magyar szó, hogy egészen Nyitráig futott,
amíg annyira össze tudta szedni magát, hogy "egy negatív üzenetű mail"-t tudjon küldeni - hova, kinek is? És
ki is egyáltalán ez a reklamáló? A mail alapján ezt könynyen ki lehetne deríteni, ahogy azt is, hogy ki nem volt
hajlandó vele a dunaszerdahelyi termálfürdő éttermében
szlovákul beszélni. Csak meg kell kérni, hogy adjon személyleírást az illetőről. És persze azt is meg kellene tőle
kérdezni, miért csak utólag panaszkodik, miért nem tette meg rögtön helyben? Mivel a szlovákul beszélni nem
tudó és nem akaró dél-szlovákiai magyarok a létező legismertebb szlovák mantra, amelyről az utólagos vizsgálódás csaknem mindig kideríti, hogy nem egyéb rosszindulatú kacsánál, a nyitrai reklamációt sem kell túl komolyan venni. Annál komolyabban veendő az étteremvezető, aki rá hivatkozva tiltotta meg a beosztottjainak, hogy egymás között magyarul beszéljenek. Holott
a tilalom igazi oka más volt, és ezt később ő maga is bevallotta: mivel nem ért magyarul, úgy érezte, hogy kibeszélik őt az alkalmazottak. Ezzel ki is állította saját szegénységi bizonyítványát, mint mindenki, aki a más nyelven beszélőben potenciális ellenséget lát. Jó lenne tisztázni az ügy részleteit, és levonni a szükséges következtetéseket, hogy ne borzolják ilyen esetek a kedélyeket. Ez a fürdő jól felfogott gazdasági érdeke is. Nehogy
máshova csábuljanak el azok, akiket sért az anyanyelvük korlátozása.

A diákoknak
is van
véleményük
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Időszerű témák Aktuality

Hűségkártyával
már 37 boltban

S Vernostnou kartou

Februártól fokozatosan már 37 kisüzlet csatlakozott azoknak a boltoknak a hálózatához, amelyekben a Hűségkártya – tulajdonosok a kártya felmutatásával kedvezményesen vásárolhatnak. A
kedvezmény csak készpénzes vásárlásnál érvényesíthető. Ennek oka, hogy a bankok kártyás fizetésnél jelentős tranzakciós díjat számolnak fel, ami
a kisboltokat érzékenyen érintené. A Hűségkártyát
elfogadó kisboltok jegyzéke a kedvezményezett termékek listájával együtt megtalálható Dunaszerdahely város weboldalán www.dunstreda.sk. Az alábbi táblázatban az újabb 2 bolt szerepel, amelyek az
utóbbi hónapban csatlakoztak a hálózathoz.

Od februára sa postupne pripojilo už 37
malých predajní k sieti drobných obchodíkov, ktoré ponúkajú majiteľom Vernostnej karty rôzne
zľavy pri nákupoch.
Kupujúci si však zľavu môže uplatniť iba v tom
prípade, ak za nákup platí v hotovosti. Je to preto, lebo pri platbe kartou banky zúčtujú poplatok, ktorý veľmi zaťažuje malé obchody.
Zoznam obchodov a konkrétne zľavy nájdete
na webovej stránke Dunajskej Stredy
www.dunstreda.sk. Nižšie informujeme o zľavách ďalších 2 obchodov, ktoré sa pripojili za
posledný mesiac.

už v 37 obchodoch

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

Az üzlet neve
Názov predajne

DOMINE DS
DOMINE DS
Kft./s.r.o.
Silvia Dohoráková SZ - KOLOR
SZ - KOLOR

Kínálat/
Sortiment

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

Temetkezési cég/ pohrebná služba
Festéküzlet/ farby-laky

Vámbéry tér 53/10B/ 10%
Vámbéryho 53/10B
Múzeum u. 5101/
5%
Múzejná 5101

szolgátlatásokra/na služby
árukra/ na tovar

Felhívás
a hajléktalanok
megsegítésére
A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal a tavalyi
évhez hasonlóan az idén is arra törekszik, hogy
a tél közeledtével csökkentse a városban élő hajléktalanok veszélyeztetettségét. Minden lehetséges eszközzel biztosítani igyekszik a feltételeket a legalapvetőbb létszükségleteik kielégítéséhez. Felhívja ezért a lakosok, a civil
szerveződések, helyi intézmények és önkéntesek
figyelmét arra, hogy ha módjukban áll, adományaikkal segítsék a rászorulókat. További információkat a szociális osztály dolgozói nyújtanak a következő telefonszámokon: 0918/607348, 0918/ 607-349 és 0918/ 607-343.

Olvasóink figyelmébe!
Tudatjuk olvasóinkkal, hogy a Dunaszerdahelyi Hírnök legközelebbi száma december 12-én jelenik meg, jövő évi naptárral!

Do pozornosti čitateľov!
Informuje čitateľov, že najbližšie číslo Dunajskostredského hlásnika vyjde 12. decembra., s kalendárom na rok 2013.

Výzva na pomoc bezdomovcom
Mestský úrad v Dunajskej Strede sa aj tento rok snaží znížiť riziko ohrozenia bezdomovcov, ktorí „prebývajú“ na uliciach Dunajskej
Stredy. Všetkými možnými prostriedkami sa
snaží zabezpečiť ich najzákladnejšie životné potreby v zimnom období. Vyzýva preto obyva-

teľov, civilné organizácie, miestne inštitúcie a
dobrovoľníkov na podporu odkázaných osôb.
Bližšie informácie poskytnú pracovníci oddelenia sociálnych vecí na nasledovných telefónnych číslach: 0918/607-348, 0918/607-349
a 0918/607-343.

Karácsony jegyében/ V znamení vianoc
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Idén is lesz adventi koszorú
Karácsonyi vásárt is tartanak a belvárosban
sárnapjától lesz karácsonyi díszkivilágítás
A tavalyi kedvező fogadtatás után a Vámbéry
téren az idén már másodízben lesz adventi
koszorúja a városnak. A városi önkormányzat mellett működő kulturális és sport szakbizottság javaslata alapján szervezik meg az
ezzel kapcsolatos kísérőrendezvényeket.
December másodikán 16.30-kor kerül sor az első
adventi gyertya ünnepélyes meggyújtására és ökumenikus megáldására. Ezt megelőzően 14.30-kor
a Szent György templomban ünnepi hangversenyt
ad a Szent György kórus, amely ezután a gyertyagyújtáson is előad három karácsonyi éneket.
December 9., 16. és 23. – ezek a további
gyertyák meggyújtásának időpontjai szintén
16.30-kor. Az egyes gyertyagyújtásokat a kö-

Advent első va-

vetkező fellépők műsora teszi karácsonyi hangulatúvá: Vox Camerata, Németh Borbála, a
Fókusz Diákszínpad, és Szabó Marika, az Egri
Harlekin Bábszínház tagja. A városi önkormányzat a közelgő karácsony jegyében tisztelettel meghív minden érdeklődőt a hangulatos
gyertyagyújtásra és a kísérőprogramokra.
A tavalyi kihagyás után az idén újra rendeznek
karácsonyi vásárt a Városi Művelődési Központ
előtti téren. Jellegzetes karácsonyi árukat, mézet,
karácsonyfadíszeket, szaloncukrot, népművészeti és kerámiatárgyakat, gyertyákat, ajándéknak valót vásárolhatnak itt az érdeklődők. A fázósak rumos tea vagy forralt bor mellett melegedhetnek, de
harapnivalót is kínálnak majd az arra járóknak. A
karácsonyi vásár december 14-től 23-ig tart.

Dunaszerdahelyen advent első vasárnapjától lesz
karácsonyi díszkivilágítás. A korzón és a Vámbéry
téren az idén már harmadik éve az energiatakarékos LED-es fényfüzéreket alkalmazzák. Ez a korábbi gyakorlathoz képest olcsóbb megoldást jelent,
és hosszú távon jelentős megtakarítást eredményez
majd. Több tucat díszítő elemet és többszáz méternyi
fényfüzért használnak fel a fák és kandeláberek díszítésére. Az idén annyi a változás, hogy a kék és
sárga színű fényeket a VMK előtti téren is felszerelik. A Fő utca díszkivilágítását is fokozatosan költségkímélő fényforrásokra cserélik ki.

Adventný veniec opäť na námestí Vámbéryho
Znova bude aj vianočný trh v centre mesta Slávnostné osvetlenie mesta od prvej adventnej nedele
Na Vámbéryho námestí pri kostole opäť
bude umiestnený adventný veniec mesta,
ktorý mal premiéru pred rokom a vyvolal pozitívny ohlas. Sprievodný program bude
zostavený na základe návrhu príslušnej komisie pri mestskej samospráve.
2. decembra o 16,30 bude požehnanie adventného venca a zapálenie prvej adventnej sviečky.
Pred týmto slávnostným aktom o 14,30 v kostole
Sv. Juraja bude sviatočný koncert speváckeho zboru Sv. Juraja, ktorý po požehnaní adventného venca zaspieva tri vianočné piesne.

Ďalšie sviečky budú zapálené 9. , 16. a 23. decembra takisto o 16,30 hod. S vianočným programom vystúpia Vox Camerata, Borbála Németh, detský súbor Fókusz a Marika Szabó, členka bábkového divadla Harlekin z Egeru. Mestská samospráva
v znamení blížiacich sa Vianoc srdečne pozýva záujemcov na zapálenie adventných sviečok a sprievodné programy.
Po ročnej prestávke bude tento rok opäť vianočný trh, a to na námestí pred Mestským kultúrnym strediskom. Budú sa tu ponúkať typické
vianočné produkty a darčeky, ako med, vianočná ozdoby, salónky, ľudovoumelecké predmety,

keramika a sviečky. Návštevníci sa môžu zahriať
vareným vínkom alebo čajom s rumom, takisto
budú ponúkať aj vianočné pochutiny. Vianočný trh
trvá od 14. do 23. decembra.
V centrálnej časti mesta vianočné osvetlenie
bude zapnuté v prvú adventnú nedeľu. Na korze a
na Vámbéryho námestí budú na stromoch a stožiaroch umiestnené zostavy z úsporných LED-žiariviek, ktoré z dlhodobého hľadiska sú lacnejšou
a úspornejšou alternatívou. Novinkou je, že modro-zlatožlté osvetlenie bude umistnené aj na námestí
pred MsKS. Vianočné osvetlenie na Hlavnej ulici bude postupne vymenené na šetrnejšie žiarivky.
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Interpelácie

Interpelácie a postrehy poslancov
Nižšie informujeme o poslaneckých interpeláciách a postrehoch, ktoré odzneli na
poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva 30. októbra.
Attila Karaffa (SMK) sa opýtal, či budú jesenné
dni čistoty. Primátor JUDr. Zoltán Hájos v odpovedi uviedol, že súčasná finančná situácia neumožňuje organizovanie jesenného veľkého upratovania v meste. Ako dodal, zber a odvoz komunálneho odpadu sa deje priebežne podľa obvyklého harmonogramu. Podľa Z. Hájosa v budúcnosti môžu bez problémov zorganizovať mestské dni
čistoty, ak v rozpočte na rok 2013 poslanci odsúhlasia peňažný balík na tento účel. Nezávislá poslankyňa Á. Antal bola toho názoru, že by mali

ta sa neaktualizuje pravidelne a sú tam staré, septembrové programy; žiadal ďalej častejšiu kontrolu
psíčkarov na Hlavnej a Dunajskej ulici. Urgoval
aj umiestnenie informačnej tabule v centre mesta s názvami družobných miest. Primátor odpovedal, že MsÚ sa bude zaoberať s pripomienkami poslancov, tabuľa s partnerskými mestami bude
aktuálna po schválení nových symbolov mesta.
Dezider Érsek (Most-Híd) v mene obyvateľov
obytných domov č. 69, 70 a 72 na sídlisku Západ
namietal, že v parku pred Zariadením seniorov parkuje osobné auto. Podľa primátora parkovanie tam
nie je povolené. Gabriella Jarábik (Most-Híd)
upozornila na petíciu Mestského klubu dôchodcov, v ktorom žiadali primátora, aby prehodnotil
svoje rozhodnutie, že klubovú miestnosť môžu po-

týka aj ciest v správe kraja, ale maľovať sa dá až
v budúcom roku. Kinga Horváth (Most-Híd) upozornila nato, že na sídlisku Sever I. po uložení kábla zanechala firma za sebou rozkopaný terén. Primátor oznámil, že firmu vyzvali, aby terén dala
do pôvodného stavu. Gabriellu Jarábik zaujímalo to, či otvoria pre bezdomovcov útulok a či dostanú denne jedno teplé jedlo. Podľa primátora riešenie bude. Pál Keszegh (SMK) sa opýtal na záležitosť závodu na výrobu autobatérií Banner Baterien v priemyselnom parku Kostolné Kračany.
Primátor v odpovedi informoval o tom, že mesto sa odvolalo proti opätovnému vydaniu stavebného povolenia.
V rámci interpelácií Marián Ravasz (Most-Híd)
položil primátorovi tri otázky. Opäť sa opýtal, pre-

nájsť nejaké riešenie, vzápätí sa primátor opýtal, či
majú krátiť prostriedky na vianočnú výzdobu mesta? Z. Hájos pripomenul, že poslanci raz už znížili sumu venovanú na údržbu verejných priestranstiev a preskupili ju na iný účel, preto sa nech teraz nečudujú, že nie sú peniaze. „Z mojej strany by
bola ochota, ale peniaze nie sú, preto nehľadajme
ich v prázdnom vreci“- povedal primátor. Predseda finančnej komisie Zsolt Bindics (Most-Híd)
uviedol, že dni čistoty, organizované dvakrát do
roka, ročne stoja 60 tisíc eúr, ale práve o túto sumu
bola znížená táto položka. Ako dodal, zber a odvoz odpadu sa robí v inej podobe aj teraz a o rok
bude aj na jar aj na jeseň. Podľa Ágoty Antal Dunajská Streda v porovnaní s inými mestami míňa
na údržbu zelených plôch 3–4-krát viac, nech zoberú odtiaľ potrebných 60 tisíc eur.
A. Karaffa ďalej kritizoval, že v Zelenej ulici
chýba kanalizačný poklop, webová stránka mes-

užívať každú sobotu aj organizácie nepočujúcich
a telesne postihnutých. Primátor informoval, že
vec je už v štádiu riešenia a príslušná komisia prejedná problém na najbližšom zasadnutí. Alexander Dakó (Most-Híd) žiadal informáciu o parkovisku pri železničnej stanici, ďalej o záverečnej hodine baru Prestige, kde údajne diskotéka
trvala do 02.30 v noci. Primátor v odpovedi uviedol, že rokuje so spoločnosťou RegioJet o riešení otázky parkoviska. Základom riešenia však
musú byť splnenie určitých dopravno-bezpečnostných kritérií, pretože parkovisko musí byť napojené na cestnú komunikáciu v správe Trnavskej
župy. Po sťažnosti obyvateľov záležitosť Prestige prešetruje aj prokuratúra. Podľa primátora Prestige nemá predĺženú otváraciu dobu. Vendelín
Benkóczki (Most-Híd) kritizoval, že na mnohých
cestných úsekoch v meste chýbajú vodorovné dopravné značenia. Podľa primátora sa tento problém

Množstvo odvezeného odpadu z roka na rok stúpa.

čo už poldruha roka nedostane odpoveď na interpeláciu v súvislosti s problémovým parkovaním na
sídlisku Sever II. Primátor povedal, že tabuľu so zákazom už odstránili, on však nevie a nie je kompetentný rozhodovať v spore obyvateľov. Druhá interpelácia sa týkala vstupného na ihrisku s umelou
trávou, kde údajne pri zaplatení nevydali príjmový doklad. Podľa odpovede primátora už upozornili riaditeľa, ktorý sa postaral o nápravu. V tretej
interpelácii poslanec bol zvedavý nato, koľko parkovacích miest sa vybuduje pri OC Billa vedľa nemocnice. Primátor a kompetentný pracovník odboru
výstavby vysvetlili, že investor vybuduje 54 parkovacích miest pri obchodnom dome, nahradí 15
zrušených miest na Veľkoblahovskej ceste, navyše vybuduje plus 15 parkovacích miest na pozemku
nemocnice s prístupom z Táborskej ulice.

Interpellációk
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Képviselői interpellációk és felvetések

Az alábbiakban összefoglaljuk a városi képviselő-testület legutóbbi, október 30-án
megtartott ülésén elhangzott képviselői
felvetéseket és interpellációkat.
Karaffa Attila (MKP) képviselő afelől érdeklődött, lesz-e őszi lomtalanítás. Dr. Hájos Zoltán
polgármester válaszában leszögezte, hogy az idei
pénzügyi helyzet nem teszi lehetővé a lomtalanítási napok megszervezését, de a szemételhordás a
szokásos harmonogram szerint zajlik, a lakótelepeken szintén folyamatos a nagyobb méretű hulladékok elszállítása. A polgármester úgy vélte, jövőre ennek nem lesz akadálya, ha a 2013-as költségvetésben a képviselők megfelelő pénzösszeget
szavaznak meg erre a célra. Antal Ágota (független) szintén a már említett lomtalanítást vetette fel,
szerinte kellene rá valamilyen megoldást találni. A
polgármester viszontkérdezett: vegyünk el a karácsonyi ünnepi díszitésből? Hájos Zoltán utalt arra,
hogy a képviselők egyszer már elvettek egy jelentős
pénzösszeget a közterületek tisztántartásától és másra csoportosították át, most ne csodálkozzanak, hogy
nincs rá pénz. „A szándék részemről megvan, de
nincs pénz, ne keressük azt az üres zsákban” –
mondta a polgármester. Bindics Zsolt (MostHíd) a lomtalanítást illetően elmondta, hogy a hulladék-gazdálkodási pénzügyi keret csökkentése miatt maradt el az idén a 60 ezer euróba kerülő évi két
szervezett lomtalanítás, de ez más formában az idén
is folyik, jövőre pedig tavasszal és ősszel is lesz.
Antal Ágota szerint Dunaszerdahely más városokhoz mérten 3–4 szeresen többet költ a zöldterületek karbantartására, vegyék el abból a hiányzó 60 ezer eurót. Karaffa képviselő felhívta a figyelmet arra is. hogy a Zöldfasoron hiányzik egy

Jarábik Gabriella képviselő-asszony megelégedéssel nyugtázta, hogy az előző ülésen elhangzott interpellációja
nyomán a város kitakaríttatta a Kukučín utca környékét az autóbusz-megállóhoz vezető szakaszon.

csatornafedél, ami főleg a kerékpárosokra veszélyes. Kifogásolta, hogy a város weboldalán nem frissítik a kulturális események ajánlóját, továbbá szükségesnek tartotta a Duna utcán és a Fő utcán a kutyasétáltatás gyakoribb ellenőrzését. Tábla elhelyezését is sürgette Dunaszerdahely testvérvárosainak megnevezésével. A polgármester szerint ez
az új városi jelképek elfogadása után esedékes.
Érsek Rezső (Most – Híd) a Nyugat városrészben lakók nevében kifogásolta, hogy a nyugdíjas
panzió előtti park közepén autó parkol. A polgármester szerint ott nincs engedélyezve a parkolás. Jarábik Gabriella (Most-Híd) szólt arról a petícióról,
amelyet a nyugdíjasklub tagjai írtak alá és az ellen
emelték fel a szavukat, hogy a hallássérültek és a
mozgássérültek szombatonként a klubhelyiségben
találkozzanak. Szükségesnek tartotta az erre vonatkozó engedély átértékelését. A polgármester
válaszában utalt arra, hogy már foglalkozott az üggyel
és azt a szociális bizottság elé utalta megvitatásra.
Dakó Sándor (Most – Híd) a vasútállomás melletti parkoló máig rendezetlen ügyét hozta újra szóba.
A polgármester aznap tárgyalt a Regiojet képviselőjével. A közlekedésbiztonság szempontjából annak a feltételnek kell teljesülnie, hogy a parkoló rákötődjön a megyei útra. Ez ügyben a városi hivatal
várja a Regiójet vezetőségének a válaszát. A képviselő felemlítette, hogy a környékbeli lakosok panaszkodnak a későig üzemelő Prestige szórakozóhelyre, ahol állítólag éjjel fél háromig tartottak diszkót. A polgármester válaszában utalt arra, hogy már
nyáron előbbre hozták a zárórát. Benkóczki Vendel (Most – Híd) azt nehezményezte, hogy város-

szerte nagyon gyatra az utakon a jelzések felfestése, szerinte ez ügyben tárgyalni kellene a megyei szervekkel is. Horváth Kinga (Most-Híd) elmondta,
hogy az Észak I. lakótelepen a kábelfektetés után rendezetlen terepet hagyott a kivitelező cég. A polgármester közölte, hogy a céget felszólították az eredeti
állapot visszaállítására. Jarábik Gabriella az iránt
érdeklődött, hogy a hajléktalanok számára lesz-e a
téli melegedő és kapnak-e napi egy tál meleg ételt.
A polgármester szerint lesz megoldás. Keszegh Pál
(MKP) megkérdezte, van-e új fejlemény az egyházkarcsai Banner Batterien akkumulátorgyár ügyében. A polgármester közölte, hogy a város megfellebbezte az építési engedély kiadását.
Az interpellációk keretében Ravasz Marián
(Most-Híd) újra megismételte, amit az előző ülésen mondott: másfél éve nem kapott választ az
Észak II. lakótelepi parkolási problémával kapcsolatos interpellációjára. A polgármester közölte,
hogy azt a bizonyos tiltó táblát már levették, ő pedig nem tud és nem hivatott igazságot tenni a lakók vitájában. A képviselő kifogásolta, hogy a műfüves futballpálya belépődíjának befizetésekor
nem adtak nyugtát. A polgármester válasza szerint
a sportlétesítmények igazgatója már intézkedett az
ügyben. A képviselő arra is kíváncsi volt, hogy a
kórház mellett épülő Billa áruháznál hány parkolóhely lesz. A városi hivatal építésügyi osztályának
illetékese szerint a beruházó 54 parkolóhelyet
épít az áruházhoz, kötelezték továbbá arra, hogy a
Nagyabonyi út mellett kieső 15 parkolóhelyet
pótolja és 15 parkolóhelyet épít a Tábor utca felől
megközelíthető kórházi telken.
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O mestskom rozpočte na rok 2013

Aký bude rozpočet na rok 2013?
Sme na prahu prijatia rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2013. Mestské zastupiteľstvo prerokuje túto závažnú otázku 4. decembra. Zostavovanie rozpočtu je už vo finiši, návrh prerokovala finančná komisia, podobne aj Mestská rada. Rok 2012 mesto začalo
s rozpočtovým provizóriom, definitívnu podobu rozpočtu poslanci odobrili až koncom januára. Rozpočet na rok 2012 však nepočítal so
zvýsením daní. Nižšie hladáme odpoveď na
otázku, či v novom roku môžeme počítať so
zvýšením mestských daní a aké sú pespektívy
prijatia rozpočtu na decembrovom zasadnutí.

Hovädziu polievku
zo zeleniny?
Zsolt Bindics, poslanec frakcie Most-Híd a
predseda ﬁnančnej komisie pred prijatím
rozpočtu mesta o zložitej ﬁnančnej situácii
a možných východiskách.
„Zdrojom viac ako 60 % príjmov mesta sú podielové dane zo štátneho rozpočtu. Tieto v roku 2008
predstavovali 5,9 mil. eur. V roku 2013 podľa prognóz Dunajská Streda má dostať len 5,3 mil. eur na
realizáciu tých istých samosprávnych úloh. Rozdiel
predstavuje 600 000 eúr. Vo svetle týchto faktov môžeme konštatovať, že princíp samosprávnosti existuje
len teoreticky a v politických deklaráciach. V skutočnosti od vypuknutia hospodárskej krízy slovenská vláda rozdáva samosprávam len rany. Opäť je tu
šoková terapia, po tom, ako sme sa vyrovnali s legislatívnou zmenou, ktorá o 5 percent znižuje podiel,
ktorý vláda ponechá pre samosprávy z príjmov dane
obyvateľstva. Legislatívna zmena Ficovej vlády v
roku 2013 ukráti dunajskostredské deti o možnosť
využívania voľnočasovných aktivít. V Dunajskej Strede navštevuje rôzne športové, výtvarné, tanečné a
jazykové krúžky 2780 detí. Namiesto tohtoročných
533 tisíc eur dostaneme v budúcom roku len 113 tisíc eur na tento účel. Škandalózne málo peňazí plynie od štátu aj na škôlky: ročne je to na jedno dieťa 1500 eur, pričom náklady sú 2000 eur. Nehovoril som ešte o zvýšení miezd pedagogických pracovníkov, ani o tom, že technický štáb mestskej samosprávy, ktorý disponuje s ročným rozpočtovým
rámcom 200 tisíc eur, na rekonštrukciu ciest a budov nárokuje sumu vo výške 2 mil. eur, aby mohli
vyhovieť požiadavkám obyvateľov. Úloha je veľmi ťažká, preto pri príprave rozpočtu považujem za nevyhnutné, aby sme vychádzali z racionalizácie výdavkov, zvyšovaní efektivity, ale nevyhneme sa ani
istému zvýšeniu daní. Cieľom je blahobyt Dunajskostredčanov, čo nemôžeme docieliť nahromadením
dlhov, ale len politikou dlhodobo vyrovnaného rozpočtu. My urobíme všetko pre to, aby to tak bolo.“

Aby z rozpočtu ušlo každému
O prioritách mestského rozpočtu na rok 2013 Strany maďarskej komunity (SMK) informuje primátor JUDr. Zoltán Hájos a viceprimátor, vedúci
frakcie SMK, László A. Szabó. SMK chce, aby každá mestská časť a všetky generácie boli patrične podporené.
JUDr. Zoltán Hájos: “Sme otvorení na rozpravu na základe odborných argumentov k rozpočtu na rok 2013, ale treba zohľadniť záujmy Dunajskostredčanov. Niektoré kapitoly v návrhu rozpočtu považuje frakcia SMK za prioritné. Nepodporujeme, aby dodatočné príjmy mesto prejedalo, tie treba použiť na investície. Takýmto
zdrojom je príjem z odpredaja pozemku pod trafostanicou a vedľa nej, ktorý odkúpila ZSE a.s.
Z rozhodnutia poslancov samospráva z týchto
zdrojov financuje odkúpenie budovy CO skladu
od Obvodného úradu DS za polovičnú cenu na
Kračanskej ceste. Tá po rekoštrukcii zo zdrojov
EÚ bude slúžiť ako rómske komunitné centrum.
Podľa nás je dôležité, aby aj Maloblahovčania
mali vlastný spoločenský dom, navrhujeme vyčleniť na tento účel 100 tisíc eur z dodatočných
zdrojov. Tamojší obyvatelia nedávno zamietli, aby
bývalú krčmu po rekonštrukcii využívali spoločne
s rómskou komunitou. My rešpektujeme ich rozhodnutie. V tejto mestskej časti považujeme za dôležité vyriešenie odvodu dažďovej vody v Čigérskej ulicii a obnovu Gombotášskej ulice.
Za ďalšiu prioritu považujeme aj fungovanie
dcérskej spoločnosti mesta, Municipal Real
Estate s.r.o. Hlavné kritérium musí byť účinnosť
a efektívnosť. Finančno-hospodársky plán ukáže, čo bude môcť mestská spoločnosť zabezpečiť
vo vlastnej réžii a čo si zaobstará od iných firiem
v rámci verejného obstarávania. Je neprípustné,
aby služby pre mesto boli realizované na základe politických deklarácií. Táto firma by zabezpečovala čistotu verejných priestranstiev, cintorínov a zabezpečovala by aj technický chod budov mestských ustanovizní a športových zariadení.
Príjmy očakávame aj z odpredaja akcií vo
vlastníctve mesta v spoločnosti Southerm, súčasný menšinový balík akcií prakticky neumožňuje mestu hovoriť do chodu spoločnosti.
Ak by sa nám podarilo vyjednať dobrú cenu,
zdroje by sme použili napríklad na čiastočnú obnovu budovy ZŠ Gyulu Szabóa, čo je nevyhnutná, veď strop školy zateká. Navrhujeme ďalej sprevádzkovanie novej autobusovej linky k
dvom novým súkromným zdravotným zariadeniam a cez Malé Blahovo. V spolupráci s vodárenskou spoločnosťou by sme chceli obnoviť
Kúpeľnú ulicu. SMK podporuje investície, ktoré môžu prilákať turistov do regiónu.“
László Szabó sa zaoberal hlavne s problematikou financovania školstva. „Chceme zabezpečit fungovanie všetkych deviatich materských škôl v správe mesta, ale podielové dane
od štátu nepostačujú na ich prevádzku. Rozdiel
musíme vykryť z rozpočtu mesta. Do návrhu no-

vého rozpočtu sme navrhli zapracovať 5 % - né
zvýšenie miezd pedagógov, čo predstavuje 50 tis
eur. Podielové dane sú nepostačujúce, preto musíme nájsť čiastku 280 tisíc eur a ďalších 150
tisíc eur na fungovanie školských zariadení. Budúci rok počítame aj s obnovou materských škôl:
130 tisíc eur navrhujeme na obnovu škôlok a
chodníkov. V rozprave o novom nariadení
ohľadne príplatku rodičov na chod školských jedální budeme zato, aby úhrady rodičov boli
úmerné s počtom obedov. Plánujeme aj obnovu ihriska s umelým trávnikom v parku oddychu
ako aj plážového volejbalového ihriska. Sme za
odovzdanie dvoch detských ihrísk. Okrem tradičných festivalov chceme byť spoluorganizátormi vínneho festivalu MUNDUS spoločne s
EGTC a festivalu družobných miest počas dunajskostredského jarmoku. Plány máme nielen
na rok 2013, ale uvažujeme aj perspektívne.
Úverové kondície mesta sú dobré, preto by sme
v roku 2014 mohli čerpať úver na obnovu ciest
a materských škôl.“

Bude politická
vôla?
Zoltán Hájos: Dúfam, že 4. decembra sa
podarí prijať rozpočet mesta na rok 2013 a nebudeme mať provizórium. Obe frakcie majú
priority z aspektu záujmov Dunajskostredčanov, ale poslanci musia rozhodnúť, či preferujú osobné, alebo spoločné záujmy. Očakávam zodpovedný prístup oboch frakcií. Už
v septembri sme začali prípravu rozpočtu, teda
zavčasu. Teraz je potrebná politická vôľa,. Verím, že bude.
Zsolt Bindics: Počas prípravy rozpočtu na
rok 2012 obe frakcie otestovali po prvýkrát
neuralgické body rozpočtu a pracovný prístup každého z nás. Preto verím, že napriek súčasným problémom sa nám podarí včas prijať budúcoročný rozpočet, veď sme ho začali
koncipovať už koncom leta.

Zoltán Hájos neobišiel ani otázku miestnych
daní na rok 2013: „Podľa mňa obe frakcie si
uvedomujú, že ako menšie zlo musia odsúhlasiť zvýšenie dane z nehnuteľností, čo v januári
zastupiteľstvo odmietlo. Následne sme museli
zaviesť príspevok na chod školských jedální , čo
priznal aj predseda finančnej komisie. Keby sme
mali dostatočné príjmy z daní, nemuseli by sme
zaviesť túto platbu. Ani by sme nemuseli siahať
po zdroje z rezervného fondu a preskupiť z neho
400 tisícovú čiastku, čo sme pôvodne chceli použiť na rozvojové investície.“

Városi költségvetés 2013

Milyen lesz a 2013as költségvetés?
Küszöbön Dunaszerdahely 2013- as költségvetésének az elfogadása, a városi képviselő-testület
de-cember 4-i soros ülésén tárgyalja meg a napokban elkészülő javaslatot, amelyet előzőleg a
pénzügyi bizottság és a Városi Tanács is véleményezett. Az idei esztendőt köztudottan költségvetési
provizóriummal kezdte a város és csak január végén fogadták el a képviselők a végleges városi büdzsét, amely a bevételi oldalon 2012-ben nem számolt az adók megemelésével. Az alábbiakban választ keresünk arra is, hogy vajon jövőre várhatóe adóemelés és milyen az esélye a költségvetés
megszavazásának még a decemberi ülésen.

Zöldségből húslevest?
Bindics Zsolt, a Most-Híd frakció képviselője, a pénzügyi bizottság elnöke így látja a jelenlegi bonyolult pénzügyi helyzetet és a lehetséges kiutat.
„A város adóbevételeinek több mint 60 %-át az állami költségvetésből folyósított részadó teszi ki. Ennek
nagysága 2008-ban 5,9 millió euró volt. Dunaszerdahely 2013-ban a központi költségvetésből, tehát az államtól, ugyanazoknak az önkormányzati feladatoknak
az elvégzésére a tervek szerint 5,3 millió eurót kap. Ez
öt év alatt 600 000 eurós csökkenést jelent. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy az önkormányzatiság elve csak
eszmékben és politikai szónoklatokban létezik. A valóságban ugyanis a gazdasági krízis kirobbanása óta a
mindenkori szlovák kormány minden évben újabb és
újabb pénzügyi csapást mér az önkormányzatokra. Miután megbirkóztunk azzal a jogszabályváltozással,
mely a személyi jövedelemadó önkormányzatoknak járó
hányadát 5%-al csökkentette, most ismét sokkterápiában van részünk, A Fico kormány újabb törvénymódosítása a jövö évtől megvonja a dunaszerdahelyi gyermekek lehetőségét a szabadidős tevékenységtől. Városunkban 2780 gyermek jár sport, képzőművészeti, tánc
és nyelvi szakkörökre. Erre a célra az ezévi 533 ezer euró
helyett, jövőre csak 113 ezer eurót kapunk. Emellett az
ovódák finanszírozása is botrányos, mivel egy óvodás
gyermekre évente 1500 eurót kap az önkormányzat,
ugyanakkor a költségek 2000 eurót tesznek ki. Nem beszéltem még a pedagógusok béremeléséről és arról, hogy
a város műszaki osztálya, főleg lakossági bejelentések
alapján, 200 ezer eurós költségvetési keret mellett, egy
2 millió eurós igényt fogalmazott meg különbözöző útés épületkarbantartási munkálatokra. Mondanom sem
kell, hogy a feladat több mint nagy, ezért a költségvetési tervezésnél a kiadáscsökkentés, hatékonyságnövelés és racionalizálás mellett, elkerülhetetlennek látom
az adóbevételek bizonyos mértékű növelését is. A cél
ugyanis a dunaszerdahelyi lakosok jóléte, amit nem adóssághalmozással, hanem hosszú távú kiegyensúlyozott
költségvetési politikával lehet tartósan elérni. Mi mindent megteszünk, hogy ez így legyen.“
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Mindenkinek jusson
A Magyar Közösség Pártja frakciójának 2013as költségvetési prioritásait Dr. Hájos Zoltán
polgármester és A. Szabó László alpolgármester, frakcióvezető ismerteti. Az MKP
azt szorgalmazza, hogy minden városrész, lakossági réteg és korosztály egyaránt legyen
támogatva a jövő évi költségvetésből.
Dr. Hájos Zoltán polgármester: „Nyitottak vagyunk
szakmai érveken alapuló vitára a város 2013-as költségvetéséről, de a dunaszerdahelyi polgárok érdekeiből
kell kiindulni. A költségvetés tervezetében az MKP frakciója több tételt prioritásnak tekint. Nem támogatjuk,
hogy a pluszbevételeket a város „felélje”, ezeket beruházásokra kell fordítani. Ilyen pluszforrás a trafó alatti és melletti terület eladásából folyik be a költségvetésbe,
amit a Nyugat-szlovákiai Energetikai Rt. vett meg a várostól. A képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat ebből finanszírozza a Körzeti Hivatal által kezelt volt CO-raktár- épület féláron való megvásárlását
a Karcsai úton, amely roma közösségi házként fog működni, ha európai uniós forrásokból rendbe tesszük. Fontosnak tartjuk, hogy a sikabonyiaknak is legyen saját közösségi házuk, erre mintegy 100 ezer euró elkülönítését

Lesz politikai akarat?
Hájos Zoltán: Bízunk abban, hogy december
4-én sikerül elfogadni a város 2013-as költségvetését és nem lesz provizórium. Mind a két képviselői frakciónak vannak prioritásai a dunaszerdahelyi
emberek érdekeit illetően, de minden képviselőnek
mérlegelnie kell a felelősségét. Feltételezem, hogy
mindkét frakció hozzáállása megfelelő lesz. Már
szeptemberben elkezdtük a költségvetés előkészítését,

javasoljuk. E városrész lakói nemrég elutasították,
hogy a roma közösséggel megosztva használják a kocsmaépületet a felújítás után. Mi ezt a döntésüket tiszteletben tartjuk. Ezért azon leszünk, hogy az említett pluszbevételből a sikabonyiak közösségi házává alakítsuk át
a kocsmaépületet, az udvaron pedig játszótér létesüljön.
E városrészben fontosnak tartjuk a Csigéri utcában az
esővíz elvezetését és a Gombotás utca felújítását.
A város leányvállalataként tevékenykedő Municipal
Real Estate Kft. működtetését szintén kiemelt feladatnak tartjuk. A fő szempontnak a hatékonyságnak és a
rugalmasságnak kell lennie. A pénzügyi-gazdasági
terv mutatja majd meg, hogy ez a városi cég mit tud saját hatáskörben megoldani, és mi az, amit közbeszerzési eljárással külső cégekkel. Megengedhetetlennek tartjuk azt, hogy politikai nyilatkozatok alapján történjen
a városi szolgáltatások biztosítása. A cég biztosítaná
egyebek között a közterületek tisztántartását, a temetők
karbantartását, a városi intézmények működésének műszaki hátterét, de a sportlétesítményeket is működtetné.
Bevételi forrásra számítunk jövőre a Southerm hőszolgáltatóban birtokolt városi vagyonrészén eladásából, mert a mostani tulajdonrészünkkel a városnak
gyakorlatilag nincs beleszólása a társaság működé-

sébe. Ha jó pénzért sikerülne értékesíteni, akkor ez is
beruházásra fordítható. Például a Szabó Gyula alapiskola részleges felújítását halaszthatatlannak tartjuk,
ahol napirenden vannak a beázások. Javasoljuk egy
második buszjárat beindítását a két magán-egészségügyi intézményhez, de az útvonala Sikabonyt is érintené. A vízművekkel együttműködve szeretnénk felújítani a Fürdő utcát, Az MKP támogatja a további fejlesztéseket, amelyek a idecsábítják a turistákat.”
A. Szabó László alpolgármester, az MKP frakcióvezetője az oktatásüggyel kapcsolatos területeket érintette: „Fontosnak tartjuk mind a 9 óvoda fenntartását, de az államtól kapott részadók nem elegendőek a
működtetésükre, a hiányzó pénzt a városi költségvetésből kell dotálni. A jövő évi városi költségvetés tervezetébe beépítettük az 5 százalékos béremelést a pedagógusoknak, ez mintegy 50 ezer eurós tételt jelent.
A befolyó részadók nem lesznek elegendőek, ezért kb.
280 ezer eurót és további 150 ezer eurónyi tételt kell
előteremtenünk oktatási intézményeink működtetésére. Jövőre óvoda-felújításokkal is számolunk. Százharmincezer eurót javaslunk óvoda- és járdafelújításra.
Az étkezési hozzájárulást illetően az új rendelet vitájában szorgalmazni fogjuk, hogy a szülők az igény-

tehát idejében. Csak politikai akaratra lesz szükség. Feltételezem, hogy is ez meglesz.
Bindics Zsolt: A 2012-es költségvetés volt az
első, amelynek a vitája és elfogadása kapcsán
a két frakció igazán megtapasztalhatta a költségvetés neuralgikus pontjait és egymás munkamódszerét. Ezért bízok abban, hogy a halmozott nehézségek ellenére is sikerül a jövő évi
büdzsét időben elfogadni, hiszen a tervezés
már a nyár végén megkezdődött.

be vett szolgáltatás arányában fizessenek. Tervezzük
a strandröplabda-pályák és a műfüves pálya felújítását is a szabadidő-parkban. Az MKP fontosnak tartja, hogy jövőre két új játszóteret is átadjunk. A szokásos fesztiválokon kívül szeretnénk részt venni kettőnek
a lebonyolításában: az egyik a Mundus borfesztivál ,
erre az EGTC keretében pályáztunk, a vásár idején pedig szeretnénk megtartani a testvérvárosok fesztiválját, erre Székelyudvarhellyel közösen próbálunk anyagi forrásokat biztosítani. Mi hosszabb távon is gondolkodunk. Mivel jók a városa hitelkondíciói, elképzeléseink szerint 2014-ben hitelt vehetne fel utak és óvodák felújítására, új parkolók építésére.”
Hájos Zoltán végül kitért a jövő évi helyi adók kérdésére is: „Mindkét frakció szerintem tudatosítja, hogy
kisebbik rosszként kell elfogadnunk az ingatlanadó emelését, amit januárban nem szavazott meg a képviselőtestület. Emiatt kellett bevezetni az iskolai konyhákhoz
való hozzájárulást, amit a pénzügyi bizottság elnöke is
elismert. Nem lett volna erre szükség, ha az ingatlanadóból elegendő forráshoz jutunk, de arra sem, hogy
mintegy 400 ezer eurót kelljen átcsoportosítanunk a tartalékalapból, amit gyakorlatilag feléltünk, pedig ezt beruházásokra tartalékoltuk.”
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Hagyományőrzés

Márton-napi vigalom, sej!
November 10-én kilencedik alkalommal került megrendezésre a Városi Művelődési
Központban a hajdani Márton-napok hagyományait felelevenítő Márton-napi vigalom, amelyen az újbor, a libasült, a néptánc és a népzene játszották a főszerepet.

A dunaszerdahelyi Márton-napi rendezvény legfőbb vonzereje az állandó jövés-menés, amit különösen az aprónép élvezett. A nyüzsgés már az előcsarnokban kezdődött, ahol dunaszerdahelyi és környékbeli kereskedők magyar és hazai borokat kínáltak. Ugyanott kézműves foglalkozások kötötték le a kicsiket: lehetett gyöngyöt fűzni, bőrből karkötőt készíteni, golyófejű pálcikaemberkéket gyártani, vagy akár tollgúnyába öltöztetni a fázó pa-

pírlibát. A vesztibül színpadhoz közeli sarkában
megcsodálhattuk Kovács Mária dunaszerdahelyi
nyugdíjas tanítónő kézimunkáit és a bögellői
Bögi Emese decoupage-technikával készült dísztárgyait, az emeleti kisteremben izsai toledó
hímzéses kézimunkákból és az ottani jellegzetes
népviseletről készült fotókból nyílt remek kiállítás. Az izsai Búzavirág népdalcsoport jó hangú
asszonyainak, lányainak köszönhetően meg is
elevenedtek a fotókon látható ruhák. A tíz énekes
mind más-más öltözéket viselt (volt köztük két-három generáció által használt is), így megismerhettük
a különböző korosztályok különböző alkalmakkor
hordott viseleteit. A legmeglepőbb a bokorugró
szoknyák kurtasága volt, és a fekete selyemből készült menyasszonyi ruha.
A színházteremben ezalatt sűrűn cserélődtek a
fellépők. Persze a legnagyobb sikerük a gyermektáncosoknak volt, hisz a nézőtéren ott ültek a hozzátartozók és nem kímélték a tenyerüket, de bármifajta rokoni elfogultság nélkül elmondható,
hogy megérdemelték a tapsot. Az előadás non stop
jellegének köszönhetően hol többen, hol kevesebben ültek a nézőtéren. Akik kint voltak az előcsarnokban, miután ettek-ittak, vagy legyártottak
egy pálcikaemberkét, bejöttek, és fordítva. És épp
ez a lezserség volt a legjobb ebben a táncházzal végződő rendezvényben, amelyet a Bethlen Gábor Alap
és a Nagyszombati Megyei Önkormányzat mellett
a Szlovák Közársaság Kormányhivatala is támogatott. Kisebbségi kultúratámogatások körüli problémák ide, vagy oda, reméljük, hogy az utóbbi a jövőben is megmarad ennél a szép szokásánál.

V znamení tradície
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Martinská
veselica
v znamení
tradícií
10. novembra už deviatykrát usporiadali
Martinskú veselicu v Mestskom kultúrnom
stredisku. Ako každý rok, aj teraz sa konala
v znamení tradícií: prím patril novému vínku, husacine a ľudovkám.

Hlavným pútačom veselice na Martina je neustály zhon a chodenie hore dole, čo obľubujú
hlavne deti. Hemženie bolo citeľné už vo vestibule, kde miestni a žitnoostrovskí predajcovia ponúkali maďarské a domáce vína. Najmenších čakali rôzne aktivity: navliekanie korálok, zhotovovanie kožených náramkov a rôznych figúr. Dob-

re sa zabavili aj pri operení papierových húsat. Vo
vestibule sa mohli návštevníci pokochať krásnymi ručnými prácami pani Márie Kovácsovej, učiteľky na dôchodku a darčekovými predmetmi zhotovenými dekupážnou technikou pani Emese
Bögi. V malej sále na poschodí vítala návštevníkov výstava tradičných ižianských výšiviek toledo, ako aj výstava fotografií miestnych krojov.
Vďaka desaťčlennej folklórnej skupine Búzavirág
z Iže kroje aj „ožili“. Každá zo žien mala na sebe
iné oblečenie, vďaka čomu sme sa mohli oboznámiť s celou paletou krojov, ktoré v tejto dedinke
pri Komárne nosili rôzne generácie dievčat a žien.

Najzaujímavejšie boli nezvyčajne krátke sukne a
čierna farba hodvábnych šiat nevesty.
V divadelnej sále sa zatiaľ na javisku striedali účinkujúci, najväčší úspech zožali samozrejme
detské tanečné súbory. Rôzne kultúrne programy
mali nepretržitý charakter, preto v hľadisku raz
bolo menej, raz viac ľudí. A práve táto voľnosť výberu bola najlepšia na Martinskej veselici, ktorá
sa konala za podpory Nadácie Gábora Bethlena,
Trnavského samosprávneho kraja a Vlády SR.
Verme, že napriek problémom, ktoré vo financovaní menšinových kultúr pretrvávajú, vláda podporí túto akciu aj v budúcnosti.
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O čom sa hovorí

Bolo to iba nedorozumenie?
„Ak niekto, tak len ja by som mohol v dunajskostredskom termálnom kúpalisku takúto vec
zakázať (používanie maďarčiny – pozn. redakcie),
čo by bolo odo mňa, s menom Somogyi, s materinským jazykom maďarským úplne absurdné“ –
odpovedal pre DH riaditeľ termálneho kúpaliska
Gabriel Somogyi na kolujúce informácie, podľa
ktorých jeden z nových zamestnancov kúpaliska
zakázal čašníkom hovoriť po maďarsky.
Podľa G. Somogyiho kto uverí týmto tvrdeniam, musí položiť otázku, či uverí všetko, alebo počúva zdravý rozum? Zopakoval, že v tejto
podobe to určite nie je pravda. O prijatí novej vedúcej zo Zvolena povedal, že tri mesiace hľadali vhodnú pracovnú silu. Post ponúkli aj iným, ale
jedna dostala lepšiu ponuku, druhá si to po prvom
dni rozmyslela. Podľa slov riaditeľa novú šéfku
kuchyne vopred upozornil na to, že prichádza do
maďarského prostredia a do firmy, kde sa komunikuje po maďarsky. „Ochota bola z obidvoch
strán, tak sme sa pustili do toho. Ale ani našim
zamestnancom nezaškodí, keď sa zdokonaľujú v
slovenčine“ – povedal riaditeľ.
Nová šéfka kuchyne čašníkom vysvetlovala slovensky, ako majú osloviť hostí. Podľa Somogyiho
tu mohlo dôjsť k nedorozumeniu. Nevylúčil však,
že formulácia nebola úplne korektná. Potom sa zrejme vynorila otázka, či už nebude možná komunikácia po maďarsky? Riaditeľ sa o probléme dozvedel od kolegov, ktorí okamžite zašli za ním.
„Povedal som im, že určite to bude nedorozumenie, lebo nová kolegyňa nič podobné nemohla
chcieť“ - povedal riaditeľ. „Pokiaľ som riaditeľom
ja, takéto veci sa nemôžu stať. Považujem túto záležitosť za uzavretú“ – uzavrel riaditeľ. „Nie je čo
garantovať, keďže došlo k nedorozumeniu. Škodí
to každému“ – odpovedal riaditeľ na našu otázku,
že ako garantuje, aby sa to neopakovalo.
„Chcem sa zastať našich kuchárov a čašníkov,
ktorým vytkli to, že od zmeny na poste šéfa kuchyne
vraj klesla úroveň, zmizli z ponuky maďarské
jedlá a vína. To nie je pravda. Týždenné menu je
zostavované na základe návrhov časníkov. V pivnici je zásoba maďarských vín. Možno sa v bare
niečo vypredá a nedokážeme okamžite doplniť zásoby. Slovenské vína nemáme, hoci viem si predstaviť spolupácu aj s vinármi z nášho regiónu“ –
povedal riaditeľ na margo kritiky jedálneho lístka.
G. Somogyi zopakoval oficiálne stanovisko
kúpaliska: „Naše kúpalisko sa nachádza v regióne
obývanom menšinovými Maďarmi, ktorí tu tvoria väčšinu. Pracujú tu prevažne maďarsky hovoriaci občania, pričom kúpalisko navštevujú maďar-skí, českí a iní hostia. Našim cieľom je, aby
hostia odchádzali od nás spokojní a komunikovalo sa s nimi v ich materinčine. Vyslovene dbáme na to, aby okrem každodennej komunikácie
aj naše reklamy, jedálny lístok a naša webová
stránka zodpovedala týmto kritériam. Doteraz jedálny lístok bol iba v slovenčine, predsa neboli

S riaditeľom termálneho kúpaliska pôvodne sme sa chceli rozprávať o súčasných drobných opravách v areále kúpaliska a akciových ponukách. Medzitým sa však do popredia dostal problém údajného zákazu maďarského jazyka, preto sme sa nemohli vyhnúť tejto téme. O obnove okolia budeme informovať v ďalšom čísle DH. V čase našej návštevy
bol taliansky bazén v prevádzke. Okolo obeda niekoľko návštevníkov relaxovalo v bazéne s termálnou vodou. „Je v
prevádzke veľký aj malý bazén, teda kto hľadá možnosť kúpania sa pod holým nebom, nech príde k nám. Túto možnosť vítajú aj návštevníci kúpaliska, veď tieto bazény sú vedľa seba. Naši hostia vyslovene majú radi, že môžu zo studenej vody prejsť do teplej, hoci tento bazén nie je najhlbší“ – povedal pre DH G. Somogyi.

„Nech sa to nezopakuje!“
reklamácie,
mojom nástupe
došlo ku zmene
Predsedapopredstavenstva
spoločnosti
Thera je
dvojjazyčný,
to siGaray
nikto nevšimol“.
malpark
a.s. László
sa informoval priamo v teréne. Nová vedúca reštaurácie priznala,
že snáď bola príliš nervózna po jednom negatívnom odkaze, ktorý dostala elektronickou
poštou. Hosť z Nitry sa sťažoval, že neboli ochotní s nim hovoriť po slovensky. Po stretnutí László Garay pre DSTV uviedol: „Neverím, že
nechceli s hosťom komunikovať po slovensky.
Všetci hovoria slovensky, a so Slovákmi vždy komunikujú slovensky. Celý prípad je trocha nafúknutý. Nová vedúca kuchyne si myslela, že sa
jej zamestnanci vysmievajú. Preto povedala
zrejme to, čo potvrdila aj mne, že nechce, aby zamestnanci pred ňou rozprávali po maďarsky, lebo
ona to nerozumie. Takisto by nebolo správne hovoriť po maďarsky pred hosťom. Ja som na to odvetil, že by som bol nerád, keby sa prípad opa-

koval. Ak to aj povedala s dobrým úmyslom, musí
si uvedomiť, že žijeme v regióne, kde Maďari sú
vo väčšine. Nikoho nemožno jazykovo obmedzovať, naopak, bolo by žiaduce, keby čašníci hovorili 5-6 rečami. Požiadam pána riaditeľa, aby
sledoval vývoj situácie a informoval ma, ak sa
niečo podobné stane, lebo v Dunajskej Strede je
to neprípustné.“
S prípadom sa minulý piatok zaoberala aj dozorná rada spoločnosti Thermalpark a.s. Vypočuli
si názory riaditeľa, predstavenstva a dotknutých
osôb. Zsolt Bindics, predseda výboru nevylúčil,
že s prípadom sa bude zaoberať aj ombudsman.
Predsedníctvo mestského výboru Strany maďarskej komunity v tlačovej správe odsudzuje
prejavy, pri ktorých dochádza k okliešťovaniu
menšinových práv a všetko urobí pre to, aby sa
podobné prípady neopakovali.

Amiről beszélnek
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Csak félreértés vagy annál több?
„Ha ilyesmit (a magyar nyelvhasználatot – a
szerk. megjegyz.) a dunaszerdahelyi termálfürdőben valaki megtilthatna, az én vagyok, ami teljesen abszurd lenne tőlem, Somogyi névvel itt, Dunaszerdahelyen, magyar anyanyelvűként” – nyilatkozta lapunknak Somogyi Gábor, a városi
termálfürdő igazgatója azokról a felröppent információkról, hogy egy nemrég munkába állt
szlovák alkalmazottja betiltotta volna a magyar pincéreknek anyanyelvük használatát.
Somogyi úgy vélte, aki mégis elhiszi ezeket az
állításokat, annak fel kell tennie a kérdést, hogy
mindent elhisz-e, vagy a józan észre hallgat?
Megismételte azt, amit más újságíróknak korábban már elmondott: ez ilyen formában biztosan nem
igaz. A Zólyomból érkezett konyhafőnöknő felvételének hátteréről elmondta, 3 hónapos keresés
után nem talált nála alkalmasabb személyt. Másik
két hölgynek is felkínálták az állást, de az egyik
jobb ajánlatot kapott, a másik pedig 1 nap után meggondolta magát. Az igazgató elmondása szerint a
belépéskor figyelmeztette a hölgyet arra, hogy magyar környezetbe jön olyan céghez, amelyben a
napi kommunikáció magyarul zajlik. „De mivel
mindkét fél részéről megvolt a szándék, belevágtunk. A mi alkalmazottjainknak sem árt, hogy gyakorolják a szlovák nyelvet” – vélte az igazgató.
Az új főnöknő szlovákul mondta el a pincéreknek,
hogyan kellene megszólítani a vendéget, Somogyi Gábor szerint ez szülhetett félreértéseket. De nem zárta
ki, hogy a fogalmazás nem volt korrekt. Ezután vetődött fel a kérdés, hogy ezután itt nem lehet magyarul
beszélni? A történteket a kollégáktól tudta meg az igazgató, akik azonnal megkeresték őt. „Nekik is azt mondtam, hogy ez csak félreértés lehet, mert az új kolléganő ilyet biztosan nem kérhetett tőlük” – mondta az igazgató. „Amíg én itt vagyok, ilyen egyébként sem történhet
meg. Én ezt lezártnak tekintettem” – tette hozzá. „Nincs
mit garantálni egy félreértésen alapuló eset meg nem
ismétlődésén. Mindenki számára káros félreértelmezni azt, ami esetleg félreértelmezhető” – válaszolta arra
a kérdésünkre, hogy miként tudja garantálni, hogy hasonló esetek ne ismétlődhessenek meg.

Eredetileg a dunaszerdahelyi termálfürdőben folyó apróbb felújítási munkákról és a jelenlegi kínálatról terveztük a
beszélgetést az igazgatóval, de mivel időközben a nyelvhasználati probléma került a középpontba, természetesen
erre tereltük a szót. A felujításról lapunk következő számában írunk. Mint ottjártunkkor is tapasztaltunk, az olasz medence most is működik. Déltájban többen a szabadtéri melegvizes kiúszómedencében is relaxáltak. „Üzemel a nagy és
kis vesemedence is, tehát aki a kinti fürdési lehetőséget keresi télen is, az nálunk megtalálja. Ezt a fürdővendégek is
üdvözölték, hiszen a két medence szorosan kapcsolódik egymáshoz. Kifejezetten szeretik a vendégeink, hogy a hidegből átmennek a melegbe, tudnak egyet úszni, habár a medence nem épp a legmélyebb“ – mondta lapunknak a városi termálfürdő igazgatója.

„Szeretném megvédeni a szakácsainkat és a pincéreinket, akiket jogosulatlan támadások értek amiatt, hogy a történtek óta visszaesett a színvonal, eltűntek a magyaros ízek és a magyar borok. Ez nem
igaz. A heti menü a pincérek javaslata alapján van öszszeállítva. A pincénk jól fel van töltve magyar borokkal.
Esetleg a bárban kifogyhat és azonnal nem tudjuk pótolni. Szlovák boraink nincsenek, pedig el tudom képzelni az együttműködést a régióbeli borászokkal” –
igy cáfolta azt, hogy az új konyhafőnöknő belépése
óta eltűntek volna a magyaros ízek az étlapról.

Somogyi Gábor ismertette a fürdő hivatalos álláspontját is: „Ez magyar nyelvterületen működő,
többségben lévő kisebbségi magyarok által üzemeltetett létesítmény, ahova magyar, cseh és más nemzetiségű vendégek járnak. A célunk csak az lehet, hogy
a vendégek elégedetten távozzanak és mindenkit a
saját anyanyelvén szólítsunk meg. Fokozottan odafigyelek arra, hogy a napi kommunikáción kívül a
reklámjaink, az étlapunk, és a honlapunk is ilyen legyen. Az árlistánk eddig csak szlovák volt, és senki
nem vette észre, jelenleg már szintén kétnyelvű.”

„Nem szeretném, ha ez megismétlődne”
Garay László, a Thermalpark Rt. igazgatótanácsának elnöke az eset után a helyszínen tájékozódott a történtekről. A vendéglő új vezetőnője elismerte neki, hogy talán túl ideges volt egy negatív üzenetű mail miatt, amit egy Nyitráról itt járt vendég írt arra panaszkodva, hogy nem voltak hajlandók
hozzá szlovákul beszélni. A beszélgetés után Garay László a DSZTV-nek a következőket nyilatkozta: „Én nem hiszem el, hogy nem akartak a vendéghez szlovákul szólni. Mindenki tud szlovákul és
egy szlovákhoz szlovákul beszélnek. Az egész ügy
kicsit fel lett fújva. A szóban forgó új konyhavezető úgy érezte, hogy kinevetik őt az alkalmazottak.

Erre fel mondta azt, amit nekem is megerősített,
hogy nem szeretné, ha előtte magyarul beszélnének,
mert ő ezt nem érti. De ugyanígy nem lenne megfelelő a vendég előtt sem magyarul beszélni. Erre
én azt feleltem, hogy nem szeretném, ha ez megismétlődne. Ha jó szándékkal is mondta ezt, tudatosítania kell, hogy magyarok lakta régióban élünk,
ahol ők vannak többségben. Senkit sem szabad nyelvében korlátozni, sőt, az lenne a jó, ha a pincérek
is 5 – 6 nyelven beszélnének. Megkértem az igazgató urat, hogy kísérje figyelemmel a helyzet alakulását és szóljon nekem, ha újra ilyesmi történne,
mert ez megengedhetetlen Dunaszerdahelyen”.

Az esettel múlt pénteken a termálfürdőt irányító Thermalpark Rt. felügyelő bizottsága is
foglalkozott. Meghallgatták az igazgató, az elnökség és az érintettek véleményét. Bindics
Zsolt, a bizottság elnöke előzőleg nem zárta ki,
hogy az ügy az emberi jogok biztosához, az ombudsmanhoz kerül.
A Magyar Közösség Pártja városi szervezetének elnöksége sajtónyilatkozatában leszögezte, hogy elítélnek minden olyan megnyilvánulást, ami a kisebbségi jogok csorbításához
vezet és mindent megtesznek, hogy hasonló eset
ne forduljon elő.
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Műjégpálya, hirdetés / Umelé klzisko

A Hűségkártya-tulajdonosok féláron korcsolyázhatnak Idénynyitás jégdiszkóval
A jegyáraknál változást jelent, hogy megszűnik
a korábbi heti-, havi és szezonbérlet, ezt felváltja
a 10 belépésre szolgáló belépőjegy. Aki ilyet vásárol, az tizszer mehet be a jégpályára, de csak ki-

Kategóriák

lencet fizet, vagyis például délután 50 euró helyett
45 eurót. Az új díjszabást a városi képviselő-testület június végi ülésén hagyta jóvá.

Belépőjegyek árai és napszakok

10.00 – 14.00
15.00 - 19.00
Gyerekek 6 és 18 év között
2 euró
3 euró
Gyerekek 6 és 18 év között Hűségkártyával 1 euró
1,5 euró
Felnőttek
3 euró
5 euró
Felnőttek Hűségkártyával
1,5 euró
2,5 euró
Kísérő /szülő/
1 euró
1 euró
Kísérő Hűségkártyával
0,50 euró
0,50 euró
Alap- és középiskolák pedagógus-kísérővel
munkanapokon a délelőtti órákban
1 euró
x
10 alkalomra szóló belépőjegy
27 euró
45 euró
Jégpálya bérleti díja jégkorongozásra 1 órára
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.

Jégfelújitás miatt délután 2 és 3 óra
között a jégpálya zárva tart
„November 23-tól üzemel a városi műjégpálya.
Ezen a pénteken délután 3 órakor lesz a kapunyitás és jégdiszkóval várjuk a korcsolyázókat”– tájékoztatta lapunkat Aranyossy Csaba, a Városi
Sportlétesítmények igazgatója. Reméljük, hogy az
időjárás is kedvező lesz - fűzte hozzá az igazgató.
A városi műjégpálya naponta reggel 10 órától fogadja a korcsolyázókat, majd délután 14 és 15 óra
között jégfelújítás miatt zárva tart. 15 órától este
19 óráig ismét korcsolyázhatnak az érdeklődők, ezután a hokicsapatok bérelhetik ki a műjeget.

Majitelia Vernostnej karty korčuľujú za polovičnú cenu
Vstupné a výšku úhrad za užívanie umelej ľadovej plochy odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom rokovaní. V súlade s týmto rozhodnutím

Kategórie:

v novej sezóne doterajšie permanentky vystrieda vstupenka na 10 vstupov. Tá oprávňuje majiteľa na 10
vstupov, ten ale zaplatí iba za deväť vstupov.

Výška vstupného v dobe:
10.00 -14.00
2 eur
1 eur
3 eur
1,5 eur
1 eur
0,50 eur

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

Deti od 6 do 18 rokov
Deti od 6 do 18 rokov s Vernostnou kartou
Dospelí
Dospelí s Vernostnou kartou
Sprievod (rodič)
Sprievod s Vernostnou kartou
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.

Štart diskotékou na ľade
Pre obnovu ľadu od 14.00 do 15.00
bude prestávka
„23. novembra bude zahájená nová korčuliarska sezóna na umelej ľadovej ploche. V tento
piatok otvárame o 15-tej hodine a pre korčuliarov
sme pripravili diskotéku na ľade “ – informoval DH
riaditeľ Správy sportových zariadení mesta Csaba
Aranyossy. Ako dodal, verí, že bude aj priaznivé
počasie a nebude prekážať otvoreniu klziska.
Umelá ľadová plocha každý deň otvára svoje
brány o 10-tej hodine, ale popoludní od 14-tej do
15-tej hodiny bude zatvorená 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.

BONBONos SZILVESZTER 2012
Lepje meg magát egy igazi BONBONnal!
Búcsúztassa nálunk, a BONBONban az óévet barátaival együtt hamisítatlan szilveszteri mulatság keretében, ínyenc falatok és kiváló italok mellett!
Vidám szilveszteri hangulatot teremt
• a Zohra ritmikus tánccsoport
• az OSCAR COMPANY zenekar, amely eljátssza a szívhez szóló nótákat
• DJ
• az újévi tombola.

Remek szilveszteri menü
• szilveszteri üdvözlő koktél
• helyi specialitások gazdag választéka
• szilveszteri bőségtál
• kávé /korlátlan mennyiségben/
• pezsgő / egy pohár/
1/2 liter bor személyenként
2. vacsora
• csallóközi újévi büfé
• őzgulyás bográcsban tálalva
• szilveszteri hurka, kolbász
• sült malac
• újévi torta

BONBONos SZILVESZTER 2012
már 30 eurótól / fejenként
30 euro / Szilveszter a medencénél
48 euro / Szilveszter a vendéglőben
75 euro / Szilveszter elszállásolással és újévi ebéddel egy személyre
- külön helyiség dohányosok számára
Helyfoglalás: +421 31 5575222
+421 911 282 856
bonbon@bonbon.sk
www.bonbon.sk

Időszerű téma / Aktuality
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A diákoknak is van véleményük
A városházán is fogadták a dunaszerdahelyi „diákpolgármestert”
A demokrácia alapszabályainak korai elsajátítását segítő fórum harmadik éve működik Dunaszerdahelyen. Jelenlegi elnöke, Gál
Krisztina, a magángimnázium harmadikos
növendéke végiglátogatta a város által fenntartott intézményeket, hogy tapasztalatairól
beszámoljon a városvezetésnek.
Körútját a Komenský utcai Szociális Központban kezdte, ahol bölcsőde, mentálisan sérültek napközije és nyugdíjas étkezde működik.
Ezt követően ellátogatott a Thermalparkba, a Rózsa ligeti óvodába, a Kortárs Magyar Galériába és a Szabó Gyula Alapiskolába. A városházán, ahol Dr. Hájos Zoltán polgármester és helyettese, A. Szabó László fogadta, elmondta,
hogy a kedvező benyomások mellett problé-

mákkal is találkozott. A legsúlyosabb gonddal
egykori iskolája, a Szabó Gyula utcai küzd, ahol
az első emeleten levált a mennyezet, és beesik
az eső. Igen, tudunk róla, de sajnos, meg kell várni, amíg a minisztérium pályázatot ír ki iskolarekonstrukcióra – válaszolta a polgármester.
A Rózsa ligeti óvoda udvarán zsákokban gyűlik az összegyűjtött avar, de nincs, aki elszállítsa
– tolmácsolta az óvoda gondját Gál Krisztina.
A polgármester megígérte, hogy találnak megoldást. Szóba került a vandalizmus problémája is. A diákparlament elnöke szerint több felvilágosító munkára van szükség. Ha a fiatalok
szembesülnek tetteik következményeivel, és szüleiknek meg kell fizetniük helyettük az okozott
kárt, biztosan elmegy a kedvük a rongálástól –
fejtette ki véleményét a diáklány.

Aj žiaci majú svoj názor
Študentskú „primátorku“ prijali na radnici
V Dunajskej Strede tretí rok funguje fórum,
ktoré pomáha už v ranom štádiu osvojiť si
základy demokracie. Študentka tretieho ročníka súkromného gymnázia, Kristina Gálová,
ktorá v súčasnosti zastáva post predsedníčky fóra, minulú stredu navštívila niektoré
mestské inštitúcie, aby o svojich skúsenostiach a dojmoch referovala vedeniu mesta.
Návštevu začala v Sociálnom centre na Komenského ulici v mestských jasliach a zavítala aj
do klubu mentálne postihnutých. Potom navštívila Thermalpark, materskú škôlku v Ružovom
háji, Galériu súčasných maďarských umelcov a Základnú školu Gyulu Szabóa.
Na mestskom úrade ju prijali primátor JUDr.
Zoltán Hájos a viceprimátor László A. Szabó.

Ako uviedla, popri príjemných dojmoch sa stretla aj s problémami. Jej bývalá základná škola na
ulici Gyulu Szabóa má veľké problémy na poschodí, kde zateká voda a zo stropu padá omietka. Áno, vieme o tom, ale žiaľ musíme počkať,
kým ministerstvo vypíše tender na rekonštrukciu
školy – uviedol v odpovedi primátor. V navštívenej materskej škôlke zbierajú opadané lístie do
vriec, ale nemá ich kto odviesť – tlmočila problémy škôlky Kristina Gálová. Primátor prisľúbil riešenie. Na stretnutí bola reč aj o vandalizme. Podľa predsedníčky študentského parlamentu treba viac osvety. Ak vandalom bude známe, aké obrovské škody napáchajú a ich rodičia
by museli uhradiť vzniknuté škody, potom zrejme už nebudú mať chuť vystrájať – tlmočila svoj
názor študentská „primátorka“.
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

Olcsón és stílusosan!
Látogasson el a Second hand RETOUR üzletünkbe a Bacsák utcában (a postánál). Minőségi használt ruhákat kínálunk Angliából. Nálunk
csak kiváló minőségű, a legszigorúbb kritériumok szerint válogatott ruhákat talál. A választék mindig szezonális jellegű. Naponta érdekes árkedvezményekkel lepjük meg Önöket. Legnépszerűbb akciónk a Happy
day, amikor az árkedvezményt mindenki magának sorsolja ki. Kellemes
környezet és a figyelmes személyzet gondoskodik arról, hogy nálunk jól
érezze magát, és verhetetlenül alacsony áron vásároljon minőségi ruhákat. Kiemelnénk pár márkát, amit nálunk megtalál: Ralph Lauren, Marks
Spencer, Next, Esprit, Adidas, Nike és még sok más. Kínálatunkban vannak már XXL ruhák is. Mottónk: Nálunk olcsó a minőség!
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9:00 –17:30
Bacsák utca 247/1, Dunaszerdahely

Lacne a štýlovo!
Pozývame Vás srdečne do našej predajne Second hand RETOUR
na Bacsákovej ulici (pri pošte). Zamerali sme sa na predaj kvalitného
second hand oblečenia z Anglicka. Ponúkame výnimočne výberové oblečenie triedené podľa najprísnejších kritérií. Ponuka oblečenia je vždy
podľa ročného obdobia. Každý deň Vás prekvapíme zaujímavými zľavami. Najobľúbenejšia je naša akcia Happy day, keď si zľavu vylosujete Vy sám. Príjemné prostredie a ochotný personál zaručuje, že sa u
nás budete cítiť príjemne a nakúpite kvalitné oblečenie za bezkonkurenčne nízke ceny. Značky, ktoré u nás nájdete, sú napríklad Ralph Lauren, Hugo Boss, Marks Spencer, Next, Esprit, Adidas, Nike a mnoho ďalších. Rozšírili sme pre Vás sortiment aj o XXL oblečenie. Naše
motto je Lacne a štýlovo!
Otváracia doba : pondelok-piatok: 9:00 –17:30
Bacsákova 247/1, Dunajská Streda
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November 7-i versenyünk megfejtői

A legutóbbi számunkban közölt kérdésre adott helyes válaszok beküldői
közül kisorsolt szerencsés nyertesek a következők: Tánczos Nándorné,
Jilemnický utca 234/31, Helena Fodorová, Jávorfa utca 21, Sikabony és
Miklós Veronika, Komenský u. 1215/8.A nyertesek a nyereményért a diabetikus szaloncukrokat is árusitó Reformvarázs szakboltban jelentkezzenek, amely a Fő utcáról nyíló zsákutcában található a Fontána étterem
mellett. Telefon: 06 70 365 76 59, 06 30 751 64 52. A nyertesek 20 euró
értekében tetszés szerint vásárolhatnak a szakboltban. Szükséges a személyi igazolvány felmutatása!
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže zo 7. novembra
Z čitateľov, ktorí zaslali správnu odpovedˇ na otázku, ktorú sme položili v poslednom vydaní DH, boli vyžrebovaní: Nándorné Tánczos,
Jilemnického 234/31, Helena Fodorová, Javorová 21, Malé Blahovo a
Veronika Miklós, Komenského 1215/8. Každý výherca vyhráva voľný nákup v hodnote po 20 EUR v predajni REFORMVARÁZS, ktorá predáva aj salónky pre diabetikov. Obchodík sa nachádza v slepej uličke pri
reštaurácii Fontána. Telefónny kontakt: 06 70 365 76 59, 06 30 751 64
52. Treba sa preukázať občianskym preukazom.

Új kérdés:

Nová otázka:

Mi a Retour Second hand üzlet mottója? A nyertesek 20 euró értekében
tetszés szerint vásárolhatnak a boltban.
Válaszaikat legkésőbb december 5-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.

Aké je motto predajne Second hand Retour? Vyžrebovaní čitatelia vyhrávajú 20 – 20 eurovú nákupnú poukážku predajne.
Odpovede zašlite najneskôr do 5. decembra 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
Pinzl Flóra
Szücs Viktória
Pastírová Natália
Képessy Márk
Vontszeműová Victoria
Farkas Gréta
Beke András
Duch Dávid
Szelle Johanna
Wiedermann Anna
Kosárová Lea

Elhalálozások – Zomreli
JUDr. Šudy Vojtech /1943/
Vörös Jozef /1935/
Rigóová Mária /1927/
Drábeková Mária /1932/
Puhová Eva /1938/
Szipőcs Ľudovít /1955/
Simon Juraj /1947/

Házasságkötések – Sobáše
Galko Daniel - Stasselová Silvia
Mucska Ján - Lukácsová Ingrid
Író Zsolt - Ozsvaldová Tímea

Kortárs Magyar Galéria
Vermes villa
A Kortárs Magyar Galéria festészeti
gyűjteményének kiállítása mindhárom helyszínen, a Vermes-villában, a Csallóközi
Múzeumban és a Városi Művelődési Központban november 30-ig tekinthető meg.

Ohlásenie porúch verejného
osvetlenia
0905/ 624-561, v pracovných dňoch aj
5903-920.
Odpratanie snehu: postrehy, sťažnosti
0905/624-561 / celý deň/, 590-3960 /v
úradných hodinách/.

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

A VMK novemberi/decemberi műsora / Program MsKS
na november a december
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.23.–17.00: A Ladislav Dúbrava Gimnázium diákjainak szalagavatója / Stužková žiakov
Gymnázia Ladislava Dúbravu
nov. 26. – 9.30 –11.00 – 17.00: IV. Csillagocskád Fesztivál – a gyermekotthonok lakóinak és
barátainak fesztiválja / Hviezdička pre teba – 4. ročník slovensko – maďarsko – rómskeho
divadelného festivalu detských domovov a ich priateľov
nov. 27. – 19.00ó.: Zorán – koncert / Koncert speváka Zorán
nov. 30. – 17.00: A Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium diákjainak szalagavatója / Stužková žiakov Súkromného gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským
dec. 2. – 15.00: JÖN A MIKULÁS! – KARÁCSONYVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ / PRÍDE MIKULÁŠ! – VIANOČNÝ DOM HIER
dec. 4. – 14.00: MENTÁLISAN SÉRÜLTEK KARÁCSONYA / VIANOČNÉ OSLAVY PRE
MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
dec. 6. – 13.00: A 75 év feletti nyugdíjasok köszöntése a Városi Önkormányzat rendezésében
/ Vianočný pozdrav dôchodcov, organizuje Mestská samospráva
dec.7.–18.00: Nóta- és operettest / Ľudové piesne a operety
dec.9.–18.00 ó.: Induljunk Betlehembe… A Kicsi Hang verséneklő együttes ádventi CD-bemutató koncertje / Odchádzame do Betlehema… Adventný koncert skupiny Kicsi Hang
dec. 10. – 19.00: A DUMASZÍNHÁZ művészeinek előadása, fellépnek: Kovács András Péter, Litkai Gergely, Zsók Levente /Vystúpenie Divadla „ Dumaszínház” (MR)
dec. 11. – 17.00: Elek Judit kiállításának megnyitója / Otvorenie výstavy Judit Elek

Csemadok-rendezvények
November 22. 17.00 - Töröm a fejem-rejtvényfejtő verseny a Csemadok-házban
November 24, 17.00 – A fóti Szeplőtelen Fogantatás Templom Magnificat Kórusának
koncertje, amely a Vox Camerata Vegyeskar vendégkórusaként lép fel a Vermes villában.
December 3. 17.00 – Csemadok klubdélután
- társasjátékok, beszélgetések.
December 8., 14.00 – 22.00 – Vermes villa magyar történelmiregény-írók nemzetközi
találkozója, előadások, koncertek, méz-, sajtés borkóstoló, karácsonyi vásár, Bihari
Kör, muzsikál a Gyeplős.

Közvilágítás: hibabejelentés
0905/ 624-561, munkanapokon a 5903920 számon is.
Hóeltakarítás - észrevételek, panaszok
0905/ 624-561 /egész nap/.590-3920
/munkaidőben/.

NFG-klub
november 23.: Milos (Leporelo_FM), Alexander Vayas, Groove X parti
december 8.: Wattican Punk Ballet
(ARM/RUS) + Akut skizofrézia - koncertek

Galéria súčasného
maďarského umenia Vermesova vila
Výstavy z diel maliarskej zbierky
GSMU sú prístupné na všetkých troch
miestach do 30. novembra 2012, a to vo
Vermesovej vile, Žitnoostrovnom múzeu
a v Mestskom kultúrnom stredisku.

Jótékony célú kiállítás
December 11-én 17.00-kor a VMK-ban
lesz Hollósi Horváth Éva és Pócs Elek Judit
aukciós kiállításának a megnyitója, amelynek
bevételét a Mentálisan Sérülteket Segítő Társulás dunaszerdahelyi szervezetének javára
ajánlják fel.
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V zbierke Galérie súčasných maďarských
umelcov sa nachádza 271 diel od 204 autorov.
Budapeštiansky kunsthistorik Gábor Pogány
z nich vybral 170 najreprezentatívnejších diel,
ktoré sú momentálne vystavené na troch miestach: vo Vermesovej vile, v Žitnoostrovskom
múzeu a v aule Mestského kultúrneho strediska. Všetky tri výstavy sú otvorené do 30. novembra. V decembri môžeme obdivovať v
Galérii diela dvoch domácich výtvarných
umelcov, Dunajskostredčana Bélu Ferdicsa a
Košičana Gábora Gyenesa.

A Kortárs Magyar Galéria festészeti anyaga
204 művész 271 alkotását tartalmazza. Ezekből
választotta ki Pogány Gábor budapesti művészettörténész a 170 legreprezentatívabb darabot,
amelyek jelenleg három helyszínen láthatók: a
Vermes villában, a Csallóközi Múzeumban és a
Városi Művelődési Központ aulájában. Mindhárom tárlat november 30-ig tekinthető meg. Decemberben két hazai képzőművész, a dunaszerdahelyi Ferdics Béla és a kassai Gyenes Gábor
alkotásaival találkozunk a KMG termeiben,
amely december 7-én, 17 órakor nyílik.

A 2013- as költségvetés vitájáról
O debate o rozpočte na rok 2013

Karácsonyváró rendezvények
Podujatia v znamení vianoc

Előzetes az elsősök beíratásáról
Predbežne o zápisoch prvákov

Ritkán látni a városban közterületen madáretetőt. A Lőrincz Gyula utca egyik lakóháza mellett több is
akad belőlük, méghozzá nagyon szép kivitelezésben, ami az ott lakók kreativitását dícséri.
Na verejných priestranstvách mesta vidno len zriedka krmidlo pre vtáky. Na ulici J. Lőrincza je ich aj viac, a sú
veľmi estetické v pekne upravenom záhone pri obytnom dome, čo svedčí o kreativite tamojších obyvateľov.
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EgyparalimpikonútjaLondonig
Cesta paralimpikona do Londýna
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