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DH

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

2008. november 15-én a
VMK-ban / 15. novembra v
MSKS

2008. november 12. * 16. évfolyam * 20. szám * 20. èíslo * 16. roèník * 12. novembra 2008

3-4
Lesz visszaút a Karcsai útról
/ Existuje možnosť návratu z
Kračanskej cesty

5-9
Örömfocinak indult, drámába torkollott / Vedenie klubu dokazuje svoju pravdu aj
videozáznamom

10-13

7
Berényi József: erődemonstráció?

Az óvodai és iskolai
illetékekről / O školských
poplatkoch

Fociünnep helyett.. .

Namiesto futbalového sviatku...
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2 Idõszerû témák / Aktuality

2008.11.12.

Középpontban a dunaszerdahelyiek
Meghosszabbították az önkormányzat által már negyedszer
kiírt fotópályázat beküldési határidejét, amely így az eredeti
október 15-éről október 31-re módosult. Erre azért volt
szükség, mert többen kérték a szervezőket, várjanak még a
pályázat lezárásával, hogy őszi felvételeket készíthessenek.
Gaál Derzsi Ildikó, a Kortárs Magyar Galéria vezetője lapunknak elmondta: az idén többen jelentkeztek, mint korábban,
ráadásul sok az új név, miközben megmaradt egy kemény mag,
azok, akik minden eddigi pályázaton részt vettek. A fotósok
megszívlelték a rendezők sokszor megismételt kérését, hogy
necsak a természetet és a város jellegzetes épületeit, műemlékeit
kapják lencsevégre, hanem a dunaszerdahelyi embereket is. Az
idén először valóban a városlakók kerültek a fotósok
érdeklődésének fókuszába. Először történt meg a verseny
történetében az is, hogy külföldi pályázó is jelentkezett egy
erdélyi fotós személyében.
A beküldött pályamunkák elbírálására olyan zsűrit állítanak
össze, amelyben a fotósok alkotják a többséget. A zsűri még
novemberben öszeül és dönt a polgármester és a zsűri díjáról.
Az eredményhirdetés és díjkiosztás a legsikeresebb munkákat
bemutató kiállítás megnyitóján lesz, amely december első vagy
második hetében esedékes. /vk/

Dunajskostredčania v centre objektívov
Stalo sa, na čo ešte nebol precedens: predĺžila sa uzávierka
fotografickej súťaže, ktorú už štvrtýkrát iniciovala samospráva Dunajskej Stredy.
Pôvodný termín uzávierky sa tak zmenil z 15. októbra na 31.
októbra. K zmene došlo po tom, čo organizátori dostali mnoho
signálov od fotografov, ktorí chceli zachytiť aj jesennú tvár
mesta.
Vedúca Galérie súčasných maďarských umelcov Ildikó Gaál
Derzsi pre DH uviedla, že tento rok je záujem o súťaž väčší, ako
po minulé roky. Medzi fotografmi je veľa nových mien, pričom
sa do súťaže zapojili i tzv. skalní fotografi, ktorí sa už tradične
zúčastňujú tejto fotosúťaže. Fotografi si tentokrát zobrali k srdcu
často opakovanú výzvu organizátorov, aby nezachytávali na
obrázkoch len prírodu a charakteristické budovy, pamiatky
mesta, ale aj jej obyvateľov. Tento rok sa do zorného uhľa
fotografov dostali skutočne Dunajskostredčania. Prvýkrát
nominoval do súťaže i zahraničný účastník v osobe fotografa zo
Sedmohradska.
V zložení poroty dôjde ku zmenám: budú ju tvoriť prevažne
známi fotografi. Porota zasadne tento mesiac a rozhodne o cene
primátora a poroty. Slávnostné odovzdávanie cien bude
začiatkom decembra pri príležitosti otvorenia výstavy z
najlepších prác vo Vermesovej vile.
A Fő utcát csaknem teljes hosszában még e hónapban új
aszfaltburkolattal vonják be. A munkálatok idején a közlekedésben esetleg fennakadások lehetnek, ezért mindenki vezessen óvatosan.

Városunkban a diktatúrák áldozatainak emlékművénél
tartottak megemlékezést az 1956-os forradalom és
szabadságharc 52. évfordulója alkalmából. 1956- 20 ezer halott
és sebesült - 300 kivégzés. Rájuk emlékeztek október 23-án
Dunaszerdahelyen. Duray Miklós, az MKP stratégiai alelnöke
ünnepi beszédében hangsúlyozta: az emlékezés legyen egyben
eszmélés is. Duray szerint a magyar nemzet utoljára 1956-ban
viselkedett nemzetként. Mára megbukott a kommunista hatalmi
rendszer, de nem takarodtak el a kommunisták. Ma ugyan
demokratikus szerkezet van, megszűnt a diktatúra, de a
totalitarizmus nem, mert azt szellemi örököseik magukban
hordják. Ez sajnos az egész nemzet gyengüléséhez vezet.
Magyarországról ma csak lenézően lehet nyilatkozni, a szlovák
miniszeterelnök is így tett. Magyarországon a nemzetet teszik
tönkre, itt pedig a magyarokat. Az emlékezés legyen eszmélés is,
melynek értelme és célja az, hogy változtassuk meg ezt a
helyzetet, mert ettől függ a jövőnk" - mondta Duray. Az ünnepi
hangulatot gazdag és színvonalas kultúrműsor fokozta. A
megemlékezésen megkoszorúzták a diktatúrák áldozatainak
emlékművét és elénekelték a Himnuszt.
Spoločnosť PAULOS-DLS s.r.o. oznamuje verejnosti, že v
prvej polovici novembra 2008 sa na miestnych komunikáciách v
meste Dunajská Streda uskutočnia dopravné merania pre
potreby realizácie pasportizácie komunikácií. Počas realizácie
meraní dôjde k čiastočným obmedzeniam v premávke na týchto
úsekoch komunikácií. Z uvedeného dôvodu žiadame obyvateľov
mesta o pochopenie a rešpektovanie pokynov pracovníkov
vykonávajúcich tieto merania. Súčasne žiadame účastníkov
premávky, aby za meracím vozidlom dodržiavali odstup
minimálne 10 m.
A PAULOS-DLS Kft. 2008 november hónap első felében
Dunaszerdahely város közútjain közlekedési méréseket végez a
város részére az utak paszportizációja céljából. A mérések ideje
alatt az érintett útszakaszokon a közlekedés korlátozva lesz.
Emiatt kérjük a város lakóinak megértését és azt, hogy vegyék
figyelembe a méréseket végző szakemberek utasításait. A
méréseket végző autó mögött haladva tartsák be a minimális 10
méteres követési távolságot.
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Képviselőtestület / Pályázati felhívás 3

2008.11.12.

Jóváhagyták a Lőrincz Gyula utcai 2134-es tömbház eladását, az ott lakók elhelyezéséről
a város gondoskodik és a Southerm biztosít alacsonyabb komfortfokozatú lakásokat

Lesz visszaút a Karcsai útról
A Perfects üléstermében
tartotta meg 13. ülését a
városi képviselő-testület. A
tanácskozást Pázmány Péter
polgármester nyitotta meg és
vezette
A képviselő-testület
a
továbbiakban elfogadta a városi nyugdíjasotthon és panzió,
valamint a városi művelődési
központ I, félévéves tevékenységéről és gazdálkodásáról
szóló jelentést. Jóváhagyták a
városi költségvetés I. félévi
teljesítését. Az önkormányzat
jó gazda módjára sáfárkodott
az adófizetők pénzével. Nőtt a
költségvetés bevételi oldala,
viszont a város a feladatokat a
tervezettnél kevesebb kiadással
végezte el, így félévkor 14
millió korona többlet volt a
kasszában. Előreláthatólag az
év végén is pozitív mérleggel
zár a város.
A testületi ülés napirendi
pontjai közül a Lőrinz Gyula
utcai 2134-es lakóház értékesítésére vonatkozó előterjesztés váltotta ki a legnagyobb
vitát. A többmilliós közüzemidíj- és lakbérhátralékot felhalmozó
lakótömbért
a
Southerm 9 millió koronát kínált, egy nappal az ülés előtt
érkezet Tokovics Vilmos 10
milliós ajánlata, s volt még egy,
komolytalan ajánlat. Antal
Ágota kifogásolta, hogy miért
nem árveréssel értékesítik a
házat, illetve, hogy mi lesz a
fizető lakosokkal. A polgármester és a beterjesztő válaszában világossá tette, hogy árverés esetén nem lehetett volna
érdemben megszabni a lakóház
további felhasználását, arról
nem is beszélve, hogy az ott
lakó családok elhelyezéséről a
városnak kellett volna gondoskodni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dunaszerdahely város önkormányzata a szlovák parlament 596/2003 T. t. számú,
az iskolaügyi államigazgatásra és az iskolai önigazgatásra vonatkozó törvényének
4.paragrafusa értelmében, továbbá egyes törvények módosítására és kiegészítésére,
valamint a közérdekben végzett munkáira vonatkozó
552/2003 T. t. számú 5. paragrafusa értelmében
PÁLYÁZATOT HIRDET

Interpellációk
A 19 pontos napirend jóváhagyása után a képviselők
interpellációi hangzottak el. Jerábik Gabriella egy jadeköves
termomasszázst végző vállalkozás terembérleti díjának csökkentését kérte. Antal Ágota egy garázshely ¬- kérvény intézését
kérte számon a hivatalon. Bugár György a Ferences Világi Rend
dunaszerdahelyi szervezetének jótékonysági tevékenységéről
számolt be. Zirig Ferenc a műfüves futballpálya további használatára tolmácsolt igényt iskola testnevelés céljára. Keszegh
Pál a Duna utca fizetős parkolási zónába való besorolását indítványozta. Garai László a dunaszerdahelyi születésű Szladics
Károly jogász, az MTA tagja helyi elismerését szorgalmazta.
Kanovits György a Barátság téri Jednota üzletnél gyalogátkelő
kijelölését kérte a lakosok nevében.
Ugyanez az aggály vonatkozik a Tokovics - féle ajánlatra is. Ellenben a Southerm a
vételáron túl biztosít 24
kontérnerlakást a nem fizetők
elhelyezésére a Karcsai úton, a
fizető családok pedig az ugyanott épült szociális lakóházban kapnak új lakásokat. A
megüresedett 2134-es lakóházat a felújítás után a Southerm
értékesíti. Ezt a megoldást támogatta a Ravasz József, a
Romológiai Kutatóintézet igazgatója és az önkormányzattal közösen végzett roma-

Nem kerülnek utcára az emberek
„Ez volt az egyedüli elfogadható megoldás, mert nem akartunk az érsekújvári és a komáromi típusú kitelepítéshez folyamodni. Nem akartuk, hogy az utcára kerüljenek az emberek.
Azok a családok, amelyek fizetőképesek, természetesen magasabb komfortú lakásokba költöznek; a Karcsai útra kerülőkkel
pedig állandó kapcsolatban leszünk. A város hathatós támogatásával segíteni szeretnénk azokon, akik ezt nem utasítják
vissza. El kell hinniük, hogy van visszaút a Karcsai útról!” –
nyilatkozta Ravasz József.

program vezetője is a testületi
ülésen elhangzott hozzászólásában. Az MKP frakció
ugyancsak erre az álláspontra
helyezkedett, így a beterjesztést a képviselő-testület nagy
többséggel megszavazta.
A továbbiakban jóváhagyták
a város és a Nyugat-szlovákiai
Vízügyi Társaság Rt. közti követelések kölcsönös beszámítását, meghirdették az Erzsébet
téri óvoda igazgatói állására
kiírt pályázatot, módosították a
Pro DS Kártya kiadását és
használatát szabályozó rendeletet. Eszerint a kedvezmény
ezentúl nem vonatkozik a DAC
mérkőzéseire.
A képviselő-testület kitűzte
a 2009-re tervezett ülései időpontjait és jóváhagyta az óvodai, iskolai, szabadidő-központi díjakat és az étkezési hozzájárulást szabályozó általános
érvényű rendeletet. Ezt lapunkban teljes egészében közöljük
mindkét nyelven.

a z Erzsébet téri óvoda
igazgatói tisztségének
betöltésére
Belépés: 2009. január 1.
Pályázati részvétel feltételei:
-szakképesítés: egyetemi
vagy középiskolai végzettség az óvodai szakképesítést
nyújtó tanulmányi szakon az
Oktatásügyi Minisztérium
41/1996 T .t. számú, a pedagógiai alkamazottak szakés pedagógiai képesítésére
vonatkozó módosított rendelete értelmében
-legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat
-büntetlen előélet
-vezetői képességek
-személyi előfeltételek
-számítógépkezelési ismeretek
-a magyar nyelv ismerete
A szakmai életrajzzal beküldendő jelentkezést, amely
tartalmazza: a személyi előfeltételeket, az elvégzett speciális tanulmányokat, a publikációs tevékenységet, a három hónapnál nem régebbi
feddhetetlenségi bizonylat kivonatát, áttekintést az eddigi
szakmai gyakorlatról, a képzettséget igazoló hitelesített
okiratot, az óvoda fejlesztésére vonatkozó koncepció javaslatot. Kérjük legkésőbb
2008. december 5-ig beküldeni az alábbi címre:
Mesto Dunajská Streda
Mestský úrad
Hlavná 50/16
Pályázat
"Erzsébet téri óvoda"
929 01 Dunajská Streda
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4 Samospráva / Výberové konanie

VÝBEROVÉ
KONANIE
Mestské
zastupiteľstvo
Mesta Dunajská Streda
v zmysle § 4 Zákona NR č.
596/2003 Z. z.. o štátnej
správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
a § 5 Zákona NR SR č.
552/2003 o výkone práce vo
verejnom záujme vyhlasuje
výberové konanie
na obsadenie funkcie
riaditeľky materskej školy
Materská škola s
vyučovacím jazykom
maďarským
Alžbetínske námestie
Dunajská Streda
s nástupom od 1.1.2009
Podmienky účasti výberového konania:
-kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie v odbore
učiteľstvo pre materské školy
v zmysle vyhlášky MŠ SR č.
41/1996 Z. z. o odbornej a
pedagogickej spôsobilosti
pedagogických pracovníkov
- najmenej 5 rokov
pedagogickej praxe
- občianska bezúhonnosť /
výpis z registra trestov/
- riadiace schopnosti
- osobnostné predpoklady
- znalosť práce s PC
- ovládanie maďarského
jazyka
Prihlášky s profesijným životopisom /s uvedením osobnostných predpokladov, špeciálnych druhov štúdia, publikačnej činnosti, autorstva
učebníc/, overeným dokladom o dosiahnutom stupni
vzdelania, s výpisom registra
trestov nie starším ako tri mesiace, prehľadom o doterajšej
praxi spolu s návrhom koncepcie rozvoja materskej školy žiadame zaslať do 5.
decembra 2008 na adresu :
Mesto Dunajská Streda
Mestský úrad
Hlavná 50/16
" Výberové konanie
MŠ Alžbetínske
námestie"
929 01 Dunajská Streda

12.11.2008

Schválili odpredaj obytného domu č. 2134 na ulici Lőrincza,
náhradné bývanie pre obyvateľov bude zabezpečené

Existuje možnosť návratu z Kračanskej cesty
Trináste zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v konferenčnej sále
Perfects. Rokovanie, ktoré
malo na programe 19 bodov,
otvoril a viedol primátor Péter Pázmány. V interpelácii
vystúpilo osem poslancov.
Zastupiteľstvo potom schválilo správu o činnosti a hospodárení Domova dôchodcov
a Domova-penziónu pre dôchodcov, ďalej Mestského kultúrneho strediska za I. polrok.
Schválili vyhodnotenie mestského rozpočtu za I. polrok
2008. Samospráva dobre šafárila s peniazmi daňových
poplatníkov. Príjmová časť sa
zvýšila, na druhej strane mesto
svoje úlohy splnilo pri menších výdavkoch. Mestská kasa
v I. polroku vykazovala prebytok 14 miliónov korún. S
najväčšou pravdepodobnosťou
aj záverečná bilancia za rok
2008 bude pozitívna.
Najväčšia
diskusia
sa
rozpútala okolo návrhu na odpredaj bytového domu č. 2134
na ulici Gy. Lőrincza. Problematický dom nazhromaždil
niekoľko miliónový dlh na
poplatkoch za kúrenie, vodu,
ako i na nájomnom. Southermu ponúkol za bytový
dom 9 miliónov korún, 10
miliónová ponuka Viliama
Tokovicsa prišla deň pred zasadnutím, tretia ponuka bola
neakceptovateľná. Ágota Antal namietala predaj bez
verejnej dražby a vysťahovanie obyvateľov, ktorí riadne platia. Primátor a prekladateľ nárhu v odpovedi vysvetlili, že v prípade predaja verejnou dražbou by sa následné
využívanie domu nedalo ovplyvniť, o tom ani nehovoriac,
že o bývanie občanov by sa
muselo postarať mesto. To isté
platí aj o ponuke Tokovicsa.
Naproti tomu Southerm navyše okrem zaplatenia kúpnej
ceny zabezpečí 24 kontajnérových bytov na umiestnenie
neplatičov na Kračanskej ceste. Nájommníci, ktorí riadne
platia, dostanú byty v novovybudovanom sociálnom
objekte tamtiež. Vyprázdnený

Nedávno hrozila epidémia v obytnom dome na ulici
Gyulu Lőrincza
obytný dom 2134 Southerm vodárenskou spoločnosťou a
po zrekonštruovaní ponúkne Mestom Dunajská Streda, vyuchádzačom o byt.
hlásilo výberové konanie na
Takéto riešenie podporil vo funkciu riaditeľky MŠ na Alžsvojom vystúpení na zasadnutí betínskom námestí, odsúhlaMsZ aj Jozef Ravasz, riaditeľ silo zmenu Zásad, ktorými sa
Romologického a výskum- určujú podmienky vydávania a
ného ústavu a hlavný koordi- používania Karty Pro DS a
nátor spoločného metského schválilo VZN mesta na určeprogramu pre Rómov. Posla- nie výšky príspevku na čiasnecký klub SMK prijalo tak- točnú úhradu dieťaťa pre MŠ,
tiež súhlasné stanovisko a
SK, ZUŠ, CVČ za poskynávrh zastupiteľstvo väčšinou
tovanie stravy v jedální MŠ a
hlasov prijalo.
ZŠ.
Mestské zastupiteľstvo
schválilo vzájomné započí-katavanie pohľadávok medzi Zsl.
Podľa Jozefa Ravasza pracovníci romologického ústavu
budú v neustálom kontakte s rodinami, ktorí budú umiestnené
na Kračanskej ceste. „Títo naši spoluobčania musia veriť v tom,
že v prípade pozitívnej spolupráce s nami existuje aj cesta spať
zo sociálnych bytov s nižším komfortom na Kračanskej ceste.
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DAC - Slovan 5

2008.11.12.

Szlovákia Rubiconja

Örömfocinak indult –drámába torkollott
Örömfocinak indult, hiszen
tízezernél is több szurkoló jött
a Csallóköz minden szegletéből, hogy buzdítsa kedvenc
csapatát, amely a tabella ötödik
helyén állt. A DAC szurkolói a
belvárosban gyülekeztek. Isten
álld meg a magyart! feliratú
klubszínű sálakkal a nyakukban és zászlókkal fellobogózva
bizakodóan vonultak a stadionig a jó mérkőzés és szép gólok reményében. A lelátó északi szektorában a Slovan mintegy ezer szurkolója ütött
tanyát, miután a különvonattól
egészen a stadionig rendőrkordon mellett vonultak be.
Ekkor még senki sem sejtette,
hogy csak az első negyedóra
telik el vi-szonylagos nyugalomban. Igaz, a Novota János
kapuja mellett felfelvillanó és
füstölgő petárdák és görög-

Dunaszerdahely, 2008. 11. 1. – Szlovákia Rubiconja. Fico kormánya átlépte a demokrácia
határvonalát, és a kisebbrendűségi komplexust tette meg az állam hivatalos doktrínájává. Ami
a dunaszerdahelyi futballstadionban történt, tankönyvi példája annak, hogyan lehet egy fóbia
szolgálatába állítani az erőszakszervezeteket, hogyan lehet egy országot a harmadik világi
szintjére süllyeszteni.
CHYTIL: A RENDŐRÖK HIBÁJA,
HOGY EGYMÁST TAPOSTÁK AZ
EMBEREK

Dušan Chytil, a DAC főmenedzsere cáfolta a rendőrség
azon állítását, hogy nem teljesítették volna a futballszövetség
által megszabott biztonsági feltételeket. Fényképekkel dokumentálta, hogy a meccset megelőzően a helyszín tiszta és rendezett
volt, kövek sehol sem voltak,
amikkel a drukkerek állítólag
megdobálták a rendőröket.
Bemutatta a futballszövetség levelét is, amelyben utasították őket a stadion lezárására a mérkőzés idejére.

A rendőrök egy része azonosítószám nélkül “dolgozott”
tüzek nem sok jót sejttettek. A
DAC kapuja mögött ülő slovanisták hajigálták be ezeket a
veszélyes tárgyakat, de a stadioni hangosbemondón kívül
senki más, tehát a rendőrök
sem szólítottak fel őket arra,
hogy füstbombáikkal ne zavarják meg a mérkőzést. és ne veszélyeztessék a játékosok testi
épségét. Majd következett a 17.
perc és szinte elszabadult a pokol. Megindult a rendőrségi
ro-ham, és a döbbent nézősereg
azt látta, hogy benyomultak a
vásártér felőli tribün oldalsó
szektorába, és megkezdődött
minden előzetes figyelmeztetés
nélkül (képriportunk a 8-9.
oldalon). Ennek indokoltságát
a rendőrség lapzártánkig nem
tudta hitelt érdemlően bizonyítani.
A város vezetése és a DAC
vezérkara közös sajtóértekezleten reagált a történtekre.

Nagyon melléfog az, aki azt
állítja, hogy a rendkívül kockázatos múlt szombati DAC-Slovan meccs előtt nem tettük meg a
megfelelő biztonsági intézkedéseket, beleértve a tűzoltók és a
mentőszolgálat tagjainak a jelenlétét, mondta a menedzser. A
médiák nagy érdeklődése övezte
tájékoztatón bemutattak egy 12
perces video-filmmontázst. Az
összeállításból feketén-fehéren

kiderül, hogy valótlanok a rendőrség arra vonatkozó állításai,
hogy a szervezők lezárták a hátsó kijárati kapukat, azért taposták agyon egymást a lelátón a
menekülő emberek. A szurkolókat nem azért taposták el,
mert nem voltak nyitva a menekülésre szolgáló ajtók, hanem
a rendőrség szükségtelen kiszorító akciója következtében, jelentette ki nagyon határozottan a
DAC főmenedzsere.
PÁZMÁNY: A TOLERANCIA
VÁROSA VAGYUNK-VALAKIT EZ
ZAVAR?
Pázmány Péter polgármester
is eltúlzottnak nevezte a mintegy
ötven sebesültet követelő rendőri
beavatkozást. Szerinte Dunaszerdahely a tolerancia városa és
sohasem volt ilyesmire itt példa
az utóbbi két évtizedben. Feltette
a kérdést, hogy valakit talán az
zavar, hogy eddig nem volt itt ilyen konfliktus? Nyolc pontban
fogalmazta meg kételyeit a rendőri fellépéssel kapcsolatosan.
Pázmány többek között magyarázatot vár a rendőri szervektől
arra, hogy a rohamrendőröknek
miért volt leragasztva a sisakjukon lévő azonosító számuk,
továbbá bizonyítékokat arra vonatkozóan is, hogy a kiszorító
akció beindítása előtt elhangzott
e az erre vonatkozó utolsó figyelmeztetés, úgy, ahogy azt a
törvény előirja.
W. LORANT: A RENDŐRÖK
VÉDJÉK, NE VERJÉK AZ
EMBEREKET!
A DAC vezetőjedzője, a német Lorant Werner szerint
hosszú edzői pályafutása során
Iránban, Törökországbban is
dolgozott, de ilyesmit sehol sem

Az FK DAC 1904 RT.
vezetőségének nyilatkozata
Az FK DAC 1904 labdarúgóklub vezetősége
teljes mértékben elhatárolódik azoktól az eseményektől, amelyek a 2008. november elsején
lezajlott FK DAC 1904 : SK Slovan Bratislava
futballmérkőzés 17. percében történtek, amikoris a rendőrségi alakulatok beavatkoztak a
szurkolók ellen.
Ugyanígy elhatároljuk magunkat a rendőrség
minden megnyilatkozásától és a médiákban közöltekről mindaddig, amíg a történeteket

látott, mint szombaton Dunaszerdahelyen. A rendőrség arra
való, hogy védje az embereket,
nem pedig arra, hogy üsse őket,
fogalmazott nagyon sarkítottan a
DAC mestere. Elutasította azt,
hogy a futballba beleszóljon a
politika, mert ez a FIFÁ-ban is
kedvezőtlen visszhangra találna. Mi futballozni akarunk, mert
a jó focit a lelkes csallóközi közönség megérdemli, mondja a
DAC német trénere. Az agreszszió, aminek a szemtanúja voltam, nem méltó ehhez a sporthoz,
mondta. Nem látta, hogy valaki
provokált volna, viszont saját
szemével látta, amint gyerekeket
és nőket is vertek a rendőrök.
KÁSA: NEM HAGYTUK
MAGUNKAT KIPROVOKÁLNI!
Kása Nándor, a DAC szurkolói fanclubjának vezetője hasonlóképpen elítélte a történteket, ugyanakkor megköszönte
a szurkolóknak, hogy sportszerűen szurkoltak a meccsen, és a
feszültség azért nem gyűrűzött
tovább, azért nem történt nagyobb tragédia, mert a drukkerek
nem hagyták magukat kiprovokálni.

CSÁKY: KALIŇÁK
MONDJON LE!

Csáky Pál szerint a szlovák
belügyminiszternek le kell mondania. Az MKP elnöke úgy véli,
hogy R. Kaliňák mindmáig nem
mutatott be olyan videofelvételeket, amelyek azt bizonyítanák, hogy a szurkolók támadtak a rendőrökre és ezután következett be a rendőrségi attak. Arról sem mutattak be bizonyítékokat, hogy a DAC szurkolói
kövekkel támadtak volna a
biztonsági emberekre.

alaposan ki nem vizsgálják. Ezzel kapcsolatosan a futballklub vezetősége jogi lépéseket
tesz a szurkolói elleni rendőrségi közbelépés
indítékainak a tisztázása érdekében.
Felhívással fordulunk mindazokhoz, akiknek
hang-, illetve képfelvételeik vannak a szóban
forgó eseményről, bocsássák a futballklub rendelkezésére, hogy azokat átadhassuk a bűnüldöző szerveknek.
Sajnálatosnak tartjuk, hogy efféle eseményekre ismételten sor kerül, egyúttal mielőbbi felgyógyulást kívánunk a megsérült szurkolóknak
és rendőröknek egyaránt.
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Polícia hádže vinu na organizátorov, oni to popierajú

Vedenie klubu dokazuje svoju pravdu aj videozáznamom
Tri dni po dramatických udalostiach počas corgoňligového futbalového zápasu FK DAC Dunajská Streda - ŠK Slovan
Bratislava v 14. kole ligy vedenie mesta 4. novembra zvolalo tlačovú konferenciu.Vedenie mesta a klubu jednoznačne popreli
informácie, že na štadióne počas zápasu so Slovanom Bratislava, pri ktorom sa zranilo vyše 50 ľudí, nebola dostatočne zabezpečená usporiadateľská služba. Novinárom premietli aj videozáznam, na ktorom boli zachytené najzávažnejšie momenty brutálneho
policajného zásahu v 17. minúte zápasu.

P. PÁZMÁNY: POLICAJNÝ
ZÁKROK NEBOL PRIMERANÝ

"Som presvedčený, že keby
polícia nepostupovala tak na
futbalovom zápase, ako postupovala, tak dnes tu nesedíme
na tejto tlačovej konferencii.
Policajný zákrok nebol primeraný, ja som nevidel žiadny
dôvod na zákrok takého rozsahu. Na druhej strane policajti už od počiatku zápasu sa
prechádzali pred sektorom domácich fanúšikov, akoby chceli
niečo vyprovokovať," povedal
v úvode primátor mesta Péter
Pázmány.
Dunajská Streda sa považuje
za mesto tolerancie, za posledných dvadsať rokov tu neboli
žiadne potýčky, ani národnostného charakteru, avšak
akoby niekomu vadilo, že tu žijú Maďari a Slováci v porozumení, uviedol P. Pázmány. Primátor očakáva odpoveď od policajných orgánov na svoje pochybnosti v súvislosti s adekvátnostou policajnej akcie, ktoré sformuloval do ôsmych bodov. Okrem iného žiada predloženie dôkazov o tom, či v
zmysle zákona zakročujúci policajti vopred upozorňovali fanúšikov, že naštartujú voči nim
policajnú akciu, takisto aj nato,
prečo boli prelepené identifikačné čísla na helmách policajtov.

D. CHYTIL : ĽUDIA BOLI
POŠLIAPANÍ V DÔSLEDKU
NEADEKVÁTNEHO
POLICAJNÉHO ZÁKROKU

Je na hlbokom omyle ten,
kto si myslí, že do takého rizikového zápasu, akým bolo sobotňajšie stretnutie domáceho
DAC-u proti ŠK Slovan
Bratislava pôjdeme bez hasičov a záchranárov, skonštatoval na tlačovej konferencii
generálny manažér futbalového klubu FK DAC Dunajská
Streda 1904 Dušan Chytil.
Novinárom predstavil dokumenty, ktorými vyvracal tvrdenia predstaviteľov polície o
tom, že domáci organizátori
nezabezpečili prítomnosť hasi-

čov a zdravotníkov. Na videovom zostrihu jednoznačne bolo
vidno aj to, že napriek niektorým tvrdeniam zadné brány
štadiónu boli otvorené. Ľudia
neboli pošliapaní preto, že nebola otvorená brána, ale v dôsledku neadekvátneho policajného zákroku, skonštatoval D.
Chytil.
Podľa generálneho manažéra
predstavitelia ústredného futbalového zvazu pri poslednej
prehliadke štadiónu tesne pred

zo štadióna. Ale trestať ľudí
paušálne, tom som ešte nevidel!“ - uviedol rozhorčene na
na tlačovej besede tréner DAC
Werner Lorant.
Podľa neho je nepredstaviteľné, že sa také niečo môže vo
futbale udiať. Polícia je nato,
aby bránila, a nie nato, aby
bila fanúšikov, povedal hlavný
kouč futbalového klubu FK
DAC Dunajská Streda. 1904.
Ako uviedol, na vlastné oči
videl, ako bijú ženy a deti, čo k

cajným zákonom. To, čo predviedla tu, nemá nič spoločné s
policajným zákonom. Bili hlava-nehlava ženy, deti, staré
osoby bez toho, že by sa boli
presvedčili o tom, či tam nie sú
tehotné ženy," povedal N.
Kása.

DVA ZÁPASY BEZ DIVÁKOV!
Disciplinárna komisia Slovenského fubalového zväzu
potrestala klub DAC 1904
Dunajská Streda odohraním
najbližších dvoch domácich
majstrovských stretnutí bez
prítomnosti divákov. Ide o
súboje 16. a 18. kola Corgoň
ligy. Rov-nako musí klub zo
Žitného ostrova zaplatiť peňažnú pokutu 80 000 Sk.

Vyhlásenie
vedenia FK DAC
1904 a.s.

zápasom boli spokojní so stavom bezpečnostných opatrení
a nemali žiadne námietky.

W. LORANT: POLÍCIA JE
NATO, ABY BRÁNILA, A NIE
BILA DIVÁKOV

"Počas svojej dlhej trénerskej kariéry som pochodil celý
svet, Áziu a Európu, Irán,
Turecko, Grécko, ale nič podobné som ešte nezažil. Už mesiac pred zápasom bolo všetko
dohodnuté s políciou. Preto je
pre mňa nepochopiteľné, že
niečo podobné sa mohlo stať.
Polícia je na to, aby ľudí bránila a nie, aby bila. Naši diváci
nič nevyprovokovali. Ja som
dokonca videl, že tam sú ženy
aj deti. Videl som už prípady aj
inde, že niekto hodil nejaký
predmet na ihrisko, alebo sa
správal neprístojne. V tomto
prípade polícia ho pekne vyzdvihla z hľadiska a vyprevadila

futbalu rozhodne nepatrí. Polutovaniahodné udalosti sa udiali napriek tomu, že naši diváci
nikoho neprovokovali, dodal
W. Lorant. Podľa trénera nemeckého pôvodu nesmie sa dopustiť to, aby sa do futbalu zamiešala politika. Je to proti zásadám FIFA. Keď sa to tento
orgán dozvie, môžu klub aj zavrieť, dodal W. Lorant. Podľa
neho Dunajská Streda je mesto
nadšencov a preto pre nich
chcú hrať dobrý futbal.

N. KÁSA: BILI HLAVANEHLAVA DETI, žENY
Predseda fanklubu uviedol,
že nechápe, prečo hovorí polícia o vagabundoch z Maďarska a Ferencvárosu, keď 80
až 85 percent domácich fanúšikov tvorili diváci z Dunajskej
Stredy a okolia, o čom svedčí
aj pomer zranených.
"Polícia sa má riadiť poli-

"Vedenie Futbalového klubu DAC 1904 a.s. sa v plnej
miere dištancuje od udalostí,
ktoré sa uskutočnili dňa 1.
novembra 2008 v 17. minúte
futbalového zápasu FK DAC
1904 - ŠK Slovan Bratislava,
pri zákroku policajného zboru proti fanúšikom. Dištancujeme sa aj od všetkých výrokov policajného zboru a médií do doby, pokiaľ udalosti
nebudú riadne preverené. V
tejto súvislosti vedenie futbalového klubu podniká
právne kroky na objasnenie
policajného zákroku proti
svojim fanúšikom. Vyzývame
všetkých tých, ktorí majú
obrazové a zvukové záznamy
k uvedenej udalosti, aby ich
poskytli futbalovému klubu s
cieľom ich odovzdania orgánom činným v trestnom konaní. Je nám ľúto, že k takýmto
udalostiam opakovane dochádza a prajeme skoré uzdravenie jednak zraneným fanúšikom, ako aj policajtom,"
hovorí sa vo vyhlásení klubu
z Dunajskej Stredy.
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Berényi József, az MKP alelnöke a DAC-Slovan meccsről:

Erődemonstráció?

“Ami a focit illeti: gyöngén játszott a DAC, a Slovan megérdemelte a győzelmet. Ami a pályán kívül történteket illeti, körbe
kell járnunk azt, hogy mi történt, hogy volt-e indok a rendőri
beavatkozásra. Én nem láttam ennek okát, de mi a stadion
másik oldalán ültünk. Közvetlenül a beavatkozás után felhívtam
a belügyminisztert, és megkérdeztem tőle, hogy mi történik itt.
Azt válaszolta, hogy majd tájékoztat engem az itt lévő
rendőrfőnök. Így is történt. A szünetben elmondta azt, hogy
abban a szektorban, ahol a beavatkozás történt, amikor
cserélték a rendőrök a posztot, állítólag megtámadtak néhány
rendőrt ittas fiatalemberek, és a rendőrök a rohammal erre
válaszoltak. Azt kérdeztem tőle, hogy ez dokumentálva van-e
kamerával, fényképekkel? Robert Kaliňák azt mondta, hogy
természetesen igen. Ha ez így van, akkor jó lenne, ha ezeket a
nyilvánosság elé tárnák, és látnánk, hogy a rendőri
beavatkozás tényleg indokolt volt-e. Nem zárom ki, hogy így volt, de annak sem tudom kizárni
a lehetőségét, hogy indokolatlan volt a beavatkozás, és erődemonstrációra került sor.”

CORGOŇ LIGA
A DAC HÁTRALEVŐ
BAJNOKI MÉRKŐZÉSEI
(2008/2009 -ŐSZ)/
ZÁPASY FK DAC DUNAJSKÁ
STREDA
(JESEŇ 2008/2009):
16. FORDULÓ/KOLO
(NOVEMBER 14.):
DAC–RUžOMBEROK
17. FORDULÓ/KOLO
(NOVEMBER 22.): B.
BYSTRICA–DAC
18. FORDULÓ /KOLO
(NOVEMBER 28.):
DAC–DUBNICA

Németh Krisztián:

A Slovan szurkolóinak “tűzijátéka”

Kulcsjátékosait eltiltották

A DAC kiesett a
kupából
Legutóbbi számunk megjelenése óta a DAC-Slovan
rangadón kívül további négy
mérkőzést játszott a dunaszerdahelyi csapat.
A bajnokság 12. fordulójában a Nyitra együttese vendégeskedett városunkban, és
N'lend fejesgólja három pontot jelentett a DAC-nak.
Négy nappal később a Szlovák Kupa negyeddöntőjének
első mérkőzésén Pozsonyban
szerepeltek a sárga-kékek, és
az Artmedia ellen 0:0-ás
eredményt értek el. A DAC
két játékosát, Kweukét és
Marcint kiállította a bíró, a
kameruni csatárt három mérkőzésre tiltották el, mégpedig
három nagyon fontos meccsre. A bajnokság következő
fordulójában Nagyszombatba
utazott a DAC, ahol 300 lelkes szurkolója támogatásával
1:1-es döntetlent ért el a
Spartak ellen, és így pontot
rabolt az oroszlánbarlangból.
A Slovan elleni találkozó
után következett az Artmedia
elleni kupameccs visszavágója. A végeredmény 1:1 lett,
és ez a pozsonyiaknak kedvezett, hiszen idegenben lőtt
több góllal ők jutottak tovább. A szerdahelyiek három
kapufát is rúgtak. Mostantól
már csak a bajnokságban érdekelt Werner Lorant csapata.
(pll)

A közönségünk fantasztikus!
Mindenképpen meg akartuk nyerni ezt a meccset, tudtuk, hogy
fantasztikus közönség lesz, és ez be is igazolódott. Rengetegen
voltak, és kitűnő hangulatot teremtettek. Sajnos, két rögzített
helyzetből vezetést szerzett a Slovan, és amilyen tapasztalt csapat,
akkor már nekünk ki kellett támadnunk, és ellentámadásokból
bebiztosították a győzelmet. Sajnos előrefelé nem voltunk
veszélyesek, nem tudtunk gólhelyzeteket kidolgozni, sem rögzített
helyzeteket kiharcolni, nem is volt miből gólt rúgnunk.
Az a negyedóra, amikor a bíró megszakította a meccset,
csak kizökkentette a csapatot a lendületből.
Ez nem lehet kifogás, mert az ellenfelet is érintette. Nekünk is
alkalmazkodnunk kellett ahhoz, ami történt. A Trnava ellen is így
volt, mégsem zavart meg bennünket.
De azért nem kívánna még egy ilyen dramatikus fordulatot
vevő meccset? …
A szurkolással minden rendben volt. Az viszont tragédia, hogy
több szurkolónak baja történt. Nem szabad, hogy újra
előforduljon.

Két nappal később - tiltakozás a rendőri túlkapás ellen
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Képriport: DAC-Slovan mérkőzés

12.11.2008

Erős biztosítás mellett érkeznek a Slovan-drukkerek...

...de azért felgyújtanak ezt-azt.

A DAC-drukkerek is végigvonultak a városon

Békés készülődés

A háttérben már készülődnek a rendőrök...

A slovanisták nyugodtan füstölöghettek

Egyedülálló nézőtéri koreográfia

Nehéz a stadionnyi zászló...
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Fotogaléria: zápas DAC - Slovan

A pályán a Slovan az úr...

Nem sokkal a rendőrroham előtt: kődobálók?

Rohamra!

Hlava-nehlava

Kiszorítva vagy beszorítva?

Nem hivatalos “végeredmény”

A kormány és az MKP alelnöke mást láttak ugyanonnan

Hivatalos végeredmény

9
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10 Nariadenie

2008. 11. 12.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 7/2008

O školských poplatkoch
ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v základnej
umeleckej škole na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť centra voľného času, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí,
výška príspevku za poskytovanie stravy v školskej jedálni v základných a materských školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Dunajská Streda.
nasledujúcich kalendárnych každé ďalšie dieťa na 50.- Sk
250,- Sk ( 8,29 € )/ mesiac.
§ 1
Príspevok sa uhrádza dní z dôvodu choroby alebo /1, 65 € / mesiac.
Úvodné ustanovenie
Príspevok sa uhrádza voTýmto
nariadením
sa vopred do 10. dňa príslušného rodinných dôvodov preukázaupravuje výška príspevku na kalendárneho mesiaca, ktorý teľným spôsobom po indivi- pred do 10. dňa príslušného
čiastočnú úhradu nákladov za predchádza kalendárnemu duálnom prerokovaní s riadi- kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu
pobyt dieťaťa v materskej mesiacu, za ktorý sa príspe- teľkou,
e) ktoré nedochádzalo do mesiacu, za ktorý sa príškole, školskom klube detí, vok uhrádza.
Príspevok v materskej škole materskej školy v čase škol- spevok uhrádza.
základnej umeleckej škole,
ských prázdnin alebo bola
V osobitných prípadoch na
centre voľného času a za sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred prerušená prevádzka mater- základe písomnej žiadosti
poskytovanie stravyv školskej jedálni v základných a plnením povinnej školskej do- skej školy zapríčinená zriaďo- zákonného zástupcu neplnovateľom alebo inými závaž- letého dieťaťa po prerokovaní
materských školách, ktorých chádzky,
b) ak zákonný zástupca nými dôvodmi; v týchto prí- s riaditeľom školy znižuje sa
zriaďovateľom je Mesto Dudieťaťa predloží riaditeľovi padoch uhrádza zákonný zá- príspevok na 50,-Sk / 1,65 €/
najská Streda.
materskej školy doklad o tom, stupca pomernú časť určeného mesiac.
§ 2
Rozpočtová organizácia je že je poberateľom dávky v príspevku.
v zmysle zákona NR SR č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej
správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oprávnená prekročiť rozpočtový
limit výdavkov o prostriedky
získané v súlade s § 23 ods. 1)
písm. f) a j) zákona.

§ 3

Rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť je povinný
prispievať
a) na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v
materskej škole,
b) na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí,
c)
ciastočnú
úhradu
nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej
škole,
d) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času,
e) na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy
v školskej jedálni .

§ 4

Príspevok na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt v
materskej škole
Za pobyt dieťaťa v materskej
škole zriadenej Mestom Dunajská Streda prispieva zákonný zástupca na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej
školy na jedno dieťa sumou:

hmotnej núdzi a príspevkov k
dávke v hmotnej núdzi
(Zákon č. 599/2003 Z. z. o
pomoci v hmotnej núdzi a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov),
c)
ktoré je umiestnené
v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy
na viac ako tridsať po sebe

§ 5

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v
školskom klube detí
Zákonný zástupca dieťaťa
prispieva na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí na
žiaka mesačne sumou 270,Sk( 8,96 € ) / mesiac. V
prípade, keď z jednej rodiny
navštevuje školský klub viac
detí, táto suma sa znižuje na

§6

Príspevok na čiastočnú
úhradu nákladov spojených
so štúdiom v základnej
umeleckej škole.
1. Zákonný zástupca dieťaťa
prispieva na čiastočnú úhradu
nákladov
spojených
so
štúdiom
na
základnej
umeleckej škole na žiaka
mesačne podľa druhu výučby
sumou:
A) Prípravné štúdium:
a) kolektívne vyučovanie
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v nadväznosti na výživové
dávky podľa finančných pásiem odporúčaných Ministerstvom školstva SR.
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni sa určuje nasledovne:
(viď v tabuľke)
Príspevok v ŠJ pri ZŠ sa
uhrádza vopred do 25. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa
príspevok uhrádza. Príspevok
v ŠJ pri MŠ sa uhrádza do 10.
dňa príslušného kalendárneho
mesiaca.

§9

130,- Sk ( 4,31 €) / mesiac
B) základné štúdium –
kolektívne vyučovanie:
a) výtvarný odbor
130,- Sk ( 4, 31 €) / mesiac
b) tanečný odbor
130,- Sk ( 4,31 €) / mesiac
c) literárno – dramatický
odbor 130,- Sk ( 4, 31 €) /
mesiac
C) Základné štúdium –
individuálne vyučovanie:
a) hudobný odbor
230,- Sk ( 7,63 €)/ mesiac
Dospelá osoba - študujúca
prispieva na čiastočnú úhradu
nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej
škole mesačne sumou: 230,Sk ( 7,63 €)/ mesiac, dospelá
osoba -pracujúca mesačne
sumou 460,- Sk / 15,26 €.
Ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada a predloží doklad o tom,
že je poberateľom dávky v
hmotnej núdzi a príspevku k
dávke v hmotnej núdzi (zákon
č. 599/2003 Z. z. o pomoci v
hmotnej núdzi a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov)
od platenia príspevku sa oslobodzuje.
Ak z jednej rodiny navštevuje základnú umeleckú školu 3 alebo viac detí na každé
dieťa sa znižuje príspevok na
polovicu.
Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca, ktorý

predchádza kalendárnemu
mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

§7

Príspevok na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosti centra voľného času
Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného
programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu,
záujmovú, rekreačnú činnosť
detí, rodičov a iných osôb do
veku 30 rokov v ich voľnom
čase.
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
centra voľného času prispieva
a) zákonný zástupca dieťaťa
mesačne sumou 50.- Sk
/1,65 €/ mesiac
b) ospelá osoba mesačne
sumou 150.- Sk /4,97 €/
mesiac
Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v
príslušnom kalendárnom mesiaci.

Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého
žiaka písomne požiada a
predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevku k dávke v
hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu./ zákon č.
599/2003 Z.z. o pomoci v
hmotnej núdzi a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov/
od platenia príspevku sa
oslobodzuje.

§ 8

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni
Školská jedáleň (§ 140
zákona č. 245/ 2008 Z. z. )
poskytuje stravovanie deťom,
žiakom a zamestnancom školy za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca vo výške nákladov
na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov

Prostriedky uvedené v § 23,
ods. 1, písm. f/ a j / zákona
NR SR č, 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy môže rozpočtová organizácia použiť len prostredníctvom príjmov a výdavkov svojho rozpočtu.
Rozpočtová organizácia poukáže získané finančné prostriedky od zákonných zástupcov a iných osôb na účet
Mesta Dunajská Streda, z
ktorého sa bezodkladne prevedú na účet školy resp. školského zariadenia.

§ 10

Záverečné ustanovenia
1. Mestské zastupiteľstvo v
Dunajskej Strede sa na tomto
všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa 14.októbra
2008
2. Toto všeobecne záväzné
nariadenie nadobúda účinnosť
dňom l. novembra 2008
V Dunajskej Strede, 14.
októbra 2008
Ing. Pázmány Péter
primátor mesta

Škola

Desiata

Obed

Olovrant

Sk

MŠ – celodenná strava

7

17

6

30

1

MŠ poldenná strava

7

18

-

25

0,83

ZŠ nultý ročník

7

25

6

38

1,26

ZŠ I. stupeň celodenná strava

7

27

6

40

1,33

ZŠ I. stupeň

-

27

-

27

0,90

ZŠ II. stupeň

-

29

-

29

0,96

ZŠ II. stupeň celodenná strava

8

29

6

43

1,46

Dospelí stravníci

-

32

-

32

1,06

€
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12 Rendelet

12.11. 2008

Általánosan kötelező érvényű városi rendelet

Az óvodai és iskolai illetékekről

A 2008/7. számú rendelet szabályozza a gyermek óvodai tartózkodásáért fizetett díj nagyságát és beszedésének módját, továbbá a művészeti alapiskolában a tanulmányokkal kapcsolatos költségek részleges térítésére beszedett illetékek nagyságát, a
városi szabadidő-központ tevékenységével összefüggő kiadások részleges fedezésére beszedett hozzájárulás nagyságát, az iskolai klubok tevékenységével kapcsolatos kiadások részleges megtérítése céljából beszedett illeték nagyságát, valamint a Dunaszerdahely város önkormányzatának kezelésében lévő óvodákban és alapiskolákban biztosított étkeztetésért fizetett díj
nagyságát.

1. PARAGRAFUS

Általános rendelkezések
Ezen rendelet szabályozza a
gyermek óvodai tartózkodásával kapcsolatos költségek részleges térítésére fizetett díj
nagyságát, az iskolai klubok tevékenységével kapcsolatos
költségek részleges térítésére
fizetett díj nagyságát, a művészeti alapiskolában a tanulmányokkal kapcsolatos költségek
részleges térítésére beszedett
illetékek nagyságát, a városi
szabadidő-központ tevékenységével összefüggő kiadások
részleges fedezésére beszedett
hozzájárulás nagyságát, az iskolai klubok tevékenységével
kapcsolatos kiadások részleges
megtérítése céljából beszedett
illeték nagyságát, valamint a
Dunaszerdahely város önkormányzatának kezelésében lévő
óvodákban és alapiskolákban
biztosított étkeztetéssel kapcsolatos költségek részleges
térítésére fizetett díj nagyságát.

e) az óvodákban és az alapiskolákban nyújtott étkeztetéssel kapcsolatos költségek
részleges térítéséhez.

4. PARAGRAFUS
A gyermek óvodai tartózkodásával kapcsolatos költségek részleges megtérítéseként
fizetendő díj
A Dunaszerdahely városa

értelmében),
c) akit bíróság döntése
alapján helyeztek el az adott
intézményben,
d) aki több, mint 30 egymást követő napon át– bizonyíthatóan családi vagy egészségügyi okokból – nem jár be
az óvodába, az igazgatóval történt egyéni egyeztetés alapján,

további gyermek esetében 50.Sk /1, 65 € havonta.
Az illetéket előre, az adott
hónapot megelőző hónap 10.
napjáig kell befizetni.
Egyedi esetekben, a gyermek törvényes képviselőjének
írásbeli kérvénye és az igazgatóval történt egyeztetés alapján az illeték havonta 50,- ko-

e) aki nem járt óvodába az
iskolai szünet idején, illetve az
üzemeltető által, vagy egyéb
nyomós okból az óvoda működésképtelenné vált; ez esetben
a gyermek törvényes képviselője a meghatározott illeték
arányos részét téríti meg.

ronára / 1,65 €-ra/ csökkenhet.

2. PARAGRAFUS
Az SzK Nemzeti Tanácsa
által elfogadott 2004/523. Tt.
számú, a közigazgatási szervek
költségvetési szabályait meghatározó törvény szerint a
költségvetési szervezet jogosult a vonatkozó törvény § 23,
1) bekezdésének f) alpontja
alapján szerzett bevételek mértékében a költségvetési kiadások keretének túllépésére.

3. PARAGRAFUS
A szülő, illetve a gyermek
eltartója köteles hozzájárulni:
a) A gyermek óvodai tartózkodásával kapcsolatos költségek részleges térítéséhez,
b) az iskolai klubok tevékenységével kapcsolatos költségek részleges térítéséhez,
c) a művészeti alapiskolában
a tanulmányokkal kapcsolatos
költségek részleges térítéséhez,
d) a városi szabadidő-központ tevékenységével összefüggő kiadások részleges fedezéséhez,

által működtetett óvodákban a
gyermek óvodai tartózkodásával kapcsolatos költségek részleges térítéséhez a gyermek
törvényes képviselője gyermekenként havonta 250,- Sk
(8,29 € ) összeggel járul hozzá.
Az illetéket előre, az adott
hónapot megelőző hónap 10.
napjáig kell befizetni.
Az illeték befizetése alól
mentesül az a gyermek
a) aki egy éven belül
megkezdi a kötelező iskolalátogatást,
b) akinek a törvényes képviselője hivatalos dokumentummal igazolja, hogy rendszeres szociális segélyben, illetve
ezt kiegészítő juttatásokban
részesül (599/2003 számú,
szociális támogatásokról szóló
törvény és későbbi módosításai

5. PARAGRAFUS

A gyermek iskolai klubokban való tartózkodásával
kapcsolatos költségek részleges térítéseként fizetendő
díj
A gyermek iskolai klubokban való tevékenységével kapcsolatos költségek részleges fedezésére a gyermek törvényes
képviselője havonta 270,-Sk(
8,96 € ) összeggel járul hozzá.
Ha egy családból több gyermek is látogatja az iskolai klubot, ez az összeg minden

6. PARAGRAFUS

A gyermek művészeti
alapiskolában folytatott
tanulmányaival kapcsolatos
költségek részleges
térítéseként fizetendő díj
1. A gyermek törvényes képviselője a gyermek művészeti
alapiskolában folytatott tanulmányaival kapcsolatos költségek részleges térítéseként a választott tanulmányoktól függően a következő összeggel járul hozzá a költségekhez:
A. Felkészítő tanulmányok:
a) kollektív oktatás
130,- Sk ( 4,31 €) / hónap
B. Alapképzés – kollektív oktatás
a) képzőművészeti szak
130,- Sk ( 4,31 €) / hónap
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b) táncoktatás
130,- Sk ( 4,31 €) / hónap
c) irodalmi-drámakör
130,- Sk ( 4,31 €) / hónap
C. Alapképzés – egyéni
oktatás
a) zeneoktatás
230,- Sk ( 7,63 €) / hónap
Felnőtt személy – diák – a
művészeti alapiskolában folytatott tanulmányaival kapcsolatos költségek részleges térítéseként 230,- Sk ( 7,63 €) összeget fizet havonta, dolgozó felnőtt személy 460,- Sk / 15,26 €
összeget fizet havonta.
Ha a kiskorú diák törvényes
képviselője írásban kérvényezi
és hivatalos dokumentumokkal
igazolja, hogy szociális segélyben illetve kiegészítő
támogatásokban részesül (a
2003/599/ Tt. számú, szociális
támogatásokról szóló törvény
és későbbi módosításai értelmében), mentesül az illeték
befizetése alól.
Ha egy családból 3 vagy
több gyermek látogatja a
művészeti alapiskolát, az illeték összege valamennyi gyermek esetében a felére mérséklődik.
Az illetéket előre, az adott
hónapot megelőző hónap 10.
napjáig kell befizetni.

7. PARAGRAFUS

Hozzájárulás a szabadidőközpont tevékenységével öszszefüggő kiadások részleges
megtérítéséhez
A szabadidőközpont a nevelési programmal összhangban
biztosítja szabadidejükben a
gyerekek, a szülők és a legfeljebb 30 éves más személyek
nevelő-művelődési, érdekköri
és rekreációs tevékenységét.
A szabadidőközpont tevékenységével összefüggő költségek részleges fedezéséhez
való hozzájárulás:
a) a gyermek törvényes
képviselője esetében havonta
50 koronával /1,65 euró/
b) a felnőtt személy havonta
150 koronával /4,97 euró/.
A hozzájárulást előre kell
befizetni, legkésőbb a folyó
hónap 10. napjáig.
Ha a felnőtt korú diák vagy a
kiskorú diák törvényes jogi
képviselője írásban kérelmezi
a hozzájárulás elengedését, és
felmutat egy arra vonatkozó
igazolást, hogy anyagi szük-

séghelyzetben járó támogatásban részesül és sajátos előírás
értelmében az anyagi szükséghelyzetben lévő támogatáson
kívül juttatást is kap / a 2003/
599. Tt. számú törvény és későbbi módosításai értelmében/,
mentesül a hozzájárulás befizetésének kötelezettsége alól.

8. PARAGRAFUS

Hozzájárulás az iskolai étkezdékben biztosított étkezés
költségeinek a részleges megtérítéséhez
Az iskolai étkezde /a
2008/245. Tt. számú törvény
140. paragrafusa/ részleges
költségtérítés fejében étkezést
biztosít a gyerekeknek, diákoknak, és az iskola alkalmazottjainak, amelyet a törvényes képviselő térít meg a kosztosok
életkor-kategóriájától függően
az élelmiszer-vásárlásra fordított kiadások nagyságrendjében és a megszabott táplálékadagok függvényében az oktatásügyi minisztérium által a-

jánlott pénzügyi övezeteknek
megfelelően.
Az iskolai étkezdékben biztosított étkezés részleges költségtérítése nagyságának megállapítási módja: (lásd a
mellékelt táblázatban - a szerk.
megj.)
A hozzájárulást az alapiskolai étkezdékben előre kell
befizetni az előző naptári
hónap 25-ikéig. Az óvodai étkezdékben az illetéket a folyó
hó 10. napjáig kell befizetni.

9. PARAGRAFUS
A szlovák parlamentnek a
közigazgatási
intézmények
költségvetési szabályaira vonatkozó 2004/ 523. Tt. sz. törvénye 23. paragrafusa 1. bekezd. f - j, betűjének értelmében a költségvetési szervezet csak a saját költségvetésének keretein belüli bevételekre
vagy kiadásokra használhatja
fel.
A költségvetési szervezet a

törvényes képviselőktől és más
személyektől beszedett pénzügyi forrásokat köteles átutalni
Dunaszerdahely város számlájára, amelyről haladéktalanul
átutalják az illetékes iskola
vagy más tanügyi intézmény
számlájára.

10. PARAGRAFUS

Zárórendelkezések

1. Dunaszerdahely város
képviselő-testülete ezt az általánosan kötelező érvényű városi rendeletet a 2008. október
14-én megtartott ülésén hagyta
jóvá.
2. Ez az általánosan kötelező
érvényű
rendelet
2008.
november elsején lép hatályba.
Kelt
Dunaszerdahelyen
2008. október 14-én
Pázmány Péter
polgármester

Iskola

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Korona

euró

Óvoda –egésznapos koszt

7

17

6

30

1

Óvoda – félnapos koszt

7

18

-

25

0,83

Alapiskola-nulladik évf.

7

25

6

38

1,26

AI -1. fokozat-egésznap. koszt

7

27

6

40

1,33

AI-1. fokozat

-

27

-

27

0,90

AI-2. fokozat

-

29

-

29

0,96

AI-2. fokozat-egészn. koszt

8

29

6

43

1,46

Felnőtt kosztosok

-

32

-

32

1,06
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14 Olvasói verseny / Èitate¾ská súaž

Nem babra megy a játék!

Október 22-iki versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Miben mérhető elsősorban
az ötödik kezelés után szemmel látható eredmény a Star –A
szalonban?
A helyes választ beküldő olvasóink közül három szerencsés nyertes 5 alkalomra szóló ingyenes kezelést nyer a Star-A szalonban.
Nyerteseink: Valocsai Márta, Komenský u. 24, Csémi Dömény
Melinda SZNF 185/4 és György Judit, Amadé László u. 25.
Nyerteseink a Star A szalonban jelentkezzenek, amely a Vámbéry
téren a Postabank fölött a 2. emeleten található. Előzetes időpontegyeztetés a köv. számon: 0902/ 568-100. Szíveskedjenek bemutatni a személyazonossági igazolványukat.
Új kérdésünk így hangzik: 1. Hány fokos a dunaszerdahelyi
termálvíz?
A helyes válaszokat beküldő olvasók között a dunaszerdahelyi
Thermalparkba 10-10 belépésre érvényes 3 szabadjegyet sorsolunk
ki.
Válaszaikat legkésőbb november 18-ig küldjék be szerkesztőségünk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján, lehet emailben is a press@dunstreda.sk címre. Az emailt-küldők ne feledjék el feltüntetni nevüket és a címüket, enélkül a megfejtést nem
tudjuk figyelembe venni.

Nejde o babku!

Výhercovia čitateľskej súťaže z 22. októbra
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili
nasledovnú otázku: V čom sa prejaví predovšetkým kladný výsledok
masáže už po piatej návšteve v salóne Star-A?
Z čitateľov, ktorí poslali správne odpovede, sme vyžrebovali
troch, ktorí vyhrávajú pať masáží zadarmo v salóne Star-A.
Vyhrávajú: Márta Valocsai, Komenského u. 24, Melinda Csémi
Dömény, nám. SNP 185/4 a Judit György, u.László Amadého. 25.
Výhercovia nech sa ohlásia na telef. čísle: 0902/ 568-100, aby
dohodli termín stretnutia. Prineste si so sebou občiansky preukaz.
Nová otázka znie: 1. Koľko stupňov má dunajskostredská termálna voda?
Medzi čitateľmi, ktorí pošlú správne odpovede, vylosujeme 3
voľné vstupenky do Thermalparku, platné na 10 vstupov. Odpovede
zašlite najneskôr do 18. novembra na adresu redakcie, alebo
odovzdajte na vrátnici mestského úradu, prípadne pošlite e-mailom:
press@dunstreda.sk. Nezabudnite uviesť aj meno a adresu, v
opačnom prípade súťažiaceho nemôžeme zaradiť do žrebovania.

Reklám / reklama

2008.11.12.

Tovább bővül a dunaszerdahelyi termálstrand

Felújítják a rotundát és új külső
medencével kötik össze
Jól vizsgázott az első szezonban a dunaszerdahelyi
Thermalpark wellness központja. Az élménymedence iránt nagy
az érdeklődés, a fürdővendégek élvezik a wellness attrakcióit. Az
új létesítmény népszerűségéhez az is hozzájárult, hogy a nyári
hónapokban a szabadtéri medencéket látogató vendégek előtt is
ugyazon a jegyáron állt nyitva.
Télen sem szünetel a termálfürdő átalakítása. A gyógyvizes
fedett körmedence, az ún. rotunda belsejét felújítják, kicserélik a
30 éves csempét. A rotundát és a közelben kialakított, 80 m2-es új
külső ülőmedencét vízzel teli folyosóval kötik össze. Új
technológiát is telepítenek a dunaszerdahelyi 57 C fokos
termálvíz hőjének hasznosítására a hőcserélők segítségével. Az
így nyert 38 C fokos termálvíz alkalmas lesz az ún. kis és nagy
"vesemedence" és a gyermekmedence üzemeltetésére is. A
kedvezőbb ásványianyag-tartalomnak köszönhetően a gyógyvíz
hatásfoka is javul.

Modernizácia a rozšírenie Thermalparku pokračuje

Rekonštruovaná rotunda bude
spojená s novým vonkajším bazénom
Wellnes centrum Thermalparku v Dunajskej Strede svoju
prvú sezónu bilancuje s dobrými výsledkami. Záujem o zážitkový
bazén a atrakcie wellness-centra je veľký. K obľúbenosti nového
objektu určite prispelo aj to, že v letných mesiacoch bol otvorený
pre všetkých hostí, nemuseli platiť osobitné vstupné.
Modernizácia termálneho kúpaliska pokračuje aj v zime.
Vnútorné priestory okrúhleho krytého bazénu, tzv. rotundy
obnovia a vymenia 30-ročné kachličky. Vybudujú chodbu s
vodou, vedúcu do novovybudovaného vonkajšieho bazénu s
vodnou plochou takmer 80 m2. Na efektívnejšie zhodnocovanie
tepelnej energie 57 stupňovej termálnej vody namontujú novú
technológiu s výmenníkom tepla. Takto získaná 38 stupňová
termálna voda bude vhodná na prevádzkovanie tzv. malého a
veľkého bazénu v tvare ľadviny, ako aj detského bazénu. Navyše
sa vďaka výhodnejšiemu obsahu minerálií zlepší aj liečebný
účinok vody.

Obyvatelia trnavského regiónu vkladajú do bánk stovky miliónov

Peniaze, ktoré mali mnohí doteraz uložené doma v hotovosti,
začínajú prúdiť do bánk. Dôvodom je blížiaci sa prechod na
euro. Za tri týždne vložili klienti do Slovenskej sporiteľne,
najväčšej banky na Slovensku, takmer 4 miliardy korún. V
trnavskom regióne presiahol v tomto období prírastok termínovaných vkladov obyvateľstva v Slovenskej sporiteľni 420
miliónov korún.
„Klienti si začínajú uvedomovať, že pred zavedením eura je najlepšie vložiť prebytočnú hotovosť v slovenských korunách na účty
a do bankových vkladov. Slovenské koruny im banky automaticky
prevedú na eurá,“ hovorí Gabriel Szekeres,riaditeľ regionálneho
riaditeľstva Slovenskej sporiteľne v Trnave.
Slovenská sporiteľňa odporúča tým, ktorí ešte majú doma prebytočnú hotovosť, aby ju vložili do banky ešte pred koncom roka
2008. Uľahčí im to prevod korún na eurá. Pripravila pre nich špeciálny termínovaný vklad EUROhotovosť. Úspory sa im zhodnotia ročným úrokom presahujúcim 4,45 %. Navyše im Slovenská
sporiteľňa vyplatí úroky v hotovosti a v eurách okamžite pri
vložení peňazí. Získajú tak eurá napríklad na prvé dni roka 2009,

keď už bude na Slovensku euro domácou menou.
Za každých 25 tisíc korún vložených na termínovaný vklad
EUROhotovosť s dobou viazanosti 18 mesiacov vypláca
Slovenská sporiteľňa úrok 45 eur (takmer 1 400 Sk). Pri
termínovanom vklade EUROhotovosť sa neplatí žiadny vstupný
ani výstupný poplatok. Vklad aj výnos sa prepočíta konverzným
kurzom 1 euro = 30,1260 Sk. Doba viazanosti je 12 alebo 18
mesiacov. Minimálny vklad je 25 tisíc Sk. Termínovaný vklad
EUROhotovosť je chránený Fondom ochrany vkladov.
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Programok / Krónika 15

Programy / Kronika

Krónika
Novorodenci/Születések
Németh Máté
Rajkovics Norbert
Cződör Máté
Mészárosová Emma Viktória
Gútayová Mia
Boros Zoé
Gulyás Szófia

Zomreli / Elhalálozások
Zilizi Peter /1927/
Nagy Karol /1919/
Mórocz Ladislav /1924/
ZOSOBÁŠILI SA /
HÁ ZAS SÁG KÖ TÉ SEK
Bernáth Norbert Géczyová Katarína
Bozsaki Szabolcs –
Tiszauer Diana
Csonga Štefan –
Bc. Szabóová Andrea
Kosár Marian –
Urbanová Zuzana
Križan Jaroslav –
Olléová Renáta
Szabó Michal –
Mikolaiová Kinga
O Beteg ápolását vállalom.
Tel: 0907- 31-90-43O Elvállalnám idős néni
vagy bácsi gondozását, akár
éjszakára is. Kedves, becsületes 50 éves hölgy vagyok.
Tel: 0907-021-092.

KÖSZÖNET AZ ADÓ 2
SZÁZALÉKÁÉRT

A Szlovákiai Mozgáskorlátozottak Szövetsége 47. sz.
dunaszerdahelyi alapszervezetének tagsága és vezetősége
köszönetét fejezi ki mindazon
jogi és természetes személyeknek, amelyek a tavalyi adójuk 2 százalékával megajándékozták szervezetünket.
Továbbá köszönettel tartozunk mindazoknak, akik bármilyen más módon támogattak bennünket.
a vezetőség nevében
Lelkes István elnök

A VMK programjából
A VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NOVEMBERI MŰSORA

nov.12.– 8.30 ó.: III. Dunaszerdahelyi Pályaválasztási és
Tájékoztató Börze A Dunaszerdahelyi Munka-, Szociális- és
Családügyi Hivatal és a VMK közös rendezésében
nov.13.–19.00 ó.: Zorán-koncert az elóKONCERT rendezésében
nov.15.–15.00 ó.: V. KÁRPÁT-MEDENCEI FOLKLÓRFESZTIVÁL – MÁRTON-NAPI VIGALOM a Kondé Miklós Polgári
Társulás és a VMK közös rendezésében
nov.18.–19.00 ó.: a NOVUS ORTUS DIÁKSZÍNPAD bemutatja:
Pozsgai Zsolt: RAZZIA – AVAGY VALAKI MEGÖLTE LOPEZ
DIALT című bűnügyi játékát, rendező: Takács Tímea
nov.20.– 9.30.ó.: A Jókai Színház – Komárom bemutatja: Kodály
Zoltán – Paulini Béla – Harsányi Zsolt: HÁRY JÁNOS című
daljátékát. Rendező: Pille Tamás
nov.21.–17.00 ó.: a Szlovák Tannyelvű Gimnázium diákjainak
szalagavatója
nov.21.–18.00 ó.: Vujity Tvrtko könyvbemutatója a Családi
Könyvklub és a VMK közös szervezésében
nov.25. – 9.00 ó.: Žitnoostrovský kľúčik – okresná súťaž
populárnej piesne (Žitnoostrovské osvetové stredisko)
nov.27. – 9.00 ó.: A THÁLIA SZÍNHÁZ – KASSA bemutatja:
V.Orlov – P.Cibula: A LOPOTT TOJÁS TITKA című zenés
mesejátékát, rendező: Peter Cibula
nov.27. –11.00 ó.: A THÁLIA SZÍNHÁZ – KASSA bemutatja:
V.Orlov – P.Cibula: A LOPOTT TOJÁS TITKA című zenés
mesejátékát rendező: Peter Cibula
nov.27. – 19.00 ó.: A THÁLIA SZÍNHÁZ – KASSA bemutatja:
Zágon István – Nóti Károly – Eisemann Mihály: HYPPOLIT, A
LAKÁJ című zenés vígjátékát, rendező: Korognai Károly
nov.28. – 17.00 ó.: a Magán Szakközépiskola diákjainak
szalagavatója
nov.29. –19.00 ó.: Az Experidance Produkció bemutatja : Esszencia, rendező – koreográfus : Román Sándor művészeti igazgató
nov.29. – 9.30 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése
nov.30.– 8.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése
Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská č. 2, P. O. BOX
45, 842 04 Bratislava, IČO: 00 156 752, za-písaný v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Pš, Vložka číslo: 32/B
prostredníctvom obchodnej spoločnosti Contract Consulting s.r.o.,
so sídlom Vlárska 32, 831 01 Bratislava, IČO: 35 829 397, zapísaná
v Ob-chodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 25854/B týmto v zmysle pokynu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 10. decemb-ra 2003, č.:
3/2003-8 v znení dodatku č. 1 vyhlasuje výberové konanie na
odkúpenie prebytočného majetku štátneho podniku a to stavby –
súpisné číslo 783 postavenej na pozemku parc. číslo: 5528/2 s
priľahlými pozemkami parc. číslo: 5531/1 a 5531/2. Nehnuteľnosť sa
nachádza v k. ú. Gabčíkovo a je zapísaná na LV č. 938 (ďalej len
„Nehnuteľnosť“). Súčasťou odpredaja Nehnuteľnosti nie je jej vnútorné vybavenie. Cena Nehnuteľnosti zistená na základe znaleckého
posudku: 47.400.000,-Sk (1.573.391,75 EURO). Konverzný kurz
30,1260 Sk/€. Termín vydávania podkladov k výberovému konaniu
(ďalej len „Podklady“): do 21.11.2008 v sídle spoločnosti Contract
Consulting s.r.o. v čase od 9:30 hod. do 12:00 hod. Termín podania
záväzných ponúk uskutočnených v zmysle Podkladov k výberovému konaniu: do 8.12.2008 do 11:00 hod. Jednorazový nenávratný
poplatok za vydanie Podkladov: 1.000,-Sk.
Upozornenie: Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani
jednu ponuku. Kontakt. osoba: JUDr. Dionýz Stehlík Tel. č.:
0421/905 429 779 Email: contract@contract.sk

DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK  Dvojtýždenník mestského úradu
 Šéfredaktorka: Erzsébet P. Vonyik  Foto: Kanovits Gábor  Adresa
redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 50.  Tel: 590 3946  e-mail:
press@dunstreda.sk  Internet: www.dunstreda.sk  Grafická príprava: PG
 Tlaèiareò: Valeur s.r.o, Dunajská Streda Expedícia: MSÚ  Povolené
pod èíslom: 1/1994  www.dunstreda.sk  Nepredajné

A DSZTV mûsora: Híradó *
Magazin - Új Hírek és Magazin
minden csütörtökön 18.00-kor.
Folyamatos ismétlés, kivéve a
technikai szüneteket.
Relácie DSTV: Správy
*
Magazín - Nové Správy a
Magazín každý štvrtok o 18.00.
Nepretržité opakovanie, výnimkou technickej prestávky.

Kortárs Magyar Galéria
(Vermes villa)
A Magyar Szobrásztársaság
csoportos kiállítása megtekinthető december 4-ig.
Hétfő – péntek 10-17 óra között

Galéria súčasných
maďarských umelcov
/Vermesova vila/
Skupinová výstava členov
spoločnosti maďarských sochárov potrvá do 4. decembra.
Pondelok - piatok medzi 10. a

17. hod.
Dňa 15. novembra 2008
VESELICA NA MARTINA
(Mestské kultúrne stredisko
16.00 hod.: Vernisáž výstav
Mária Kovács, učiteľka, Dunajská Streda ● Hephaiston,
Róbert Rigó – umelecké kováčstvo, Dunajská Lužná
16.00 hod.: Folklórny program: Deti z Materskej školy,
Októbrová ulica, Dunajská
Streda ● Detský tanečný súbor
Ágacska, Dunajská Streda ●
Tanečný súbor Dunaág, Dunajská Streda ● Folklórny tanečný
súbor Csallóközi, Dunajská
Streda ● Folklórny tanečný súbor Špačinčanka, Špačince ●
Spevácke skupiny: Padáň, Vrakúň, Ohrady ● Ženská spevácka skupina Tiszta Forrás, Dunajská Streda ● Bögi Ferenc,
ústna harmonika, Boheľov ●
Gajdoši: Iván Nagy, Dunajská
Streda ● Ľudové kapely: Pántlika Dunajská Streda ● Kajkavci a Goranci (MR)
19.00 hod.: Tanečný dvor
Počas programov: Tvorivá
dielňa, ochutnávka vín a
pečených husí

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK  A városi hivatal lapja  Megjelenik
kéthetente  Fõszerkesztõ: P. Vonyik Erzsébet  Fotók: Kanovits Gábor
 A szerkesztõség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Fõ utca 50.  Tel: 590 3946
 e-mail: press@dunstreda.sk  Internet: www.dunstreda.sk  Nyomdai elõkészítés: PG  Nyomda: Valeur Kft., Dunaszerdahely  Lapterjesztés: Városi
Hivatal  Engedélyszám: 1/1994  www.dunstreda.sk  Ingyenpéldány
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Kampaň / Elõzetes

Eurós kampány Ollétejeden

A Creo/Young & Rubicam ügynökség a
szlovák pénzügyminisztérium és a Szlovák
Nemzeti Bank részére tájékoztató kampányt
szervez, amelynek témája az új pénznem, az
euró szlovákiai bevezetése.
A kampány része az „Euromobil az utakon“
elnevezésű projekt, amelynek keretén belül egy
kék színű, Iveco márkájú minifurgon, a
kampány vizuális elemeivel díszítve (lásd a
képen), kép- és hangtechnikával felszerelve,
szakképzett műsorvezetővel országos
tájékoztató körutat folytat, és
az egyes községekben és
településeken az euró
szlovákiai bevezetésének folyamatáról információkkal látja
el az érdeklődőket. A furgon
sok aján-

déktárgyat szállít magával, és az érdeklődők
különféle kvízjátékok és vetélkedők révén
érdekes nyereményekhez juthatnak.
A kampányautó 2008. december 11-én, 12:00
és 15:00 óra között a Dunaszerdahelyhez tartozó
Ollétejeden tartózkodik .
A rendezvény nem kereskedelmi jellegű,
egyedüli célja tájékoztatni a polgárokat a
közelgő
euróbevezetéssel
kapcsolatos
változásokról és folyamatokról.

Z nadchádzajúceho èísla

V
ermes villa:
szoborkiállítás /
Vermesova vila: výstava
sôch

Eurokampaň v Mliečanoch
Agentúra Creo/Young &
Rubicam, s.r.o. realizuje pre Ministerstvo
financií a Národnú Banku SR informačnú
kampaň o zavedení novej meny na Slovensku.
Jej súčasťou je projekt pod názvom
„EUROMOBIL NA CESTÁCH". Modré auto
zn. IVECO vo vizuále eurokampane (v prílohe je
priložený náhlad), vybavené audiovizuálnou
prezentačnou
technikou
a
školeným
moderátorom bude brázdiť celé Slovensko a
zastavovať v jednotlivých mestách a obciach,
kde bude informovať občanov o procese

zavedenia eura na Slovensku a o všetkých
dôležitých informáciách týkajúcich sa zavedenia
novej meny. Prinesieme so sebou veľké
množstvo darčekových predmetov a občania
budú mať v krátkych kvízoch a súťažiach
možnosť získať zaujímavé odmeny.
V Dunajskej Strede - časť Mliečany sa zastaví
vo štvrtok dňa 11.12.2008 o 12:00 do 15:00 hod.
Akcia nie je komerčného charakteru a jej
cieľom je informovať Vašich občanov o
blížiacich sa zmenách súvisiacich s procesom
zavedenia novej meny na Slovensku.

MÁRTON-NAPI VIGALOM

Fertőhomok, Kópháza ● Pántlika, Dunaszerdahely
● Felvidék Baranta – hagyományos magyar harcművészet-bemutató
19.00 ó.: TÁNCHÁZ
a talpalávalót a Pántlika zenekar húzza
A rendezvény alatt folyamatosan: kézművesfoglalkozások,libalakoma, gasztronómiai különlegességek, borkóstolás, borbemutató ● Belépő- és
kóstolójegyek elővételben vagy a helyszínen
megvásárolhatók.
Jegyár: 170,-Sk ( 5,64€) (az ár tartalmaz belépőjegyet, 1db kóstolópoharat és 5 db kóstolójegyet) Kedvezményes jegy (folklórműsorra):
50,-Sk (1,66€)
A rendezvény támogatói: Dunaszerdahely Város
Önkormányzata,a Szlovák Köztársaság Kulturális
Minisztériuma, Nagyszombat Megye Önkormányzata

2008. NOVEMBER 15-ÉN
A dunaszerdahelyi VMK-ban
16.00 ó.: Kiállítások megnyitója
Kovács Mária, nyugdíjas tanítónő kézimunkái,
Dunaszerdahely ● Róbert Rigó, Hephaiston –
díszműkovács, Dunajská Lužná
16.00 ó.: Folklórműsor
Fellépők: Október utcai óvodások, Dunaszerdahely ● Nyékvárkonyi Népdalkör ● Bögi Ferenc –
szájharmonikás, Bögellő ● Padányi Népdalkör ●
Tiszta Forrás Népdalkör, Dunaszerdahely ● Csallóközi Néptáncegyüttes, Dunaszerdahely ● Špačinčanka, Špačince ● Ágacska Gyermektánccsoport, Dunaszerdahely ● Csallóközkürti Népdalkör ● Dunaág Néptáncegyüttes, Dunaszerdahely
● Dudás: Nagy Iván, Dunaszerdahely ● Népi zenekar: Kajkavci és Goranci Tamburazenekarok,

A Dunaszerdahelyi Hírnök
következõ számából

S

zínházi évadnyitó /
Začiatok divadelnej
sezóny

M

árton napi vigalom /
Veselica na Martina

Ö

römzene / Hudba z
radosti

