Karácsonyi vásár
a Városi Művelődési Központ előtt:
december 14 én 14.00-kor megnyitó kultúrműsorral,
a vásár dec. 23-ig tart naponta 10-től 19 óráig
Vianočný trh pred MsKS: Otvorenie 14. decembra
o 14.00 s kultúrnym programom.
Otvorený do 23. dec. denne od 10.00 do 19.00.
Megjelenik kéthetente
2012. december 12., 20. évfolyam, 18. szám

D U N A S Z E R D A H E LY I H Í R N Ö K

Vychádza dvojtýždenne

18. číslo, 20. ročník, 12. decembra 2012

DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

A városi önkormányzat nevében
is békés, örömteli karácsonyi
ünnepeket kívánok, az új
esztendőben sok szerencsét és jó
egészséget minden
dunaszerdahelyi lakosnak
Dr. Hájos Zoltán polgármester
Aj v mene mestskej samosprávy
prajem radostné a sviatočné
chvíle v kruhu rodiny, veľa šťastia
a zdravia v novom roku každému
Dunajskotredčanovi
primátor JUDr. Zoltán Hájos

Minden kedves olvasónknak
áldott karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendőt kíván a
Dunaszerdahelyi Hírnök
szerkesztősége.
Vianočné sviatky plné štastia,
pohody a šťastlivý nový rok praje
cteným čitateľom redakcia
Dunajskostredského hlásnika.

SZILVESZTER 2012! /SILVESTER 2012
Találkozzunk a Városi Művelődési Központ előtt!/ Stretnime sa pred Mestským kultúrnym strediskom!

18.30 – Ökumenikus istentisztelet / Ekumenická bohoslužba
2.00 – 02.00 – Óévbúcsúztató diszkó a VMK előtt / Pouličná veselica na námestí pred MsKS
00.00: Himnuszok / Hymny
Újévi köszöntőt mond Dr. Hájos Zoltán /Novoročný príhovor, JUDr. Zoltána Hájosa
00.15: Újévi tüzijáték / Novoročný ohňostroj
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Időszerű témák Aktuality

Frakcióvezetők a költségvetésről
A. Szabó László, a Magyar Közösség Pártjának
frakcióvezetője: „Önmagában az a tény, hogy a képviselő-testület egyhangú szavazással fogadta el a
2013-as év költségvetését, egyértelműen igazolja,
hogy a szakbizottságok rendkívül felelősségteljes
munkát végeztek, és a hónapok óta tartó előkészítő folyamat végére sikerült méltó pontot tenni. A büdzsé kapcsán az MKP frakciója számára az elsődleges szempont a közpénzek hatékony felhasználása volt, de mivel az állam részéről folyósított részadók kiesése jelentős mértékben nehezítette volna az önkormányzati feladatok ellátását, kénytelenek voltunk népszerűtlen intézkedéseket is foganatosítani. Mivel tisztában vagyunk vele, hogy ennek
senki sem örül, a lakosság érdekeit figyelembe véve
az adók terén megpróbáltunk az országos átlag szintjén vagy az alatt maradni. Bízunk benne, hogy ezért
a lakosság részéről megértésre találunk.”
Ravasz Marián, a Most-Híd képviselői frakciójának
vezetője: „Örülünk neki, hogy sikerült egy elfogadható
költségvetést megszavaznunk. A viták során végig
azon voltunk, hogy a lehető legtöbbet spóroljunk felesleges dolgokon, maradjon pénz a fontosakra és minél kevesebb plusz tételt kelljen kivetni. A városvezetés által javasolt, elfogadhatatlan 51%-os ingatlana-

A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal tudatja a
lakosokkal, hogy a szabadságok merítése miatt karácsony és Újév között, tehát december
27-től 31- ig a városházán a központi ügyfélfogadó irodában szünetel a félfogadás. Halaszthatatlan esetekben viszont biztosított az
ügyintézés, elhalálozás esetén az alábbi telefonszámok hívhatók: +421 918 607 325.,
vagy 421 918 607 326.
A pénztárban december 21-én délig fizethetők be személyesen az adók és illetékek. Az
ünnepek között átutalással vagy pénzesutalványon adhatók fel pénzküldemények, legkésőbb
december 28-ig. Az új évben a városházán január másodikától, szerdától fogadják újra az
ügyfeleket a szokásos menetrend szerint.

dó-emelést sikerült 29%-ra lealkudnunk. Sajnálatos,
hogy a polgármester előbb gondol adóemelésre, mint
hogy körülnézne a felesleges kiadások terén – remélem
jövőre már nem nekünk kell figyelmeztetnünk erre.“

Šéfovia frakcií o rozpočte
László Szabó, šéf poslaneckej frakcie SMK:
„Podľa mňa už samotný fakt, že mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo rozpočet mesta na rok 2013 jednomyselným hlasovaním, nepochybne svedčí o mimoriadne zodpovednej práci odborných komisií. Podarilo sa nám dôstojne ukončiť niekoľkomesačnú
prípravnú prácu. Prioritným cieľom poslaneckej frakcie SMK bolo efektívne použitie verejných finančných zdrojov, avšak výpadok podielových daní,
ktoré máme dostať zo štátneho rozpočtu, by značne
sťažil výkon úloh mestskej samosprávy, preto sme boli
nútení siahať aj po nepopulárnych opatreniach. Sme
si vedomí toho, že nikoho to neteší, preto s prihliadnutím na záujmy občanov sme sa snažili ostať na

úrovni celoštátneho priemeru, alebo pod ňou. Veríme, že občania to prijmú s pochopením.”
Marián Ravasz, šéf poslaneckej frakcie Most-Híd:
„Sme radi, že sa nám podarilo odsúhlasiť prijateľný
rozpočet. Počas diskusií sme od začiatku boli za to,
aby sme usporili čo najviac na zbytočných veciach, aby
ostali peniaze na dôležité veci a aby sme museli vyrubiť čím menej ďalších položiek. Podarilo sa nám vyjednať zníženie navrhnutého vedením mesta, ale pre nás
neprijateľného 51 percentného zvýšenia dane z nehnuteľnosti na 29 percent. Je poľutovaniahodné, že primátor uvažuje o zvýšení daní ešte skôr, než by sa porozhliadol po zbytočných výdavkoch – dúfam ale, že
nabudúce na to nebudeme musieť my upozorniť.”

Do konca januára Január végéig
Upozorňujeme občanov, že do 31. januára
2013 je povinný podať daňové priznanie každý
vlastník, ktorý nadobudol alebo predalnehnuteľnosť v roku 2012. Týka sa to tých vlastníkov,
ktorí v roku 2012 kúpili nehnuteľnosť, ich stavba bola skolaudovaná, alebo bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Príslušný referát
mestského úradu žiada občanov, aby daňové priznanie odovzdali do uvedeného termínu. Ohlásenie
týchto zmien je nevyhnutným predpokladom, aby
mohla byť vyrubená daň podľa aktuálneho majetkového stavu. V prípade nejasností kontaktujte
tel. čísla 590-39-50, 0918/607-312, 0915/702-725,
alebo 0918/607-319.

Ügyintézés az
ünnepek között

Felhivjuk a lakosok figyelmét arra, hogy
2013. január 31 - ig kell beadni az adóbevallást
minden olyan ingatlan-tulajdonosnak, akinek az
ingatlan 2012-ben került a birtokába, vagy
adott el. Tehát azoknak, akik tavaly ingatlant vettek, kollaudáltak, vagy megkapták a jogerős építkezési engedélyt. A Városi Hivatal adó- és illetékügyi alosztálya arra kéri a polgárokat, hogy
az említett határidőig adják le az adóbevallást.
Minden ilyen jellegű vagyonátruházást január végéig kell bejelenteni a városházán, mert ez
alapján vetik ki az ingatlanadót. Bővebb információk 590 39 50, 0918 607 312, 0915 702 725
és a 0 918 607 319 telefonszámokon.

Vybavovanie
medzi sviatkami
Mestský úrad v Dunajskej Strede oznamuje
občanom, že z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancami úradu v kancelárii prvého kontaktu
budú od 27. do 31. decembra nestránkové dni.
Medzi vianočnými a novoročnými sviatkami však
neodkladné záležitosti budú môcť vybavovať, v
prípade úmrtia kompetentné zamestnankyne
budú k dispozícii na telefónnych číslach +421 918
607 325 alebo +421 918 607 326. Pokladňa na
mestskom úrade bude v prevádzke len do 21. decembra do 12-tej hod., dovtedy je možné osobne
zaplatiť dane a poplatky. Medzi sviatkami úhrada
bude možná peňažnou poukážkou na účet mesta,
najneskôr do 28. decembra. Prvý bežný stránkový
deň v novom roku bude 2. januára 2013 (streda).

Elkel a segítség
A karácsonyi ünnepek előtti időszakban Bugár
György városi képviselő kezdeményezésére az idén
is gyűjtést szerveztek a rossz szociális körülmények
között élő családok megsegítésére. Az adakozásba
az MKP városi képviselői csoportjából is többen bekapcsolódtak. A. Szabó László alpolgármester és képviselőtársai több rászoruló családnak személyesen viszik el a főleg tartós élelmiszert, játékokat és ruházatot tartalmazó adományokat.

Zíde sa pomoc
Mestský poslanec Juraj Bugár v predvianočnom
období aj tento rok inicioval zbierku pre sociálne slabšie rodiny. Do dobročinnej akcie sa zapojili aj viacerí mestskí poslanci za SMK. Pozbierané šatstvo,
hračky a trvanlivé potraviny doručia v týchto dňoch
deťom zo sociálne slabších rodín. Aj viceprimátor
László Szabó spolu s ďalšími poslancami za SMK
navštívia niektoré rodiny a odovzdajú im balíky.

Városi önkormányzat
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Vitamentesen született költségvetés

Az idén sorrendben a 10. ülését tartotta meg
december 4-én a városi képviselő-testület.
Ez volt egyben az utolsó önkormányzati ülés
is 2012-ben. A képviselők nagyobb viták nélkül megszavazták Dunaszerdahely város
jövő évi költségvetését, amely adóemeléssel számol. Az ülést Dr. Hájos Zoltán polgármester vezette 22 képviselő jelenlétében.
Az ülés elején Ambrovics Ferenc, a Most-Híd
képviselői csoportjának vezetője bejelentette: a továbbiakban nem tudja ellátni ezt a tisztséget, helyette Ravasz Marián képviselő lett az új frakcióvezető. A lemondott frakcióvezető javaslata
nyomán mégsem vették le a napirendről a közrend
és a közterületek tisztasága érdekében kidolgozott
általánosan kötelező érvényű városi rendeletet, elfogadására azonban nem került sor, mert megtárgyalásra visszautalták 3 szakbizottságba.
Az ülés központi témája Dunaszerdahely jövő évi
költségvetésének megvitatása volt. A költségvetés beterjesztett javaslatát Pápay Zoltán, a pénzügyi és vagyon-nyilvántartási főosztály vezetője indokolta
meg. Bonyolult világgazdasági helyzetben kellett költségvetést készíteni, amely az utóbbi tíz év legalacsonyabb költségvetése, mutatott rá a főosztályvezető.
Számszerűleg ez annyit jelent, hogy 2013-ban 15 769
554 eurós összbevétellel számol a város, ami az idei
évhez képest másfélmillió euróval kevesebb. Több
kockázati tényezőre is felhívta a figyelmet, amelyeket nem építettek be a költségvetésbe. A fő rizikótényezők egyike, hogy még nem ismeretes a pénzügyminisztérium előrejelzése a 2013-as részadók nagyságáról, amit az állami költségvetésből kap a város,
de az utóbbi évek tendenciái alapján ez folyamatosan
csökken. Már most nyilvánvaló a szlovák kormány
azon szándéka, hogy a pedagógusoknak ígért 7,5 százalékos béremelésből keletkező pluszkiadásokat a városokra és falvakra hárítsa át. Ezért ahhoz, hogy a lakosságnak megfelelő színvonalú szolgáltatásokat
biztosíthasson az önkormányzat, elkerülhetetlenné vált
az ingatlanadó emelése. Három hónapon át egyeztetett erről is a két képviselői csoport, a Magyar Kö-

A képviselők módosították az iskolai étkezdei hozzájárulásokat szabályozó rendeletet, így januártól az igénybe vett
szolgáltatások száma szerint ﬁzetnek majd a szülők.

zösség Pártja és a Most-Híd párt frakciója. Pápay Zoltán elégedetten nyugtázta, hogy az időben elkezdett
és konstruktív tárgyalásoknak köszönhetően megszületett a 2013-as költségvetés javaslata.
Hájos Zoltán polgármester hozzászólásában elfogadhatatlannak nevezte, hogy a kormány arra szólítja fel a településeket, hogy 5 százalékot spóroljanak a béreken, 10 százalékot pedig az egyéb kiadásokon, miközben maga nem mutat jó példát és
újabb miniszteri posztot hoz létre. Nem az a
megoldás, hogy a hiányzó pénzeket a községeken
hajtsák be, szögezte le a polgármester, hozzátéve,
hogy Dunaszerdahely városa 2013-ban 382 ezer euróval kevesebbet kap az államtól. ”Nem csatlakozhatunk a kormány idézett felhívásához, mert ami
jó lenne a kormánynak, az nem jó a mi polgárainknak” – mondta Hájos Zoltán. „Nem titok, hogy
adót emelünk. …De ha ezt nem tettük volna meg,
akkor csak civilizálatlan körülményeket tudnánk
biztosítani a lakosoknak és a gyerekeinknek. Nem
kátyúzhatnánk, nem törődhetnénk épületeink állagmegőrzésével és például azzal, hogy az ebédlőben ne csöpögjön a gyerekeinkre az eső” – mondta hozzászólásában Bindics Zsolt, a pénzügyi bizottság elnöke /Most - Híd/. Dunaszerdahely város 2013-as költségvetését a képviselők végül 22
igenlő szavazattal, tehát egyhangúlag fogadták el.
Döntöttek a városi busz viteldíjának emeléséről is. Az új jegyár 0,50 euró lesz- /eddig 033euró/
- Hűségkártyával csak 0,25 euró, a chipkártyás jegy
0,35 euró / eddig 0,30/. A 70 évnél idősebbek ezentúl ingyen utazhatnak, ugyanígy a súlyosan egészségkárosodottak is, 18 évig a jegy 0,25 euró/eddig
0,17/- Hűségkártyával 0,10 euró. Ennek megfelelően módosultak a Hűségkártya buszjegyekre vonatkozó elvei is. A képviselők tájékoztatót hallgattak
meg Fekete Zoltán főellenőr legutóbbi ellenőrzéseiről, ugyanígy tudomásul vették az Állami
Számvevőszék nemrég befejeződött ellenőrzésének
eredményeit, a foganatosított intézkedésekről feb-

ruár 18-ig kell jelentést tenni. Húsz igenlő szavazattal 2 tartózkodás mellett a képviselők egyet-értettek azzal, hogy a városi gokartpálya átkerüljön
a Municipal Real Estate városi tulajdonú kft. kezelésébe. A sportbizottság nevében szót kérő Kanovits György /MKP/ szerint fontos, hogy az országban ilyen versenyek rendezésére egyedüli alkalmas pályán a jövőben is tarthassanak versenyeket. Ravasz Marián a nagy zajártalom miatt ezt
helytelenítette. Határozat született arról is, hogy a
Városi Sportlétesítmények Kezelősége megszűnik
és ezentúl a létesítmények kezelője a Municipal Real
Estate DS Kft. lesz. Eltörölték az első gyermek születésekor nyújtott városi támogatást is.

Magasabb helyi adók 2013-ban
Az ülés zárószakaszában megszavazták több városi rendelet módosítását, amelyek a 2013-ban érvényes új adókra és illetékekre vonatkoznak. Magasabb lesz a tarifa az építkezési telkek, a garázsok
után, a lakások és a családi házak esetében is. Az építkezési telkek esetében a tarifa az eddigi 0,35%-áról
0,70%-ra emelkedik. Az eddigi 17-ről 24 centre
emelkedik négyzetméterenként a családi házak és a
gazdasági épületek utáni ingatlanadó, különálló
garázsok után 70 cent helyett 1,50 eurót kell fizetni. Ipari, energetikai és építőipari épületek esetében
négyzetméterenként az eddigi 1,33 euróról 1,70 euróra nő az ingatlanadó. Magasabb adót kell fizetni
2013-ban négyzetméterenként a lakások /17 cent helyett 24 centet/ és a hozzájuk tartozó garázsok esetében /70 cent helyett 1,40 eurót/ is. (Az adók részletesebb ismertetésére januárban visszatérünk,
ugyanígy a képviselői észrevételekhez is).

A képviselő-testület ülései 2013-ban
február 26.
április 23.
június 25.
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Mestská samospráva

Rozpočet prijatý konsenzom
4. decembra sa konalo v poradí desiate tohoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva, zároveň aj posledné v roku 2012. Poslanci bez ostrej diskusie schválili rozpočet
mesta na rok 2013. Ten počíta so zvýšením
viacerých daní. Zasadnutiu predsedal primátor JUDr. Zoltán Hájos, na rokovaní sa zúčastnilo 22 poslancov.
V úvode zasadnutia Ferenc Ambrovics informoval o tom, že sa vzdáva postu šéfa frakcie MostHíd, na tomto poste ho vystriedal Marián Ravasz.
Následne neprešla iniciatíva abdikujúceho šéfa frakcie, aby z programu stiahli návrh VZN mesta o dodržiavaní verejného poriadku a udržiavaní čistoty
na území mesta. Po debate však VZN vrátili na prerokovanie do troch odborných komisií.
Ústrednou témou rokovania bol rozpočet
mesta na rok 2013. Návrh zdôvodnil vedúci odboru finančného a evidencie majetku Zoltán Pápay. Budúcoročný rozpočet poznačila svetová finančná kríza a je najskromnejší za uplynulé desaťročie. Počíta s celkovými príjmami 15 769 554
eur, čo je o poldruha mil. eur menej, ako tento rok.
Šéf mestských financií poukázal aj na niektoré rizíká rozpočtu. Najväčším rizikovým faktorom je
to, že ešte nie je známa prognóza ministerstva financií o výške budúcoročných podielových daní.
Tendencia je však taká, že výška týchto príjmov
zo štátneho rozpočtu neustále klesá. Už dnes je
známe, že vláda chce zaťažiť mestá a obce s vykrytím navýšenia miezd o 7,5 percent, sľúbeným
pedagógom. Preto, aby úroveň služieb obyvateľom mesta nepoklesla, je nutné zvýšenie niekto-

rých druhov dane. Poslanecké kluby SMK a MostHíd viedli rokovania o tejto otázke tri mesiace. Z.
Pápay konštatoval, že vďaka konštruktívnym rokovaniam sa zrodil návrh rozpočtu mesta na rok 2013.
Primátor Zoltán Hájos v
rozprave odmietol výzvu
vlády, aby samosprávy ušetrili 5 percent na mzdách a
10 percent na ostatných položkách, pričom samotná
vláda poslúži zlým príkladom, zriaďuje totiž nové
ministerstvo. Nie je riešením, že chýbajúce peniaze
chcú zobrať od obcí, uviedol
primátor, Poznamenal, že
Dunaj-ská Streda v roku
2013 od štátu dostane o 382
tisíc eur menej, ako tento
rok. „Ćo je dobré pre vládu,
to nie je dobré pre občanov“
– dodal Z. Hájos. „Nie je tajomstvom, že zvyšujeme
dane. ...Ale keby sme to neurobili, tak by sme dokázali zabezpečiť iba nedôstojné
podmienky občanom a našim deťom. Neopravili by
sme výtlky, museli by sme
prestať s opravovaním budov a hrozilo by napríklad, že na deti bude kvapkať dážď v školskej jedálni“ –uviedol v diskusii
predseda finančnej komisie, Zsolt Bindics (MostHíd). Nakoniec poslanci rozpočet mesta schválili jednomyseľne kladnými hlasmi 22 poslancov.
Rozhodli aj o zvýšení cien cestovných lístkov
mestskej hromadnej dopravy. Cena lístka bude 0,50
eur (doteraz 0,33 eur), s Vernostnou kartou len 0,25
eur. Čipovou kartou bude lístok stáť 0,35 eur (doteraz 0,30 eur). Cestujúci nad 70 rokov budú cestovať zadarmo, ako aj osoby so ZŤP preukazom. Pre
osoby do 18 rokov cena lístka bude 0,25 eur (doteraz 0,17 eur), s Vernostnou kartou len 0,10 eur.
Poslanci odobrili návrh, aby gokartovú dráhu
spravovala mestská spoločnosť Municipal Real Estate s.r.o. J. Kanovits (SMK) v mene komisie pre
šport považoval za dôležité, aby na tejto ojedine-

Harmonogram zasadnutí
v roku 2013

Zs. Bindics: Keby sme nezvýšili dane, tak by sme dokázali zabezpečiť iba nedôstojné podmienky pre občanov.

26. februára
23, apríla
25. júna

Z. Hájos: Čo by bolo dobré pre vládu, neprospelo by našim občanom.

lej dráhe mohli usporiadať preteky aj v budúcnosti.
Marián Ravasz namietal hlučnosť, ktorá ruší pokoj
obyvateľom priľahlých bytoviek. Poslanci odsúhlasili zánik Správy mestských športových zariadení, správu športových objektov od januára vykonáva Municipal Real Estate s.r.o. Poslanci zrušili príspevok pre prvorodené dieťa.
V závere rokovania poslanci schválili zmenu niekoľkých mestských nariadení, ktoré stanovujú
nové sadzby daní na rok 2013.daní. Sadzba za m2
stavebných pozemkov sa zo súčasných 0,35% zvyšuje na 0,70%. Daň z nehnuteľností za rodinné domy
a hospodárske budovy sa zvyšuje zo súčasných 17
centov na 24 centov za m2, v prípade samostatných
garáží sa čiastka zvyšuje zo 70 centov na 1,50 eur.
V prípade priemyselných, energetických a stavebných budov sa čiastka zvyšuje zo súčasných 1,33
eur/m2 na 1,70 eur/m2. Daň z nehnuteľností za byty
sa zvyšuje z doterajších 17 centov na m2 na 24 centov/m2, za priľahlé garáže 1,40 eur/m2 namiesto súčasných 0,70 eur/m2. (V januárovom vydaní DH
sa podrobnejšie vrátime k novým sadzbám, ako aj
poslaneckým postrehom).

Időszerű téma/Aktualita
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Az összefogás meghozta gyümölcsét
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Sokak másféléves munkája meghozta gyümölcsét és mint lapunk 7. oldalán beszámolunk róla, november végén felszentelték
városunk új kistemplomát a sikabonyi temetőben. Az ünnepségen részt vett Dr. Hájos Zoltán polgármester is, de mivel a templomszentelőn nem volt lehetősége erre, lapunk hasábjain mond köszönetet a dunaszerdahelyi polgároknak a templomépítés
során tapasztalt összefogásért.
A polgármester szerint a sikabonyi templom
megépülése és átadása mindenképpen a közösség öszszefogását mutatja, nemcsak a sikabonyiakét, hanem
a dunaszerdahelyiekét is. „Dunaszerdahely önkormányzata a kezdetektől támogatta a templom megépülését. A városi képviselő-testület határozata értelmében a dunaszerdahelyi plébánia jelképes egy euróért kapta meg a területet, amelyen a templom megépülhetett. Ezen kívül húszezer eurós támogatást is
nyújtott Dunaszerdahely önkormányzata” – emlékeztetett Hájos Zoltán a templomépítést a város részéről segítő döntésekre. „Köszönetet kell mondani
mindenkinek, aki a templomépítésre adakozott, a híveknek és a jó szándékú embereknek egyaránt. Külön köszönetet érdemelnek azok a vállalkozók, akik bár-
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Poldruharočná práca mnohých má očividné výsledky: koncom novembra v maloblahovskom cintoríne bol vysvätený
nový kostolík (bližšie informácie na strane
7. DH). Slávnostnej omši sa zúčastnil aj primátor JUDr. Zoltán Hájos, ale nakoľko tam
nebol priestor, aby sa poďakoval Dunajskostredčanom za nezištnú pomoc pri výstavbe kostolíka, za veľkorysosť ďakuje na
stránkach DH.
Výstavba kostolíka v tejto metskej časti je podľa primátora prejavom súdržnosti Maloblahovčanov a Dunajskostredčanov. „Samospráva Dunajskej Stredy od začiatku podporovala výstavbu

milyen módon hozzájárultak, akár kétkezi munkájukkal
a templom felépítéséhez, vagy anyagilag támogatták
a munkák elvégzését” – mondta a polgármester.
A továbbiakban felsorolta mindazokat, akik támogatták a templom megépülését. Köszönetet érdemelnek: Szomolai Ernő, aki a földmunkák elvégzését vállalta, Kovács Imre geodéta, a Füle kft.
és a Villa Tesla kft a bádogosmunkák elvégzéséért, Molnár János és Szokol Erzsébet az anyagi
támogatásért, Kovács János a templom teljes bútorzatának elkészítéséért, Vörös Lajos és Bachman
László, akik a szigetelést végezték és a lambériákat rakták fel, Bartánsky János, aki az ablakok
ólomüveges betéteinek elkészítéséhez járult hozzá anyagilag, Világi Oszkár a nyílászárók elkészítését finanszírozta, Fodor József és Gútay
Iván cége a villanyszerelést vállalta, Nagy Zoltán
a kőművesmunkák elvégzését biztosította, Fekete Zoltán a Rustique Rt. nevében végzett munkálatokat, Nagy István a dísztéglák elhelyezését finanszírozta, Dakó Sándor pedig a villanyfűtéshez
és a díszkőhöz járult hozzá.
„Valamennyiüknek köszönöm az önzetlen támogatást. Ha egy közösség összefog, akkor ennek kézzelfogható eredménye van. Remélem,
hogy a sikabonyiak hasonlóképpen összefognak
a sikabonyi közösségi ház megépülése érdekében.
Ez a Dunaszerdahely város tulajdonában lévő ingatlanon felújítandó épület akár már a küszöbön
álló évben elkészülhet. A városi önkormányzat a
2013-as költségvetésben 100 ezer eurót különített el erre a célra. Várjuk az ötleteket, felajánlásokat és a társadalmi munkát is, hogy összefogással mielőbb elkészülhessen a sikabonyiak
számára tervezett közösségi ház” – hangsúlyozta köszönetében a polgármester.

Výsledok súdržnosti
kostola. Na základe uznesenia samosprávy Duajskej Stredy bol pozemok, na ktorom dnes stojí
kostolík, odpredaný dunajskostredskej farnosti za
symbolické 1 euro. Samospráva mesta poskytla aj
dotáciu vo výške 20 tis. eur“ – pripomenul primátor
rozhodnutia samosprávy na podporu výstavby nového kostola. „Vďaka patrí veriacim aj dobrosrdečným obyvateľom mesta, ktorí prispeli na výstavbu kostola. Treba vysloviť vďaku podnikateľom, ktorí vlastnoručne alebo finančne podporili
realizáciu jednotlivých prác.“
Primátor vymenoval tých, ktorí priložili ruku
k dielu: Ernest Szomolai vykonalpotrebné zemné práce, geodet Imrich Kovács, spoločnosti Füle
s.r.o. a Villa Tesla s.r.o. vykonali klampiarske práce, János Molnár a Erzsébet Szokol podporili
stavbu finančne, János Kovács vyrobil nábytok,
Ján Vörös a Ladislav Bachman vykonali izolačné
práce a uložili tatranský profil, Ján Barťanský fi-

nancoval výrobu mozaikovej výzdoby okien,
Oskár Világi financoval výrobu okien a dverí, firma Jozefa Fodora a Ivána Gútayho vykonala
elektroinštalačné práce, Zoltán Nagy zabezpečil
murárske práce, Zoltán Fekete urobil niektoré práce v mene spoločnosti Rustique a.s., István Nagy
financoval ozdobné tehly, Alexander Dakó prispel na elektrické vykurovanie a ozdobný kameň.
„Vďaka patrí každému za nezištnú pomoc. Ak
sa ľudia zomknú, výsledok je hmatateľný. Verím,
že Maloblahovčania sa podobne spoja aj pri zrode nového spoločenského domu v Malom Blahove.
Budova, ktorú vlastní mesto, môže byť rekonštruovaná a odovzdaná už o rok. Mestská samospráva vyčlenila na tento účel v rozpočte na
rok 2013 stotisíc eur. Čakáme na nápady, príspevky ale aj na pracovnú aktivitu, aby sme mohli čím skôr odovzdať Maloblahovčanom nový spoločenský dom“ – zdôraznil primátor.
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Elsősök beíratása / Zápis prvákov

Kodály Zoltán Alapiskola
Tel: 552 24 32
Elérhetőségeink: www.kzai.bplaced.net
Ismét elérkezett a beíratkozás az alapiskola első évfolyamába. Iskolánk, a Kodály
Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
a 2013/2014-es iskolai évre az ünnepélyes
beíratkozást
2013. február 4-én tartja.
Ezennel tisztelettel meghívjuk a kedves
szülőket és leendő elsős gyermekeiket az
ünnepi műsorral és vidám játszóházzal
egybekötött beíratkozásra, amelyre 2013.
február 4-én, hétfőn, 1500 órakor kerül sor
a Kodály Zoltán Alapiskolában.
Akinek nem felel meg ez az időpont, annak lehetősége van február 5-től február 8ig, valamint február 11-től február 15-ig naponta 13.00 órától 16.30 óráig beíratkozni.
Kérjük, hozzák magukkal gyermekük
anyakönyvi kivonatát. Szívesen várunk minden érdeklődő szülőt és leendő elsőst.
Az iskola igazgatósága és tantestülete

Vámbéry Ármin Alapiskola,
Hviezdoslav utca 2094/2,
A dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola igazgatósága tisztelettel és szeretettel meghívja az iskolakötelessé vált gyermekeket, tisztelt szüleiket, nagyszüleiket a jövendő elsősök
közös játékos és vidám beiratkozására, melyet
2013. január 26-án (szombaton) 9.00 órától
szervezünk iskolánk díszcsarnokában.
Kérjük Önöket, kísérjék el gyermeküket, közösen vegyenek részt az immár hagyományos
ünnepélyes beíratáson, egyben hozzák magukkal gyermekük születési bizonyítványának a
másolatát.
Ha bármilyen ok miatt nem tudnak eljönni a közös rendezvényre, 2013. január 15-től február 15ig munkanapokon 7.30-tól 15.30 óráig egyénileg
is beírathatják gyermeküket az iskola igazgatóságán. Továbbá kérjük a tisztelt szülőket, hogy a beíratás előtti időszakban lehetőségeik szerint személyesen is látogassák meg iskolánkat bármely tanítási napon, hogy a tanítási órákon, ill. a pedagógusokkal való beszélgetés során szerzett tapasztalataikra építve dönthessenek arról, melyik iskolát választják gyermekük számára.
PaedDr.Masszi János,
igazgató

Základná škola
v Dunajskej Strede
Jilemnického ulica 204/11
Zápis žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2013/2014 sa uskutoční
21. 01. 2013 – 31. 01. 2013
v čase od 07,30 h do 16,00 h v budove
školy (blok A, prvé poschodie – č. dv. 59).
Na zápis je potrebné priniesť rodný list
dieťaťa, resp. jeho fotokópiu. Dotazník na
zápis dieťaťa je dostupný aj na internetovej
stránke školy: www.zsjilds.edu.sk
Najvýznamnejším prínosom pre našu
školu je okrem iného aj zavedenie prvkov
Daltonského školstva a vyučovanie anglického jazyka už od 1.ročníka.
Ponúkame široký výber záujmových
útvarov, využívanie počítačov, notebookov a internetu vo vyučovaní i v mimo
vyučovacom čase. Samozrejmosťou je celodenná starostlivosť o žiakov v školskom
klube detí.
Bližšie informácie získate na t. č.
031/552 25 76, mob. tel. 0911 134 835 a na
www.zsjilds.edu.sk.
PaedDr. Peter Gajdoš
riaditeľ školy

Magyar Tanítási Nyelvű
Szent János Alapiskola
Szabó Gyula Alapiskola,

Vásártér 1. (Trhovisko 1.), Dunaszerdahely,
tel: 031/552 31 57

Iskola utca 936/1
Tel. : 031/5522431, web: www.zsszabo.sk
Nyílt napok: 2013. január 22-én, 23-án a nulladik osztályban, valamint az I. A , I. B és I.
C osztályokban.
Ünnepélyes beíratás: 2013. január 24. (csütörtök) 16,00 órától.
A beíratás további időpontjai: 2013. január
15. – 29.
Iskolánknak felkészült, jól képzett pedagógusai
vannak. Tanulóink az évek folyamán számtalan versenyen szép sikereket értek el, járási, kerületi és országos versenyeken jutottak dobogós helyezésekhez.
Kézilabdacsapatunk országos 1. és 3. helyezést ért el.
A 2005/2006-os tanévtől bevezettük a nulladik évfolyamot. A tanulók és a szülők igényei alapján jelenleg
32 szakkört vezetünk, továbbá lehetővé tesszük a számítógép kezelésének elsajátítását minden évfolyam
számára. Iskolánk támogatja a progresszív tanítási
módszerek bevezetését, amelyek közé az erőszakmentes kommunikáció órák is tartoznak. A 2013/14es tanévtől az induló első évfolyamban kézilabda tagozatos osztályt nyitunk, valamint elkezdjük a Waldorf osztály alapjainak építését is.
PaedDr. Csölle Teréz
iskolaigazgató

Základná škola,
Smetanov háj 286/9
Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok
2013/2014 prebehne v čase od 15. 01. 2013
do 15.02.2013 a zároveň Vás srdečne pozýva
na
slávnostný zápis žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2013/2014,
ktorý sa bude konať dňa
15. januára 2012 (utorok) od 16.00
hod.
v budove našej školy.
K zápisu je potrebné priniesť:
-občiansky preukaz zákonného
zástupcu dieťaťa,
-rodný list dieťaťa a jeho kópiu
Slávnostný zápis detí do 1. ročníka pre
školský rok 2012/2013 sa uskutoční 7. a 8.
februára 2012 v čase od 8.00 do 10.00 hod
a od 13.00 - 17.30 hod. v priestoroch školy.

Az elsősök beíratása 2013. január 21-től
február 22-ig naponta reggel 8.00-tól délután
17.00-ig az iskola épületében
(1. emelet, igazgatói iroda).
Január 22-én és február 13-án 7.50-től 8.35ig nyitott órát tartunk a II. és IV.évfolyamban,
hogy a kedves szülők megismerhessék a tanulók
tudásszintjét.
Iskolánk biztosítja:
- a nyelvtanulást 3. osztálytól (angol, német) kötelezően, valamint az 1. és 2. évfolyamban kör
formájában,
- az alsó tagozat diákjai a tanítási órák után sajátítják el a tananyagot a következő napra, a
felső tagozatosoknak igény szerint „tanulószobát” létesítünk, ahol pótórákon foglalkoznak a pedagógusok a diákokkal.
- Napközis foglalkozás naponta 16.45-ig. A tavaszi és nyári szünidőben napközi otthon
6.30-tól 16.45-ig.
- internetes tanulókönyvben nyomon követhetők
a tanulók jegyei.
Mgr. Aranyossy Teodóra
igazgató

Templomszentelő / Vysvätenie kostola

Kápolna helyett
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templom

A lebontott régi kápolna helyett épült kis
templomot a sikabonyi temetőben Orosch
János nagyszombati püspök szentelte fel november 25-én. A szentáldozatot Herdics
György címzetes apáttal, esperessel, a templomépítés kezdeményezőjével koncelebrálva mutatta be.
A szertartáson a hívek mellett részt vettek a református, az evangélikus egyház és az izraelita hitfelekezet képviselői. Dunaszerdahely városát Dr.
Hájos Zoltán polgármester és A. Szabó László alpolgármester képviselte, továbbá városi képviselők is megjelentek.
Az új templom belső alapterülete 70 négyzetméter,
50 ülőhelye van, az állóhelyekkel együtt mintegy száz
ember befogadására képes. Megépítésének és berendezésének összköltsége Herdics György egy korábbi közlése szerint mintegy 140 ezer euró. Ezt az
egyház a saját forrásaiból, a városi önkormányzat 20
ezer eurós támogatásából, valamint szponzori adományokból fedezte. Örvendetes, hogy számos helyi
magánvállalkozó járult hozzá a templom felépítéséhez. Az ő nagylelkű adományaiknak köszönhető
a teljes berendezés, a külső és belső vakolás, a díszburkolat, a tetőpala, a csempe, a villámhárító és a villanyszerelési munkák. A svájci orgona a Máltai Szeretetszolgálat ajándéka. A városi önkormányzat a telket, amelyen a kápolna felépült, jelképes 1 euróért
adta át a templomépítés céljára.
Mint Kulcsár Tibor templomatya közölte, ez
már nem kápolna, hanem kis templom. Főleg
azokhoz az idős sikabonyi hívekhez hozza közelebb
Isten igéjét, akik már nem tudnak elmenni a belvárosi
templomba. A kurátor azt is elmondta, hogy igyekeztek helyi és környékbeli cégeket foglalkoztatni. A szép vonalú épület tervezője a Modulus kft,
a kivitelező a GAGAKO cég, a színes ólomüveges
ablakok Soós Csilla felbári üvegművész munkái.
Hat ablak költségeit a Szent György Lovagrend és
egy-egy magánszemély fizette ki, a Szent István
alakjával díszített hetedik még szponzorra vár, de
ennyi önzetlen, nagyvonalú segítség után nem
kétséges, hogy nem sokáig fog kelleni rá várnia.

Na mieste kaplnky kostolík
V mestskej časti Malé Blahovo v areále cintorína na mieste bývalej kaplnky bol 25. novembra vysvätený nový kostolík. Slávnostný akt vykonal biskup trnavskej arcidiecézy,
Ján Orosch, koncelebrantom bol titulný
opát, dekan Juraj Herdics, ktorý bol aj hlavným iniciátorom nového kostolíka.
Na slávnostnej omši sa okrem veriacich zúčastnili
predstavitelia reformovanej a evanjelickej cirkvi, ako
aj zástupcovia židovskej náboženskej obce. Dunajskú
Stredu zastupovali primátor JUDr. Zoltán Hájos a viceprimátor László Szabó a niektorí mestskí poslanci.

Výstavba sa začala v júni roku 2011. Vnútorná rozloha kostolíka je 70 m2, celková kapacita 100 osôb, z toho 50 miest na sedenie. Náklady na výstavbu a vybavenie kostolíka predstavovali 140 tisíc eur. Peniaze zabezpečila cirkev z vlastných zdrojov, ako aj z dotácie mestskej samosprávy (20 tisíc Eur) a zo sponzorských darov. Je potešujúce, že výstavbu kostolíka podporilo mnoho miestnych podnikateľov. Orgán zo Švajčiarska je darom Maltézskeho
rádu. Mestská samospráva podporila výstavbu
aj tým, že predala priestor, na ktorom stojí kostol, za symbolické 1 euro.

Podľa kurátora Tibora Kulcsára nový objekt
nie je kaplnka, ale kostolík. Ocenia ho hlavne starší maloblahovčania, ktorým kostol v centre mesta je príliš ďaleko. Do výstavby zapojili predovšetkým miestnych podnikateľov. Architektonický
plán vypracovala spoločnosť Modulus s.r.o, investorom bola spoločnosť GAGAKO, olovnaté sklá
okien zhotovila Csilla Soós, výtvarníčka vitráží
z Horného Baru. Náklady na zhotovenie výzdoby
šiestich okien hradil Rytiersky rád Sv. Juraja a súkromné osoby. Siedme okno, ktoré znázorňuje Sv.
Štefana, ešte čaká na sponzora.
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Karácsonyváró rendezvények

Karácsonyra

hangolódva

Dunaszerdahelyen decemberben egymást
követték a karácsonyi hangulatot megidéző rendezvények. A városi hivatal is
több meghitt légkörű összejövetelt szervezett az általa fenntartott intézményekben. Fényképes összeállításunkban ezekből nyújtunk ízelítőt.

December 3-án, ádvent első vasárnapjának estéjén a kivilágított római katolikus templom
előtti téren felszentelték az adventi koszorút. A hangulatos ünnepséget A. Szabó László alpolgármester nyitotta meg beszédével, hangsúlyozva: a városnak nemcsak gazdaságilag, lelkiekben is meg kell erősödnie. A három történelmi egyház, a katolikus, az evangélikus és a református lelkipásztora megáldotta az ádventi koszorút, majd az alpolgármester és a diákpolgármester
közösen meggyújtotta az első mécsest. A szép hagyományt második éve eleveníti fel a város.
Koszorúnak a szökőkút káváját "öltöztették fel" fenyőgallyakkal és karácsonyi díszekkel. A dekoráció önzetlen helyi vállalkozók ajándéka. Az ünnepség sajátos hangulatához hozzájárultak
a szép karácsonyi dalok is, amelyeket a Szent György kórus adott elő. Karácsonyig minden vasárnap este fél ötkor meggyújtanak egy további mécsest.

Mikulás ünnepség volt december 3-án a
Városi Művelődési Központban. Az előcsarnokban kézműves foglalkozások várták
a gyerekeket. Lehetett fenyőgallyakból adventi
koszorút fonni, méhviaszból kecses angyalkákat önteni, gipszfigurákat festeni, bohókás
kis kalapokat varrni, színes papírból karácsonyfát készíteni és mézeskalács figurákat
írókázni. Egy sarokban francia és spanyol cég
gyártotta játékokat kínáltak megvételre, és horgolt csörgőket, amelyeket bangladesi asszonyok készítettek tisztes fizetségért, mint azt
a rájuk tűzött cédulán olvashattuk.
A színházteremben, ahol alig lehetett szabad ülőhelyet találni, teltház előtt folyt az
Aranykert Bábszínház előadása, majd a
műsor fénypontja következett: sok-sok
ajándékkal -- amit persze a szülők adtak be
előzőleg --, vörös ruhában, nagy fehér szakállal megérkezett a Mikulás.

Dunaszerdahely 75 év feletti lakosainak évenkénti karácsonyváró rendezvényét december 5 – én
tartották meg. Csaknem ezer idős embernek kézbesítették ki az ünnepségre szóló meghívót. Mintegy hatszázan vettek részt a műsoros rendezvényen.
Sokuknak valószínűleg az egészségi állapota nem
tette lehetővé, hogy jelen legyenek. A városházán
utólagosan átvehetik a városi önkormányzat karácsonyi ajándékát, egy vásárlási utalványt.

A városi nyugdíjasklubban a kerek életjubileumukat ünneplő klubtagokat köszöntötték november 29 - én. A jó hangulatban,
élőzene mellett lezajlott klubdélutánon részt
vett Dr. Hájos Zoltán polgármester is, aki
erőt, egészséget és vidámságot kívánt a jubilánsoknak. A városháza szociális ügyekkel
foglalkozó alkalmazottjai ajándékkal és virággal kedveskedtek az ünnepelteknek, köztük a 80 éves Lengyel Magdolnának és Ján
Klimantnak, valamint a legidősebb jelenlévő klubtagnak, Johancsik Erzsébetnek.

Podujatia v znamení vianoc

V Dunajskej Strede v posledných
týždňoch sa takmer každý deň konali v
predvianočnej atmosfére rôzne podujatia. Aj mestský úrad organizoval viacero príjemných posedení a podujatí v
inštitúciach, ktoré pôsobia pod jeho
záštitou. Na našej dvojstrane ponúkame prehľad týchto udalostí.

V mestskom klube dôchodcov 29. novembra
pozdravili z príležitosti okrúhleho životného
jubilea členov klubu, medzi nimi 80-ročnú Magdolnu Lengyel a Jána Klimanta, ako aj najstaršiu členku klubu, pani Erzsébet Johancsik.
Na posedení sa zúčastnil aj primátor JUDr.
Zoltán Hájos, ktorý poprial jubilantom pevné
zdravie a veľa pekných, veselých chvíľ. Pracovníci sociálneho odboru mestského úradu pozdravili jubilantov kyticami a darčekmi.

Vo vianočnej atmosfére

Na hlavnom námestí pred vyzdobeným rímskokatolíckym kostolom bol 3. decembra vysvätený adventný veniec mesta. V slávnostnom prejave viceprimátor László A. Szabó zdôraznil: mesto sa musí posilniť nielen ekonomicky, ale aj duševne. Adventný veniec bol následne požehnaný
duchovnými troch historických cirkví, katolíckej, evangelickej a reformovanej, potom viceprimátor
spolu so študentskou primátorkou zapálili prvú sviečku. Peknú tradíciu zapálenia sviečky na adventnom venci v meste obnovili pred rokom. Veniec vyzdobený konármi z ihličnatých stromov a
vianočnými dekoráciami umiestnili na obrubníku fontány. Ozdoby sú darom miestnych podnikateľov. Príjemnú atmosféru umocnili vianočné koledy v podaní Zboru Sv. Juraja. Ďalšie sviečky na
venci budú zapálené každú ďalšiu nedeľu do Vianoc o pol piatej.

3. decembra usporiadali v Mestskom kultúrnom stredisku Mikulášsku slávnosť. Vo vestibule MsKS boli pre deti pripravené remeselnícke aktivity: z konárov ihličnatých stromov zhotovovali adventné vence, zo včelieho vosku liali anjeliky, alebo malovali figúrky
zo sadry. Kto chcel, mohol šiť veselé klobúky,
z farebného papiera poskladať vianočné
stromčeky alebo zdobiť medovníky. Ponúkali
na predaj aj hračky španielskeho a francúzskeho výrobcu, ako aj háčkované hrkálky,
ktoré vyrobili bangladéšske ženy.
V preplnenej divadelnej sále sa obecenstvo tešilo predstaveniu Bábkového divadla Aranykert. Najočakávanejším bodom
dňa bol príchod Mikuláša, ktorý rozdal deťom
rodičmi vopred pripravené darčeky.

Tradičné predvianočné podujatie pre seniorov mesta starším, ako 75 rokov tentokrát
usporiadali 5. decembra v divadelnej sále
MsKS. Na strenutie dostalo pozvánku takmer
tisíc starších obyvateľov mesta. Z nich sa akcie zúčastnilo približne šesťsto seniorov, ktorí s veľkým aplauzom odmenili účinkujúcich
kultúrneho programu. Ostatným zrejme zdravotný stav nedovolil, aby prišli na stretnutie.
O nič však neprídu, pretože si môžu dodatočne
prevziať na radnici nákupnú poukážku, ako
vianočný dar mestskej samosprávy.
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Rozhovor,

Je potrebná
pevná vôľa
V redakcii sme mali vzácneho hosťa,
dunajskostredského paralympionika
Richarda Csejteyho.
Na londýnskej paralympiáde získal 33 ročný
stolný tenista už tretie olympijské striebro, okrem
toho má aj dve bronzové medaily. Mal 12 rokov,
keď po operácii šliach bol na štvormesačnej rehabilitácii v Piešťanoch. Tam začal hrať stolný tenis
s ostatnými deťmi a neprestal ani po návrate domov. Podľa neho každý môže byť víťazom, ale musí
mať pevnú vôľu a musí veľmi chcieť. Najviac úspechov dosiahol v roku 2006. Vtedy sa stal majstrom
sveta a vtedy sa mu narodila aj dcérka.
Kde všade ste sa dostal vďaka stolnému tenisu?
Bol som už takmer všade, okrem Afriky. Hoci,
pravdu povediac nerád cestujem ďaleko, lebo sa
bojím letu.V roku 1999 som cestoval lietadlom, keď
sme sa dostali do búrky. Náhle vyplo osvetlenie a
začali sme prudko klesať. Zrazu sa lietadlo strhlo
a opäť sme začali stúpať, rozsvietili sa svetlá. Ale
ten pocit, ktorý som vtedy zažil, ešte stále mám v
pamäti. Aj dnes som veľmi nervózny pred letom.
Kto však dokáže za zlomok sekundy trafiť
loptičku, musí mať dobré nervy.
- Koncentrácia v športe je veľmi dôležitá, lebo
stačí chvíľka a rúca sa všetko, čo človek dlhou prípravou chcel dosiahnuť.
Ako často trénujete?
- Pred väčšími súťažami dvakrát denne, doobeda
a poobede. Aj preto je ťažké zamestnať sa. Verím
však, že skôr-neskôr aj náš štát uzná, že ak chce
krajina vyniknúť v športe, tak nemôžeme športovať len z lásky. V zahraničí aj paralympionici sú
platení športovci. Každý, kto sa umiestni v prvej
dvadsiatke, je profesionál s pravidelným mesačným
príjmom. Roky nám sľubujú politici nápravu a verím, že sa tak raz stane.

Zranenia sú dosť časté...
- Na londýnskej olympiáde som mal dve nehody, skoro som stratil nádej na medailu. Hneď
na druhý deň mi v kúpeľni spadol na nohu ťažký
drevený kolík, ktorý pomáha vozičkárom pri nastupovaní do vane. Mal som obrovské šťastie, lebo
rana bola len na 3 milimetre od tepny. Dva dni
pred súťažou pri tréningu som si vytkol nohu. Našťastie lekári ma dali do poriadku a mohol som
súťažiť.

Váš úspech môže motivovať aj dunajskostredské deti?
- To by bolo úžasné, lebo šport je pre deti veľmi
prospešný. Je lepší, ako sa túlať po uliciach, alebo
sedieť pri počítači. Verím, že sa nám podarí v ZŠ na
Jilemnického ulici, kde sa občas venujem malým deťom, otvoriť klub. Neskôr by som chcel osloviť deti
aj v iných dunajskostredských školách. Mojim snom
je zlatá olympijská medaila. Všetko urobím preto, aby
som sa o štyri roky dostal do Ria a stal sa najlepším.

Szerencselampionok

Lampióny šťastia

Hagyományteremtő szándékkal rendezett
lampionos bulit a november 17-i államünnepen
a Szerdahely Polgári Társulás. A rendezvény ötletgazdája, Dakó Sándor képviselő szerint mintegy 500 lampion emelkedett a magasba a Városi Művelődési Központ előtti téren. A lampionok árából befolyt 1 132 eurót jótékonysági célra fordítják. A napokban levélben keresik
meg az iskolákat, hogy tegyenek javaslatot hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek felkarolására. Dakó Sándor nem zárta ki, hogy jövőre
máshol tartják meg a rendezvényt. A járási tűzoltóság szerint ilyen akciónál mindig fennáll a
tűzveszély és a résztvevők biztonságáról a
szervezőknek kell gondoskodniuk, ami a képviselő szerint megtörtént.

S cieľom založiť tradíciu zorganizovalo Občianske združenie Szerdahely dňa 17. novembra
lampiónový sprievod. Podľa iniciátora akcie, poslanca mestského zastupiteľstva Alexandra Dakóa
sa na námestí pred MsKS rozžiarilo takmer 500
lampiónov. Výťažok z predaja lampiónov, ktorý
predstavuje 1 132 euro, organizátori venujú na
dobročinné účely. Oslovia miestne školy, aby
navrhli na podporu talentované detí, ktoré žijú
v hmotnej núdzi. A. Dakó nevylúčil, že akciu na
budúci rok zorganizujú na inom mieste. Podľa okresného veliteľstva požiarneho zboru pri takýchto akciách existuje nebezpečenstvo vznietenia
ohňa, pričom za bezpečnosť účastníkov zodpovedajú organizátori. Podľa komunálneho poslanca
tentokrát všetko bolo zabezpečené.

Csallóközi könyvtár
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Interaktív újdonságok a könyvtárban
Új interaktív elektronikus rendszer könynyíti meg a Csallóközi Könyvtár munkáját.
Többhónapos előkészület után szeptembertől a KIS3G Virtua korszerű számítógépes program segítségével végzik a mintegy 100 ezres könyvállomány nyilvántartását és kölcsönzését.
Az új rendszernek köszönhetően az egyes
könyvtárak könnyebben tarthatják egymással a kapcsolatot és tekinthetik át egymás könyvállományát.
„Ha a világ összes könyvtára nem is a Virtuával
dolgozik, összeegyeztethető azokkal a rendszerekkel,
amelyeket a nagyobb külföldi könyvtárak használnak. Kitárult előttünk a világ, úgy látjuk a rendszerben működő könyvtárak állományát, mint a sajátunkat. Rögtön látjuk, megvan-e az igényelt
könyv, és a megszerzéséhez elég egy e-mail” mondja Tóth Lídia igazgatónő.
A program, amelyet egyelőre 32 szlovákiai
könyvtár vett át, jelentős változásokat hoz az olvasók életébe is. Ők vonalkóddal ellátott kártyát
kapnak és mindenkinek van egy jelszava. Otthon ezt a jelszót és a kódszámot kell beírniuk,
hogy a számítógép segítségével kikereshessék
vagy előjegyeztethessék a szükséges könyveket,
esetleg meghosszabbítsák a kölcsönzést. A kölcsönzési határidő lejárta előtt pár nappal a
rendszer e-mailen figyelmezteti őket, hogy már
ideje visszavinni a könyveket. „Olvasóbarát
rendszer ez, csak hozzá kell szokni. Bárkinek, aki
nem elég járatos a számítógép használatában,
a kolléganők szívesen megmutatják, hogyan kell
keresni” – mondja az igazgatónő.
A könyvtár bejárata előtt is van egy olvasóbarát újdonság: egy szekrényke, az ún. bibliobox. Az
olvasók bármikor, a nyitvatartási idő előtt vagy után
is beletehetik a könyveket, nem kell őket visszacipelniük, ha zárt ajtókra találnak. Mivel minden
könyv vonalkóddal van ellátva, a könyvtári dolgozók meg tudják állapítani, ki hagyta őket ott.
De nemcsak a Virtua és a bibliobox olvasóbarát. Ez a jelző érvényes az egész könyvtárra,
amelyet különféle rendezvényekkel, kiállítá-

sokkal igyekeznek még vonzóbbá tenni az itt dolgozók. Most december 15-ig a Duna mente madárvilágát bemutató interaktív kiállítás látható itt,
amely olyan érdekes és szórakoztató, hogy a felnőttek is élvezni tudják.

Nyelvtanulók, figyelem!
„A nyelv az egyetlen, amelyet rosszul is érdemes tudni" – állította Lomb Kató, a legendás magyar tolmács és fordító, aki 16 nyelvet használt különböző fokon. Azt ajánlotta, hogy minél többet olvassunk idegen nyelven, akkor is, ha az elején sok mindent nem értünk. Próbáljuk meg a szövegkörnyezetből kikövetkeztetni az ismeretlen szavak jelentését, és meglátjuk, minden apró siker
lendületet ad – javasolta.
Aki megfogadja a tanácsát, értékes segítséget kap a Csallóközi Könyvtárban. "Sok idegennyelvű
könyvünk van – mondja Tóth Lívia, a dunaszerdahelyi könyvtár igazgatója –, főleg angol és német nyelvű szépirodalom. Kifejezetten nyelvtanulók számára készültek a híres regények, novellák
angol, német, francia és egyéb nyelvű, rövidített változatai. Ezeket nemcsak a diákok forgathatják
haszonnal, hanem a nyelvtanuló felnőttek is. Vannak nyelvkönyveink, sőt mesekönyveink is, számos idegen nyelven.“

Tóth Lídia: Az olvasók interneten kereshetnek könyveket.
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Zmapujú záujem
Samospráva mesta Dunajská Streda chce rozšíriť
a skvalitniť ponuku sociálnych služieb pre starších a
zdravotne handicapovaných občanov. Vedenie mesta plánuje spustiť pilotnú prevádzku novej služby - Elektronický strážca pre seniorov.
Táto služba umožní prostredníctvom mobilného
zariadenia jednoduchým stlačením tlačidla privolať
pomoc v prípade núdzovej situácie a to bez hlasovej komunikácie s príslušným operátorom, ktoré v
niektorých prípadoch vzhľadom na zdravotný stav nie
je možné. Potrebné mobilné zariadenie by zabezpečilo
mesto Dunajská Streda formou bezplatného prenájmu. Pre užívanie služby „Elektronický strážca pre seniorov“ je potrebné mobilné zariadenie s aktívnou
SIM kartou. Predmetom spoplatnenia by boli len hovorové, SMS a dátové služby. Ich mesačná cena by
sa odvíjala od doby prenájmu zariadenia: na dobu 24
mesiacov pri mesačnej platbe za službu vo výške 9,90
EUR a na dobu 12 mesiacov pri mesačnej platbe za
službu vo výške 14,70 EUR.
Mesto zmapuje záujem o túto sociálnu službu,
preto na webovej stránke mesta www.dunstreda.sk
záujemcovia nájdu anonymný dotazník, ktorý je k
dispozícii aj v kancelárii prvého kontaktu na radnici.

Dunaszerdahely Város Önkormányzata bővíteni
kívánja az időseknek és az egészségkárosodot-taknak nyújtott szociális szolgáltatások körét.
Egy korszerű szolgáltatás, a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás kísérleti jellegű bevezetését
mérlegeli. Az elektronikus felügyelő rendszer az
azonnali riasztáson alapul és lehetővé teszi,
hogy szükség esetén mobiltelefon segítségével
egy gombnyomással kapcsolat létesüljön a beteg
és az operátor között, akkor is, ha az illető egyedül már nem képes segítséget hívni. Ehhez aktív SIM kártyával rendelkező mobiltelefonra van
szükség. A város biztosítaná a mobilkészülék térítésmentes bérbe adását. Téríteni csak a hívás
és SMS után kell, a havi illeték a készülék bérleti idejének hosszúságától függene: 24 hónapra szóló bérlet esetén a szolgáltatás ára havonta 9,90 Euró, 12 hónap esetében 14,70 Euró.
Az érdeklődés feltérképezése céljából Dunaszerdahely honlapján a www.dunstreda.sk címen letölthető egy anonim kérdőív, amely a városháza központi ügyfélszolgálati irodájában is beszerezhető.
Illusztráció / Ilustračné foto.

Ajándékot a FUTBAL FAN SHOPból!
Sportrajongó szeretteinek, ismerőseinek vásároljon ajándékot jó minőségben, elérhető áron nálunk, újonnan megnyílt boltunkban a Nagyabonyi
út 515. szám alatt, az épülő Billa áruházzal szemben. Neves külföldi és hazai focicsapatok nevével ellátott mezek, sapkák, trikók, labdák,
poharak, ceruzák, plakátok, zászlók, valamint ágyneműk között válogathat és vásárolhat. A Nebbia Žilina cég termékeit is forgalmazzuk,
amely divatos és keresett sportcikkeivel, minőségi női és férfi fitness-öltözékekkel 15 éve van jelen a piacon. www.futbalfanshop.sk

Pedagógussztrájk / Štrajk pedagógov
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Sztrájk-körkép iskoláinkban, óvodáinkban
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagországai közül a pedagógusbérek tekintetében Szlovákia a harmadik legrosszabb helyen áll.
Nem csoda, hogy a pedagógusok több mint 70
százaléka részt vett a magasabb bérért folytatott
sztrájkban, amelynek a kormányfővel lezajlott találkozó után olyan kurtán-furcsán vetett véget a pedagógus-szakszervezet. A tanítók azonban a
sztrájk folytatásáról beszélnek. A dunaszerdahelyi iskolák egy kivételével mind részt vettek a
sztrájkban, az óvodák nem sztrájkoltak. Az utóbbiaktól ennek okát kérdeztük, az iskoláktól pedig
azt, hogy hajlandóak-e részt venni a tanítók által
kezdeményezett staféta-sztrájkban.
Miért nem vettek részt a sztrájkban?
Smetana ligeti Alapiskola, Gabriela Bothová
igazgatónő: „Ez a pedagógusok döntése volt. Kis
iskola vagyunk, 18 pedagógussal, súlyos anyagi
gondokkal. Szavaztunk és a sztrájk mellett voksolók aránya nem érte el az 50 százalékot. Elmondtam, hogy részt vehet a sztrájkban, aki akar, ez alkotmányos joga, de senki sem élt vele.”
Benedek Elek Óvoda, Borbély Diana igazgatónő: „Minden óvoda először a saját kollektívájában beszélte meg, sztrájkba lép-e, majd az óvodavezetők közösen egyeztettek. Mivel nem született egységes vélemény, ezért senki sem sztrájkolt.”
Október utcai Óvoda, Pázmány Annamária
igazgatónő: „ Azt mondtuk, ha mind a kilenc óvodánk a sztrájk mellett dönt, akkor sztrájkolunk. Három ellene foglalt állást, így egységes fellépés híján a többi óvoda sem lépett sztrájkba.”

Hajlandók lennének tovább folytatni a sztrájkot?
Peter Gajdoš, Jilemnický utcai AI: „Jelenleg
csak annyit tudunk, hogy a szakszervezet nem fogadta el a kormány által kínált feltételeket, de –
mint Pavel Ondek, a pedagógus szakszervezet vezetője kijelentette-- nem akarja további sztrájkokkal stresszelni a társadalmat. Hallottunk a stafétasztrájkokról, de nem ismerjük a részleteket, megvárjuk a szakszervezeti szövetség döntését.”
PaedDr. Masszi János, a Városi Iskolatanács
elnöke, a Vámbéry AI igazgatója: A Városi Iskolatanács mai /múlt csütörtöki – a szerk. megj./ öszszejövetelének 3.pontja a feltételezett sztrájk
folytatása volt. Az egyöntetű állásfoglalás az
volt, hogy a továbbiakban is támogatjuk az or-

szágos szakszervezet követeléseit, viszont a feltételezett sztrájk megvalósításának folyamatát
még nem ismerjük. Iskoláink szakszervezeteinek
elnökei sem tudják a mai napon, hogy közös
ügyünk milyen szervezési stádiumban van.”
(A villáminterjúk a múlt héten készültek. Lapzárta
előtt 5 %-kal emelte a kormány a tanárok bérét, 1 nappal azután, hogy a szakszervezet elutasította ezt az
ajánlatot és további tiltakozó akciókat jelentett be.)

Štrajková panoráma
Z krajín OECD je Slovensko na tretej najhoršej
priečke v platovom ohodnotení pedagógov. Nečudo, že sa viac ako 70 percent pedagogických pracovníkov zapojilo do štrajku za vyššie mzdy, ktorý odbory po konzultácii s predsedom vlády ukončili zvláštnym
spôsobom.
Učitelia však hovoria o pokračovaní štrajku.
Dunajskostredské základné školy sa okrem jednej zapojili do celoštátneho štrajku, škôlky neštrajkovali. O dôvodoch hovoria riaditeľky materských škôlok, resp. školy.
Prečo ste sa nezapojili do štrajku?
Gabriela Bothová, riaditeľka ZŠ Smetanov
háj: „Bolo to rozhodnutie celého nášho kolektívu učiteľov. Sme malá škola s 18 učiteľmi, trápia nás vážne finančné problémy. Hlasovali sme
a väčšina nepodporila štrajk. Každému som po-

vedala, že sa môže zúčastniť štrajku, ale nik nevyužil túto ústavnú možnosť.“
Diana Borbély, riaditeľka MŠ Eleka Benedeka: „Otázku účasti najprv prekonzultovali kolektívy v škôlkach, potom rokovali spoločne riaditeľky. Nedošlo ku konsenzu, preto nikto nevstúpil do štrajku.“
Annamária Pázmány, riaditeľka MŠ na
Októbrovej ulici: „Povedali sme si, ak vo
všetkých škôlkach mesta rozhodnú pre štrajk, tak
sa ho zúčastníme aj my. Tri škôlky však boli proti. Pre nejednotné stanovisko sa ani ostatné
škôlky nezúčastnili protestu.“
Boli by ste ochotní pokračovať v štrajku?
Peter Gajdoš, ZŠ na Jilemnickeho ulici: „Zatiaľ vieme iba toľko, že podmienky, ktoré vláda ponúka, odbory neakceptujú , ale – ako vyhlásil šéf
odborov Pavel Ondek -, nechcú ďalšími štrajkmi
stresovať spoločnosť. Počuli sme o štafetových štraj-

koch, ale podrobnosti nepoznáme, počkáme na
pokyny odborového zväzu.“
PaedDr. János Masszi, predseda Mestskej
školskej rady, riaditeľ ZŠ Vámbéryho: „Na rokovaní mestskej školskej rady sme prijali stanovisko,
že podporujeme požiadavky celoštátneho odborového zväzu, ale konkrétne formy ďalšieho protestu zatiaľ nie sú známe. Ani odborárski šéfovia na
našich školách zatiaľ nevedia, v akom štádiu organizácie je obhajoba našich záujmov.“
(Riaditeľov sme oslovili minulý týždeň a
pred uzávierkou DH vláda zvýšila platy učiteľov
o 5 percent. Bolo to len deň po tom, ako odbory
zamietli tento návrh a rozhodli sa pre pokračovanie protestnej akcie.)
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

BONBONos SZILVESZTER 2012 BONBÓNový SILVESTER 2012
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

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.

•
•

•
•

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

•
•
•
•
•

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

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
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November 21-i versenyünk megfejtői

A legutóbbi számunkban közölt kérdésre adott helyes válaszok beküldői
közül kisorsolt szerencsés nyertesek a következők: Antal Jana, SZNP tér
186/9, Vanicsek János, Rózsaliget 1357 és Szabó Ágnes, Neratovice tér
2145/7.A nyertesek a nyereményért a minőségi használt ruhákat kínáló
Second hand RETOUR üzletben a Bacsák utcában (a postánál) jelentkezzenek. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9:00 –17:30, Bacsák utca 247/1.
A nyertesek 20 euró értekében tetszés szerint vásárolhatnak az üzletben.
Szükséges a személyi igazolvány felmutatása!
Rendkívüli lehetőség azoknak, akik a Bonbon Szállóban szeretnének szilveszterezni.

Kérdés:
Mi volt régebben a mostani fedett medence helyén?
A három nyertes 2 személyre szóló belépőt nyer a Bonbon idei szilveszteri
bulijára, ebben benne foglaltatik a szilveszteri vacsora, az éjféli menü, a
pezsgő és a kávé. Ezúttal telefonszámot is kérünk a válaszban mellékelve. A három nyertest december 21-ig telefonon értesítik a nyereményről,
a jegyeket a Bonbon Szálló portáján vehetik át. Tel: 031/ 557-52 22, 0905/
363-590. Válaszaikat legkésőbb december 20-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..

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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Výhercovia čitateľskej súťaže z 21. novembra
Z čitateľov, ktorí zaslali správnu odpovedˇ na otázku, ktorú sme položili v poslednom vydaní DH, boli vyžrebovaní: Jana Antal, Nám. SNP
186/9, János Vanicsek, Ružový háj 1357 a Ágnes Szabó, Neratovické
nám. 2145/7.Každý výherca vyhráva voľný nákup v hodnote po 20 EUR
v predajni Second hand Retour. Otváracia doba : pondelok-piatok: 9:00
–17:30, Bacsákova 247/1, pri pošte. Treba sa preukázať občianskym preukazom.
Mimoriadna príležitosť pre tých, ktorí sa chcú rozlúčiť s rokom
2012 v Hoteli Bonbón.

Otázka:
Čo bolo predtým na mieste, kde sa v súčasnosti nachádza krytý bazén v hoteli Bonbón?
Traja vyžrebovaní čitatelia vyhrávajú po jednej vstupenke pre dve osoby na silvestrovskú zábavu v Hoteli Bonbón /do ceny je započítaná večera, 2. večera, šampanské a káva./ Odpovede zašlite najneskôr do 20.
decembra na adresu redakcie, e-mailom/ press@dunstreda.eu/ alebo odovzdajte na radnici. Určite uveďte aj Váš telefónny kontakt, pretože výhercovia dostanú telefonicky avízo o výhre najneskôr 21. decembra, ktorú si môžu prevziať v Hoteli Bonbón. Tel: 031/ 557-52 22, 0905/ 363590. 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
Bednář Damian
Forgács Benjamin
Žatko Adam
Bíró Pavel
Szolgay Christopher
Bugaová Katrin
Barťanský Noel
Hornyák Zsófia
Fernyáková Zoé
Nagy Réka
Rampasko Ákos
Dömeová Sharon
Pitaro Giuseppe András

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

A VMK decemberi műsora / Program MsKS na december

Sándorová Marta (1959)
Šebők Anton (1945)
Bedinszkiová Terézia(1937)
Kleinová Alžbeta (1924)
Kissová Alžbeta ( 1943)
Gaál Eugen (1953 )
Godányová Marta (1923)
Anda Alexander /1945/
Ujhelyiová Helena /1919/
Hervay Tamás /1988/
Tóth Štefan /1945/
Schewella Štefan /1943/
Hegyiová Františka /1912/

dec.12.–18.00.: Ingyenes filmpremier:Vad Magyarország –csodálatos természetfilm(narrátor:
Kulka János) / Filmová premiéra: Divoké Maďarsko (rozprávač: János Kulka)
dec.13.–9.00 és 11.00: Szabad Ötletek Színháza – Budapest bemutatja:Aladdin és a csodalámpa
című zenés mesejátékot / Vystúpenie Divadla SZÖSZ– Budapest: Aladinova čarovná lampa (hudobná rozprávka)
dec.13.–18.00: Vujity Tvrtko – Weisz Fanni: Pokoli történetek: A királynő beszéde / Tvrtko Vujity – Fanni Weisz: Prejav kráľovnej
dec.14.–9.00 és 11.00: Szabad Ötletek Színháza – Budapest bemutatja: Aladdin és a csodalámpa
című zenés mesejátékot / Vystúpenie Divadla SZÖSZ– Budapest:Aladinova čarovná lampa
(hudobná rozprávka)
dec.14.–17.00: Szent királyaink Nimródtól Mátyásig, II. rész – Aradi Lajos magyarságkutató
előadása / Naši svätí kráľovia, II.časť – Prednáška L. Aradiho
dec.14.–17.00: A Vámbéry Ármin Gimnázium diákjainak szalagavatója / Stužková žiakov Gymnázia Ármina Vámbéryho
dec. 14.-18.00: A VOX CAMERATA adventi koncertje (Vermes villa) / Adventný koncert Vox
Camerata
dec.15.–17.00: A Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium diákjainak szalagavatója / Stužková žiakov Súkromného gymn. s vyuč. jaz. maď.
dec.21.–18.00: Gálaműsor „Kulturális együttélés – Nemzetiségi hozomány / Galaprogram podujatia Kulturálne spolužitie – Národnostné "veno"
dec.30.–16.00: Korpás Éva és Malek Andrea: Az ördögfióka és a tündér – családi koncert / Éva
Korpás a Andrea Malek: Diabol a víla

Házasságkötések – Sobáše

Januári előzetes/ Január - predbežne

Tóth Tomáš - Halászová Žaneta
Klempa Kristián - Borbélyová Erika
Méhes Ladislav - Barnoki Andrea
Nagy Štefan - Križanová Andrea
Ing.Mišovich Milan - Pónyová Eleonóra

Január 11. – 19.00: a Győri Filharmonikus Zenakar újévi – farsangi hangversenye / Novoročný
– fašiangový koncert Filharmonického orchestra z Győru

Elhalálozások – Zomreli

Nyilas Misi Karácsonya
Kortárs Magyar Galéria
Vermes villa
Vermes villa - Kortárs Magyar Galéria
Ferdics Béla és Gyenes Gábor SOKKPONT című kiállítása 2013. január 11-ig
tekinthető:
meg. /hétfő-péntek 9:00-17:00/

Vermesova vila -GSMU
Výstava B, Ferdicsa a G. Gyenesa s názvom SOKKPONT je otvorená do:11. januára 2013. /pondelok-piatok 09:00-17:00/

NFG-klub
december 21.: Slam poetry
december 29.: Kapuk c. színházi előadás (a
szlovák gimnázium színjátszó csoportjának
előadása)

A Nyilas Misi Karácsonya jótékonysági felhíváshoz csatlakozva a Pázmaneum Társulás
kéri a híveket és a dunaszerdahelyieket, hogy
lehetőségeik szerint vegyenek részt a kezdeményezésben. Dunaszerdahelyen a Cserkészszövetség irodájában / Szent István tér 6./lehet leadni a cipősdobozba csomagolt ajándékokat. Szükség esetén a szervezők el is mennek a csomagért, ha ezt jelzik a 0905/826185ös számon.
A dunaszerdahelyi gyűjtés december 20ig 12:00 óráig tart!
Tudatjuk olvasóinkkal, hogy a Dunaszerdahelyi Hírnök legközelebb
2013. január 16-án jelenik meg.
Informujeme čitateľov, že najbližšie číslo Dunajskostredského hlásnika vyjde
16. januára 2013.

Ohlásenie porúch verejného
osvetlenia
0905/ 624-561, v pracovných dňoch aj
5903-920.

Odpratanie snehu:
postrehy, sťažnosti
0905/624-561 / celý deň/, 590-3920 /v
úradných hodinách/.

Közvilágítás: hibabejelentés
0905/ 624-561, munkanapokon a
5903-920 számon is.

Hóeltakarítás
- észrevételek, panaszok
0905/ 624-561 /egész nap/.590-3920
/munkaidőben/.
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Szilveszteri
futás 2012
A „Fuss velünk!“ jelszó jegyében Dunaszerdahelyen az idén is lesz szilveszteri futóverseny, amelyet a Csallóközi Marathon Club
szervezésében a sportcsarnok mellett tartanak
meg a városi szabadidőparkban,. Benevezni a
versenybe december 31-én 9 órától lehet, ekkor
kapják meg az indulók a rajtszámokat is. A nevezés és a rész-vétel ingyenes. A versenyzők a
következő távok közül választhatnak: 200 méter piciknek, diákoknak és felnőtteknek pedig
1000m, 3000m és 5000m-es távok.
A tavalyi évtől eltérően minden távon különkülön inditják a versenyzőket. A gyermekeknek
apró figyelmességgel kedveskednek a szervezők.
A hosszabb távokon korcsoportok szerint külön
női és férfi kategóriák lesznek. Minden résztvevő
emléklapot kap. Minden korcsoport első három
helyezettje érmet nyer az 1000 méteres távon,
3000 méteren plakettel, 5000 méteren serleggel jutalmazzák a legjobbakat.
A versenyzőkre és a sport szerelmeseire virsli-parti és forró gyümölcstea vár. A rendezvény
előreláthatólag 14:30-ig tart. A jó hangulatról helyi DJ gondoskodik, hogy üdén, sportosan és jókedvűen lépjünk a reményteli új esztendőbe.
Vajas Roland, a Csallóközi Marathon Club
elnöke lapunknak elmondta: kis meglepetés várja a szilveszteri futóversenyen azokat a futókat,
akik minden szerdán 18:00-kor rendszeresen
eljártak az edzésekre.

Silvestrovský beh 2012
V znamení hesla „Bež s nami!“ Marathon club
Žitný ostrov aj tento rok usporiada silvestrovský
beh, ktorý bude pri športovej hale v mestskom
parku voľného času. Záujemcovia sa do súťaže
môžu prihlásiť 31. decembra od 9. hodiny, vtedy vydávajú aj štartovné čísla. Štartovné je
bezplatné. Súťažiaci si môžu vybrať z nasledovných tratí: 200 m pre najmenších, 1000 m,
3000 m a 5000 m pre študentov a dospelých.
Na rozdiel od vlaňajšieho ročníka každú disciplínu odštartujú samostatne. Na dlhších tratiach budú v rôznych vekových kategóriách

zvlášť kategórie pre ženy a mužov. Účastníci dostanú dip-lom, traja najlepší bežci na 1000 metrov medailu, na trati 3000 m získajú plaketu a
na 5000 metrovej trati pohár.
Súťažiacich a milovníkov športu organizátori pohostia párkami a teplým čajom. Súťaž potrvá asi do 14,30 hod. O pohodu a dobrú náladu sa postará miestny DJ.
Predseda Marathon clubu Žitný ostrov Roland
Vajas pre DH prezradil, že bežcov, ktorí každú stredu o 18,00 pravidelne chodia na tréningy, čaká na
silvestrovskom behu malé prekvapenie.

November 23-án megnyílt az idei korcsolyázási szezon
a városi műjégpályán. Sok ﬁatal jött el az első napon,
amikor este 19 óráig jégdiszkó is szórakoztatta őket. Az
idénynyitón A. Szabó László, Dunaszerdahely alpolgármestere és Gaál Krisztina diákpolgármester is részt vett.
A kiváló jégminőségű pályának nagy volt a látogatottsága hétvégén is, naponta közel kétszázötven korcsolyázó kereste fel.
23. novembra otvorili novú korčuliarsku sezónu na umelej
ľadovej ploche mesta. Prišlo veľa mladých ľudí, pre nich
pripravili aj diskotéku na ľade. Oﬁciálneho otvorenia novej
sezóny sa zúčastnili viceprimátor Dunajskej Stredy László
Szabó a študentská primátorka Krisztina Gaál. Návštevnosť umelého klziska s veľmi kvalitným ľadom bola vysoká
aj cez víkend, denne ho navštívilo takmer 250 korčuliarov.

Dunajskostredský hlásnik Dvojtýždenník Mestskej samosprávyl
Šéfredaktorka: Erzsébet P. Vonyik l Fotografie: Kanovits Gábor l Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 50. l Tel.: 590 3946 l
e-mail: press@dunstreda.eu l Internet: www.dunstreda.sk l Grafická
príprava: PG l Tlačiareň: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., Győr
l Expedícia: MSÚ l Evidenčné číslo: 233/08 l Nepredajné.
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Dunaszerdahelyi Hírnök A Városi Önkormányzat lapja l Megjelenik
kéthetente l Fõszerkesztő: P. Vonyik Erzsébet l Fotók: Kanovits Gábor l
A szerkesztőség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Fő utca 50. l Tel.: 590 3946
l e-mail: press@dunstreda.eu l Internet: www.dunstreda.sk l Nyomdai
előkészítés: PG l Nyomda: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., Győr
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