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2 Idõszerû témák / Aktuality

2009.9.30.

A városháza hirdetőtábláján bármikor
megtekinthető

Na informačnej tabuli mestského úradu je už
verejne prístupné poradie čakateľov

Elkészült a bérlakást
igénylők új várólistája

Nový zoznam žiadateľov
o nájomné byty

Mint korábban beszámoltunk róla, a városi önkormányzat megreformálta a városi
bérlakások kiutalásának eddigi rendszerét. A régit új váltotta fel, miután a képviselő-testület a nyár derekától rendelettel semmiseknek nyilvánította a június végéig beadott
korábbi kérelmeket. Az azóta
beadott kérvények alapján az
ígéreteknek megfelelően szeptember 15-ig elkészült az új
várólista, amely szeptember
21-től ki van függesztve a városháza porta mellett hirdetőtábláján.
A lakásigénylők névsora tehát ezentúl nyilvános, és bárki bármikor leellenőrizheti, hogy hányadik helyen szerepel a
lakásigénylők névsorában. A lakást kérvényezők listája a napokban a város honlapjára is felkerül. A listát a beérkező újabb kérvények besorolásával rendszeresen frissítik. Jelenleg mintegy
250 név szerepel rajta. A lakásigénylőjüket a rendeletben megszabott pontrendszer alapján sorolták be a táblázatba. Előnyt élveznek a fiatal gyermekes családok, továbbá a dunaszerdahelyi
lakhelyűek, de a fogyatékkal élők is.
Változást jelent az is, hogy a Southerm cég szeptembertől csak
a kezelője lesz a városi bérlakásoknak. A bérlakásokkal kapcsolatos szerződések kötését és felbontását ezentúl a városháza
végzi. A bérlakások felügyelete tehát visszakerült a városházához. Ezentúl ez a hivatal figyeli azt, hogy a bérlőktől befolynak- e lakbérfizetések és bármilyen szerződésszegés esetén a
bérleti szerződést felbontják.
A következetesebb és szigorúbb fellépést a város részéről az is
motiválta, hogy egyre többen próbáltak nyerészkedni a bérlakásokkal, ily módon tisztességtelen haszonhoz jutottak. Nem
riadtak vissza attól, hogy az eredetileg nekik kiutalt bérlakást a
bérleti szerződést megszegve albérletnek adták ki magasabb
áron. Tehát a lakást nem saját lakhatás céljára használták, hanem
nyerészkedésre. Ez mindenképpen indok a felmondásra. Vannak
viszont olyanok is, akik nem fizetik a bérleti díjakat, A városi
hivatal szándékai szerint a nagyobb összegű tartozást felhalmozókkal felbontják a szerződést, míg kisebb összeggel tartozóknak felkínálják a fizetési naptár alapján való fokozatos tartozás-törlesztést.

VÁROSI BÖLCSŐDE:
SZABAD HELYEK

Szeptembertől egy újabb
osztállyal bővült a dunaszerdahelyi önkormányzat által
fenntartott városi bölcsőde.
Ennek köszönhetően mostantól kis és nagycsoportra oszthatják a kicsiket. Tizenhat apróság ellátására van lehetőség
a 12 -24 hónapos gyerekek
csoportjában, a nagycsoportba pedig 21 gyereket vehetnek
fel. Még van szabad hely a vá-

rosi bölcsődében. Több vidéki
szülő is jelezte érdeklődését.
Jelentkezni az alábbi telefonszámokon lehet: 031-5522706, 0918/ 607 – 308. Itt adnak az érdeklődőknek bővebb
tájékoztatást is. Nem feltétel az
állandó dunaszerdahelyi lakhely, viszont csak akkor vehetik fel a kisgyereket a bölcsődébe, ha az anyuka munkaviszonyban van.

Ako sme už o tom informovali na stránkach nášho dvojtýždenníka, od leta došlo k reforme princípov pridelenia nájomných bytov. Na základe júnového rozhodnutia mestských
poslancov bol zavedený nový
bodový a evidenčný systém,
pričom staré žiadosti boli anulované.
Na základe novopodaných žiadostí do 15. septembra bol zostavený nový zoznam uchádzačov o
nájomné byty. Zoznam je už od 21. septembra vyvesený na
informačnej tabuli mestského úradu a zakrátko bude zverejnený
aj na internetovej stránke mesta. Poradovník teda je už verejne
prístupný. Každý uchádzať môže zistiť, kde sa jeho meno v tomto
zozname nachádza. Uchádzači boli zaradení do zoznamu na
základe získaných bodov. Najviac bodov mohli získať
mladomanzelia aj s deťmi, takisto žiadatelia s trvalým pobytom
v Dunajskej Strede ako i telesne alebo duševne postihnutí.
Došlo aj k inej zmene: spoločnosť Southerm od septembra je
len správcom nájomných bytov. Táto spoločnosť od septembra
vykonáva iba správu mestských nájomných bytov. Uzatváranie a
vypovedanie nájomných zmlúv spadá odteraz do kompetencie
mestského úradu. Mesto kontroluje aj to, či nájomníci riadne
platia nájomné. V prípade akéhokoľvek porušenia nájomných
zmlúv sa zmluvný vzťah rozväzuje.
Nový systém napomáha aj odhaliť množiace sa špekulatívne
úmysly mnohých nájomníkov. Čoraz častejšie sa totiž stávalo, že
mestské byty nájomníci prenajímali tretím osobám za vyššie
nájomné. Takýto postup je jednoznačne dôvod na výpoveď
nájomnej zmluvy. Sú však aj prípady, keď sa neplatí nájomné.
Mesto bude razantne postupovať voči tým, ktorí majú vysoké
pozdĺžnosti prekračujúce určitú sumu, tým však, ktorí dlhujú
mestu menšou sumou, ponúknu zrejme možnosť splátok.

MESTSKÉ JASLE:

SÚ EŠTE

VOĽNÉ MIESTA

Od septembra sa mestské
jasle rozšírili o jednu triedu.
Jasle prevádzkuje mestská samospráva v budove Centra sociálnej starostlivosti, kde ja aj
jedáleň pre dôchodcov a práčovňa.
Odteraz sú podstatne lepšie
podmienky pre výchovnú činnosť, totiž deti môžu zaradiť do
dvoch vekových skupín, čo
doteraz nebolo možné. Kapa-

cita triedy pre detí od 12 do 24
mesiacov je 16, druhú triedu
pre staršie deti môže navštevovať maximálne 21 drobčekov. V mestských jasliach v
súčasnosti sú ešte voľné miesta. Informácie záujemcom podávajú na nasl. telefónnych
číslach: 031-552-2706, 0918/
607 – 308. Prihlásiť môžu aj
dieťa, ktorého rodičia nebývajú v Dunajskej Strede. Podmienkou však je, aby matka
dieťata bola zamestnaná.
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Lakossági fórum, amelyre nem jöttek el az R7-es gyorsforgalmi
út tervezői és az építtető társaság képviselői

Dunaszerdahely ragaszkodik a
környezeti hatástanulmányhoz
Az R7-es gyorsforgalmi út
Dunaszerdahely mellett vezető nyomvonalának kérdése, a
városi termálfürdő fejlesztési
tervei és a PRO DSZ kedvezménykártya kiadásában várható változások – ezek a témák szerepeltek a szeptember 16-án megtartott lakossági fórum programján. A
Városi Művelődési Központ
színháztermében lezajlott
gyűlésen jelen volt városunk
polgármestere, Dr. Hájos
Zoltán is.
A fórum megnyitásakor a
polgármester nehezményezte,
hogy a gyorsforgalmi utat tervező iroda és a Nemzeti Autópálya - építő Társaság képviselői nem vállalták a részvételt
a lakossági gyűlésen. A város
vezetése azért hívta meg őket,
hogy a lakosság első kézből
kapjon tájékoztatást a tervezetről és az egyes variánsok előnyeiről, illetve hátrányairól.
„Talán nem vagyunk megfelelő
partnerek a számukra? Vagy
nem is kiváncsiak a dunaszerdahelyiek véleményére? Vagy
nem őszinte részükről az a
szándék, hogy legyen vita az
R7-esről? Úgyis azt csinálnak
majd, amit ők akarnak és azon
a nyomvonalon vezet majd az
út, ahogy ők akarják, mellőzve
a mii véleményüket?” – tette
fel a sorozatos kérdéseket a
polgármester.

Ankét
Dobzsánszky Tamás: Nagyon érdekel a gyorsforgalmi
út kérdése. Főleg emiatt jöttem el. Inkább amellett vagyok, hogy a Dunaszerdahelyt
déli irányban elkerülő változatban épüljön meg. De a fürdő is érdekel, hiszen láttam,
hogy mennyire szépül.
Lély Éva: Mind a három té-

Az R 7-es gyorsforgalmi út
nyomvonalával kapcsolatos
különböző variánsokat Szelle
Erika, a környezetvédelmi
szakosztály vezetője ismertette a jelenlévőkkel. A hallgatóság megtudhatta tőle, hogy ha
a tervek szerint az Egyházgelléből a Dunaszerdahely
irányába vezető útszakaszt,
amely vagy északi, vagy déli
irányban kerüli majd el a
várost, leghamarabb 2015-ben
kezdik el építeni. Bármelyik
változat is épül meg, Dunaszerdahely város vezetése ragaszkodni fog ahhoz, hogy készüljön előzetes környezetvédelmi
hatástanulmány a várható ökológiai hatásokról.
A vitában felszólaló Molnár
Zsolt városi képviselő szerint a
környezetkímélőbb megoldás
az lenne, ha a Dunaszerdahelyt

déli irányban elkerülő változat
épülne meg. Hulkó Gábor
professzor úgy vélte, a város
felett uralkodó széljárás olyan
irányú, hogy a város fölé sodorná a szmogot, ha az északi
nyomvonal épülne meg.
A témához több lakos is hozzászólt, majd Dr. Hájos Zoltán
tolmácsolta a város ezzel kapcsolatos szándékait Mint
mondta, az északi és a déli irányban vezető elkerülő útnak
is megvannak az előnyei és a
hátrányai. Ha azonban a déli
variáns épülne meg, amely
nem oldja meg a Galánta felől
bejövő kamionforgalom elvezetését a városból, kérni fogják, hogy az autópálya-építő
társaság építse meg a kamionok számára az elkerülő utat.

ma érdekel bennünket. Az út,
a fürdő és a Pro DS kártya is,
igaz, ez már régóta van nekem. Az újságban olvastunk a
mostani gyűlésről és a lépcsőházban is ki volt ragasztva az
időpontja. Az az út lenne
jobb, amelyik a galántai útról
kivinné a kamionforgalmat.
Felszólalni nem fogok, mert
lámpalázas vagyok, de ha öszszejövünk az asszonyokkal a
házunk előtt, akkor elmondom nekik azt, amit itt
hallottam.
Antalics Zsuzsa: A gyorsforgalmi út miatt jöttem, mert
az egyik variáció szerint ott
vezetne rögtön a házunk mögött. Sikabonyban lakunk és
itt van még egy telkünk is.
Nem szeretném, ha itt épülne
meg az elkerülő út, mert ez a
telek elértéktelenedne, ha itt
haladna az R7-es út. Ha építkeznénk oda, nem szeretném,
ha ott vezetne a házam mellett.
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Občianske fórum, na ktoré neprišli projektanti ani stavitelia rýchlostnej cestnej
komunikácie R7

Mesto žiada komplexné štúdium
o možných dopadoch R7
Rýchlostná komunikácia
R7, ďalší rozvoj termálneho
kúpaliska a zmeny súvisiace s
vydávaním PRO DS karty –
to boli hlavné témy občianskeho fóra, ktoré sa konalo
16. septembra v MsKS za účasti primátora Dunajskej
Stredy, JUDr. Zoltána Hájosa.
Primátor po otvorení občianskeho fóra vyslovil poľutovanie na tým, že projektanti a zástupcovia Národnej diaľničnej
spoločnosti neboli ochotní zúčastniť sa na tomto stretnutí s obyvateľmi Dunajskej Stredy.
Mesto ich pozvalo na stretnutie
s občanmi práve preto, aby o-

ANKETA
Tamás Dobzsánszky: Veľmi ma zaujíma otázka rých-

byvatelia boli z prvej ruky informovaní o projekte, ako aj o
výhodách a nevýhodách jednotlivých variantov. „Snáď nie
sme pre nich vhodnými partnermi? Alebo ich nezaujíma
názor Dunajskostredčanov? Je
vôbec z ich strany skutočný záujem o diskusiu o R7? Alebo
budú robiť, čo chcú pri vyberaní trasy obchvatu pri našom meste a náš názor ich absolútne nezaujíma?“ – uviedol
primátor.
O možných variantoch rýchlostnej cestnej komunikácie R7
informovala Ing. Erika Szelle,
vedúca odboru životného prostredia na MsÚ. Zúčastnení sa

Náš názor ich absolútne nezaujíma? - uviedol primátor
na adresu projektantov.
od nej dozvedeli, že úsek rýchlostnej cesty z Holíc do Dunajskej Stredy, ktorá bude obchádzať mesto južným alebo severným smerom, začnú stavať najskôr v roku 2015. Bez ohľadu
na to, pre ktorý variant sa rozhodne, mesto sa bude dožadovať vypracovania komplexnej dopadovej štúdie o možných vplyvoch na životné a
spoločenské prostredie.
Poslanec mestského zastupiteľstva Zsolt Molnár sa v diskusii vyslovil za južnú alternatívu. Profesor Gábor Hulkó
pripomenul: poloha mesta je

taká, že ak by sa postavila
severná alternatíva, v dôsledku
prevládajúceho smerovania
vetra by sa smog hromadil
väčšinou nad mestom. K téme
sa vyslovili aj občania. JUDr.
Zoltán Hájos pripomenul: aj
južná aj severná alternatíva má
pozitíva ,ale aj svoje negatíva.
Ak by sa však postavil južný
obchvat, nevyriešil by sa
problém s odklonením kamiónovej dopravy smerom z Galanty. Preto budú žiadať Národnú diaľničnú spoločnosť, aby
postavila takýto obchvat pre
kamióny.

lostnej komunikácie. Hlavne
preto som tu dnes. Som toho
názoru, že by sa mala postaviť
alternatíva, ktorá obíde mesto
južným smerom. Ale zaujímam sa aj o osud termálneho
kú-paliska, veď registrujem
ako a-reál opeknel.

mala postaviť tá varianta, ktorá by kamiónovú dopravu odklonila z Galantskej cesty. Diskutovať nebudem, lebo mám
trému, ale keď sa stretnem ženy z nášho vchodu, tak referujem im o tom, o čom sa tu
rokova-lo.

tým znížila hodnota nášho
pozemku. Nechcela by som,
aby sa frekventovaný obchvat
postavil pri našom dome.

Éva Lély: Všetky tri témy
nás zaujímajú: aj cesta, aj kúpalisko, aj PRO DS karta, hoci
ja ju už mám dosť dlho. V novinách sme sa dočítali o dnešnom občianskom fóre, niekto v
našom vchode vyvesil termín
na nástenku. Podľa mňa by sa

Zsuzsa Antalics: Prišla som
kvôli rýchlostnej komunikácii,
lebo podľa jednej varianty by
viedla hneď za našim domom.
Bývame v Malom Blahove a
máme tu ešte jeden pozemok.
Nechcela by som, aby sa cesta
R7 postavila tam, lebo by sa
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Ismételt főellenőr-választás:
november 24-én
Szeptember 17-én a városi képviselő-testület soron kívüli ülést
tartott, amelyet Dr. Hájos Zoltán
polgármester nyitott meg és
vezetett.
A legfontosabb két napirendi pont
a városi főellenőr-választás kihirdetése, valamint a városi idősotthon rekonstrukcióját és tetőráépítését szolgáló pályázat, illetve a projekt önrészének jóváhagyása volt.
A városi képviselő-testület a járási
ügyészség törvényességi óvásának
eleget téve megszüntette egy április
14-i és két május 29-i határozatát,
amelyek a városi főellenőr megválasztásával voltak kapcsolatosak. Az
új választást 2009. november 24-én
14.30-tól a városháza nagy üléstermében tartják. Elvetették Érsek Rezső független képviselő indítványát,
hogy a főellenőri pályázatra kizárólag olyan személy jelentkezhet, aki
közgazdasági főiskolán kívül el-

végzett egy minisztériumi főellenőri
szaktanfolyamot is. Keszegh Pál, az
MKP-frakció vezetője ellenérvét arra alapozta, hogy a pályázati kiírás a
törvényben előírt követelményeket
tartalmazza.
A város pályázatot ad be a Nyugat
lakótelepi városi idősotthon modernizációjára és tetőbeépítésre. Eredményes pályázat esetén az épületre
nyeregtetőt emelnének lakótér kialakításával további 19 fő részére. Új,
tágas személyi felvonó építését is
tervezik. A városi 5 százalékos önrésszel, tehát 66 ezer euróval járul
hozzá a beruházáshoz.
A polgármester bejelentette: a város ezúttal sikerrel pályázott a Jilemnický utcai AI, valamint a Kodály
Zoltán AI komplex felújítására, a
minisztérium a tavaly elutasított
mindkét pályázatot elfogadta.
-FK-

Voľba hlavného kontrolóra
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede na svojom zasadnutí dňa 17.9.2009 rozhodlo o v y h l á s e n í voľby
hlavného kontrolóra Mesta Dunajská Streda za nasledovných podmienok :
Termín , čas a miesto konania volieb: 24. novembra 2009
o 14.30 hod. v zasadacej miestnosti na II. poschodí v budove Mestského úradu v Dunajskej Strede, Hlavná ulica
50/16
Predpokladaný nástup do práce: 1. decembra 2009
Pracovný úväzok:: 100 %
Plat: podľa § 18c ods. 1 písm. g) a ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
Pracovný pomer na dobu určitú - na 6 rokov
Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplne stredné
vzdelanie
Ďalšie kritériá a požiadavky: bezúhonnosť
Zoznam požadovaných dokladov: písomná prihláška s
prehľadom doterajšej praxe so stručným popisom
pracovných činností (obsahujúca aj súhlas uchádzača so
spracovaním osobných údajov ) , doklad o dosiahnutom
vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace .
Dátum podania písomnej prihlášky spolu s požadovanými
originálnymi alebo úradne overenými dokladmi: najneskôr
dňa 31. októbra 2009 do podateľne Mestského úradu na
adresu: Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad Hlavná
50/16, 929 01 Dunajská Streda.
Obálku je potrebné označiť „Voľba - hlavný kontrolór „
V Dunajskej Strede, 18.9.2009
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

Pályázati felhívás
Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete a 2009.
szeptember 17-én hozott döntése értelmében meghirdeti a
választást a

városi főellenőri
munkakör betöltésére.

Opakovaná voľba
hlavného kontrolóra:
24. novembra
Mestské zastupiteľstvo sa 17.
septembra zišlo na mimoriadnom
zasadnutí, ktoré otvoril a viedol
primátor JUDr. Zoltán Hájos.
Najdôležitejším bodom programu
bol návrh na vyhlásenie volieb na
funkciu hlavného kontrolóra mesta.
Mestské zastupiteľstvo vyhovelo
protestu prokurátora a zrušilo svoje
uznesenia zo dňa 14. apríla a 29.
mája v súvislosti s voľbou hlavného
kontrolóra mesta. MsZ zároveň vyhlásilo voľby na funkciu hlavného
kontrolóra mesta na 24. novembra o
14.30 hodine vo veľkej zasadačke
radnice. MsZ odmietlo návrh nezávislého poslanca D. Érseka, aby v
kvalifikačných predpokladoch určili
ako požadované vzdelanie výlučne
VŠ ekonomického smeru a uchádzač
musí disponovať odborným certi-

fikátom ministerstva pre kontrolórov. Pál Keszegh v mene frakcie
SMK uviedol, že kvalifikačné predpoklady sú určené podľa príslušného
zákona.
Poslanci sa zaoberali aj s realizáciou projektu Rekonštrukcia a nadstavba Zariadenia pre seniorov na
sídlisku Západ. V prípade úspešného
projektu by budova bola zastrešená
sedlovou strechou so zástavbou pre
19 nových obyvateľov. Ďalej by sa
vybudoval aj nový, priestrannejší osobný výťah. Poslanci schválili predloženie žiadosti a financovanie 5percentnej spoluúčasti mesta vo
výške 66 tisíc eur.
Primátor mesta informoval prítomných o tom, že ministerstvo tentokrát prijalo projekty komplexnej
rekonštrukcie ZŠ na Jilemnického
ulici a ZŠ Zoltána Kodálya, ktoré
boli podané opakovane.

-KF-

A választások időpontja és helyszíne: 2009. november
24., 14.30 órai kezdettel a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal
épületében a II. emeleti ülésterem , Dunaszerdahely, Fő utca
50/16
A munkába lépés feltételezett időpontja: 2009. december 1.
Foglalkoztatás jellege: főállásban
Fizetés: a községekről szóló 369/1990 Tt. sz. törvény
18c § 1 bek. g) cikkely és 2.bek. az irányadó.
Meghatározott idejű munkaviszony: 6 évre.
Szakképesítési feltételek: legalább teljes középiskolai
végzettség
További feltételek: feddhetetlenség
A pályázat részeként benyújtandó eredeti vagy hitelesített
iratok, igazolások: írásos jelentkezés az eddigi munkahelyeken végzett tevékenység rövid leírásával (tartalmaznia
kell a pályázó beleegyezését személyi adatai feldolgozásához), okirat a végzettségről, 3 hónapnál nem régibb hatósági
erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: legkésőbb
2009. október 31-ig a következő címre :
Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad Hlavná 50/16
Dunajská Streda. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Voľba hlavný kontrolór “. Dunaszerdahely,2009.9.18.
Dr. Hájos Zoltán ,
polgármester
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Az új központi
ügyfélfogadó iroda
látványterve

Vizualizovaná podoba
projektu kancelárie
prvého kontaktu

Lapunkban is beszámoltunk arról,
hogy a városháza földszintjén az ősz
folyamán sor kerül a központi ügyfélszolgálati iroda kialakítására.
Az új iroda elvárások szerint megteremti a gyorsabb és szakszerűbb ügyintézés feltételeit, ráadásul a különböző nyomtatványok is itt lesznek beszerezhetők. Az ügyfélszolgálati iroda létrehozása – amely Dr. Hájos Zoltán
választási ígéretei között szerepelt egyúttal azt is lehetővé teszi, hogy az
átadását követően szerdán hat óráig legyen félfogadás a városi hivatalban.
Ezek a munkálatok hamarosan elkezdődnek, hogy mielőbb megnyílhasson az új iroda. Az iroda a jelenlegi
porta és a közös építészeti hivatal helyén létesül. Az utóbbi szeptember elején a városháza hátsó bejáratánál lévő
újonnan kialakított irodákba költözött.
Ezzel megnyílt az út az átépítés előtt a
városháza főbejárata melletti részben.
A munkálatok idején a főbejárat helyett a hátsó kapun lehet majd bejutni a
városi hivatalba. Ez az átmeneti intézkedés az ügyfelek biztonságát szolgálja. A polgármester az átépítés idején
megértésre és türelemre kéri a dunaszerdahelyieket. Az új iroda megnyitásának időpontjáról lapunkban tájékoztatjuk városunk polgárait.

Na stránkach nášho dvojtýždenníka
sme už informovali o plánovanej prestavbe prízemnej časti mestského úradu,
kde sa koncom jesene sprevádzkuje
kancelária prvého kontaktu.
Očakáva sa, že nová centrálna stránková
kancelária vytvorí podmienky na rýchlejšie a odbornejšie vybavovanie stránok,
pričom občania si práve tu budú môcť zaobstarať aj potrebné tlačivá. Zriadením
kancelárie prvého kontaktu, volebného
prísľubu primátora JUDr. Zoltána Hájosa, sa otvára priestor aj na predĺženie
stránkových hodín v stredu až do 18:00
hodiny.
Nová kancelária bude v doterajších priestoroch spoločného stavebného úradu za
vrátnicou. Tento úrad sa v septembri presťahoval do novovytvorených priestorov
pri zadnej bráne mestského úradu, čo bolo
predpokladom začatia prestavby. Počas
stavebných úprav bude hlavný vchod
mestského úradu z bezpečnostných dôvodov pre klientov zatvorený. Vstup do budovy mestského úradu bude pre občanov
umožnený cez zadný vchod. Primátor ďakuje obyvateľom Dunajskej Stredy za
trpezlivosť a pochopenie.
O termíne otvorenia Kancelárie prvého
kontaktu budeme občanov informovať na
stránkach Dunajskostredského hlásnika.

Výberové konanie

Pályázati felhívás

Primátor Mesta Dunajská Streda v y h l a s u j e podľa § 5 zákona NR SR č.
552/2002 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na funkciu
vedúcich zamestnancov Mestského úradu v Dunajskej Strede :

Dunaszerdahely Város polgármestere az SZNT-nek a közérdekből végzett
munkavégzésről szóló 2002. évi SZNT 552. számú törvénye 5 §- a értelmében
pályázatot hirdet a következő vezető tisztségek betöltésére a Dunaszerdahelyi
Városi Hivatalban:

prednosta mestského úradu
kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
minimálne 10 rokov praxe,

vedúci odboru technického a
investičného
kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru,
minimálne 10 rokov praxe,
Ďalšie kritériá a požiadavky: úplná spôsobilosť na právne úkony, občianska
bezúhonnosť, práca s PC, znalosť maďarského jazyka vítaná.
Zoznam požadovaných dokladov: písomná žiadosť (obsahujúca aj súhlas
uchádzača so spracovaním osobných údajov) kópia vysokoškolského diplomu,
kópia dokladov o ďalšom vzdelávaní, profesijný štruktúrovaný životopis, prehľad o
doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností, výpis z registra trestov
nie starší ako 3 mesiace, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, návrh
koncepcie riadenia mestského úradu resp. odboru. .
Predpokladaný nástup: 1. decembra 2009
Plat: podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov Mestského úradu v
Dunajskej Strede
Dátum podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými originálnymi alebo
úradne overenými dokladmi najneskôr dňa 30.10.2009 na adresu: Mesto
Dunajská Streda, Mestský úrad Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda. Obálku je
potrebné označiť „Výberové konanie – * “. (*uviesť príslušnú funkciu). Ďalšie
informácie na tel. č. 5903919 .
V Dunajskej Strede, 25.9.2009
JUDr. Zoltán Hájos,
primátor mesta

hivatalvezető
szakképesítési feltételek: II. fokú főiskolai vagy egyetemi végzettség és legalább
10 éves gyakorlat

műszaki és beruházási
szakosztályvezető
szakképesítési feltételek: II. fokú főiskolai vagy egyetemi végzettség – technikai
szakirány és legalább 10 éves gyakorlat,
További feltételek: jogképesség, feddhetetlenség, számítástechnikai ismeretek.
Kívánatos a magyar nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: írásos jelentkezés
(tartalmaznia kell a pályázó beleegyezését személyi adatai feldolgozásához),
egyetemi vagy főiskolai diploma, szakmai önéletrajz, amely tartalmazza az eddigi
munkahelyeken végzett tevékenység rövid leírását, 3 hónapnál nem régibb
hatósági erkölcsi bizonyítvány , becsületbeli nyilatkozat a jogképességről, a városi
hivatal illetve a szakosztály irányítási koncepciójának tervezete.
A munkába lépés feltételezett időpontja: 2009. december 1.
Fizetés: a városi alkalmazottak fizetési szabályzata alapján
A pályázat benyújtásának határideje: legkésőbb 2009. október 30-ig, cím: Mesto
Dunajská Streda, Mestský úrad Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda. Kérjük a
borítékon feltüntetni: „Výberové konanie – * “.(*a megpályázott állást
feltüntetni). Részletes tájékoztatás a következő telefonszámon: 5903919.
Dunaszerdahely, 2009.9.25.
Dr. Hájos Zoltán,
polgármester
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Opýtali sme sa primátora

Serióznemu
občanovi
automaticky patrí
Vernostná karta
Od 2010 sa zmenia podmienky
vydania karty výhod pre obyvateľov s trvalým pobytom v
našom meste. Mení sa aj samotný názov karty: seriózni platiči
daní a obyvatelia rešpektujúce
mestské nariadenia namiesto
PRO DS karty dostanú Vernostnú kartu. O plánovaných zmenách sme sa rozprávali s primátorom JUDr. Zoltánom Hájosom.
Čo je dôvodom týchto zmien?
- Dva dôvody nás viedli k tomu, aby sme uvažovali o budúcnosti karty výhod. Pro DS karta je veľmi populárna, na druhej
strane však aj v Dunajskej Strede sú citeľné dopady hospodárskej
krízy. Rozhodli sme sa premenovať kartu výhod aj preto, lebo názor „vernostná karta“ je výstižnejšia.
Vedenie mesta týmito krokmi chce podporiť udomácnenie
zdra-vého lokálpatriotizmu?
- Presne tak, kto má pozitívny vzťah k mestu, ten riadne platí
dane a poplatky, rešpektuje nariadenia, aby sa mesto mohlo
rozvíjať. Dostali sme veľa návrhov od obyvateľov, čo by bolo
treba zmeniť, vylepšiť, ale na to všetko sú potrebné peniaze.
Chcel by som dosiahnuť, aby si Dunajskostredčania boli istí, že
ich peniaze nie sú premrhané. Naopak: sú pretransformované do
majetku mesta. Snažíme sa požiadavkám a očakávaniam
vyhovieť, ale kto nezaplatí dane, nemôže čakať od mesta podporu
a výhody. Vernostná karta oprávňuje na rôzne zľavy, držiteľ tejto
karty zaplatí za služby poskytované mestskými ustanovizňami
oveľa menej, než ostatní. Na oplátku však musí dodržiavať
nariadenia mesta a čestne si splniť daňové a iné povinnosti.
Kto môže dostať Vernostnú kartu na rok 2010?
-Okrem fyzických osôb, ktoré splnia daňové a občianske
povinnosti, aj právnické osoby so sídlom v Dunajskej Strede, čo
je novinkou. Samozrejme, ak riadne odvádzajú daň z
nehnuteľností a poplatok za odvoz smetí a nemajú nič na rováši.
Ako sa zmenia podmienky poskytovania karty výhod?
- Plánujeme sprísniť podmienky poskytovania karty výhod.
Chceli by sme tým docieliť, aby obyvatelia mesta dodržiavali
predpisy a nariadenia, včas a v plnej miere platili daň z
nehnuteľností, poplatok za odvoz odpadu, za psa, ako aj
poplatky za používanie majetku mesta. Majitelia tzv. čiernych
stavieb, podnikatelia, ktorí nedodržiavajú záverečnú ako aj tie
osoby, ktoré ignorujú parkovacie predpisy, v budúcnosti nebudú
môcť dostať Vernostnú kartu.
Plánuje sa aj rozšírenie okruhu doterajších zliav v výhod?
- Kto má vysporiadané všetky finnančné vzťahy s mestom, má
právo na zľavnené vstupné do termálneho kúpaliska, na umelú
ľadovú plochu, môže využívať mestské športoviská, výhodnejšie
si môže zakúpiť parkovaciu kartu, a má zľavy aj na vstupenkách
do MsKS. Novinkou je, že deti rodičov - riadnych platičov daní
budú mať zľavy aj v školských kluboch, v družinách, v krúžkoch
centra voľného času. Čo doteraz tiež nebolo: na mestskom
autobuse z ceny cestovného lístka bude poskytnutá zľava vo
výške 10 centov. Právnické osoby budú mať výhody v podobe
zvýhodneného parkovného.: miera zľavy bude 50 percentná.
Jedna osoba môže obdržať len jednu kartu. Kto požiada o kartu
výhod ako podnikateľ, ako súkromná osoba ju už nemôže dostať.
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Megkérdeztük a polgármestert

A hűségkártya az
adok-kapok
viszonyon alapul
A harmadik éve igénybe vehető kedvezménykártya kiadása
kapcsán 2010-től több lényeges
változásra kerül sor. Az elnevezése is más lesz: PRO DS kártya helyett Hűségkártyát kapnak
a kötelességtudó dunaszerdahelyiek. A várható változásokról
tájékoztatta lapunkat Dr. Hájos
Zoltán polgármester.
Mi indokolta a változásokat?
Két tényező szólt amellett, hogy újragondoljuk a
kedvezménykártya jövőjét. A Pro DSZ kártya nagyon népszerű,
másfelől Dunaszerdahelyen is érződik a világgazdasági válság
hatása. Úgy döntöttünk, hogy átnevezzük, mert az eddigi neve
nem túl magyaros hangzású. Az új névvel, a Hűségkártyával
szeretnénk kifejezésre juttatni a város iránti hűséget.
Egészséges lokálpatrióta magatartás ösztönzése a
városvezetés célja?
Így van, mert aki szereti a városát, az befizeti az adókat,
illetékeket, betartja a rendeleteket, hogy segítse a város
fejlődését. Nagyon sok jelzés érkezett az emberektől, hogy mit
kellene javítani, orvosolni, de ez pénz nélkül nem megy. Szeretném elérni, hogy a dunaszerdahelyiek tudják, nincs elherdálva
a pénzük, hanem a város vagyonába van visszaforgatva.
Igyekszünk megfelelni az igényeknek, de aki nem fizeti be az
adóját, ne várjon a várostól támogatást, kedvezményeket. A
Hűségkártya kedvezményekre jogosít, mert tulajdonosának
kevesebbet kell fizetnie a városi intézmények szolgáltatásaiért.
De ezért cserébe be kell tartania az előírásokat és tisztességesen
be kell fizetnie az adókat.
Kik kaphatnak 2010-re hűségkártyát?
Természetes személyek, akik itt fizetik az adójukat és jogi
személyek, akik itteni bejegyzett székhellyel rendelkeznek.
Persze, csak ha rendesen fizetik az ingatlanadót és a szemétdíjat.
Hogyan módosulnak a kedvezménykártya megadásának
feltételei?
Itt szigorítást tervezünk. Szeretnénk, ha városunk lakói
betartanák a rendeleteket, maradéktalanul befizetnék az
ingatlanadót, az ebadót, a szemétdíjat, a városi vagyon
használatából eredő bérleti díjat. A feketén építkezők, a zárórát
be nem tartó vállalkozók, a parkolási rendszabályoknak fittyet
hányók a jövőben nem kapnak hűségkártyát.
Számolnak-e a kedvezmények körének bővítésével?
A várossal szembeni kötelezettségeiknek eleget tevők
kedvezményesen járhatnak a termálfürdőbe, a műjégpályára,
használhatják a sportlétesítményeket, jutányos áron juthatnak
parkolókártyához és a városi kulturális rendezvényekre szóló
jegyekhez. Újdonság lesz, hogy a tisztességes adófizető szülők
gyereke kedvezményt élvez az iskolai klubban, a napköziben, a
szabadidőközpont szakköreiben. A városi buszon a jegyárnál 10
cent lesz a kedvezmény. A jogi személyre csak a parkolókártya
kiváltása fog vonatkozni, itt 50 százalék kedvezménye lesz. Egy
személy csak egy kedvezménykártyát kaphat. Aki vállalkozóként
kér kártyát, magánszemélyként már nem kaphat.
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A felújított és kibővített rotunda a városi termálfürdőben egész évben várja a vendégeket

A fejlesztés nem áll le: a tavon víziszínpad is épülne
Legutóbbi számunk lapzártája nem tette lehetővé,
hogy bővebben beszámoljunk az új köntösben pompázó rotunda ünnepélyes át-

A város és a fürdő vezetése
azért döntött a rotunda felújítása mellett, hogy a főidény
utáni időszakban is üzemeltethető létesítmények felújítá-

medencéket a felújításon túl
hőkicserélővel szerelnék fel,
ami lehetővé tenné, hogy az 57
fokos termálvíz hőenergiájával
biztosítanák a medencék 23-25

fokos vízhőmérsékletét. A tervek szerint a jövő idényre felújítanák a csúszdát és a gyermekmedencét is.
A fürdővezetés régóta dédelgetett álma, hogy a fürdő területén található tavat és a közepén álló szigetet is hasznosítsák. A tóparton tengerparti homokos fövenyt létesítenének.
Romantikus fahíd vezetne a
szigetre, ahol akár szabadtéri
előadásokat is lehetne tartani.
Még víziszínpad létesítése is
szerepel az elképzelések között, amelyek megvalósítása
mintegy 3,3 millió eurót ráfordítást igényelne.

Sötétedés után is élmény itt fürödni, a 36 fokos vízben télen is.
adásáról, amelyen részt vett
Dr. Hájos Zoltánon kívül
Nagyszombat megye képviseletében Kvarda József alispán is.
Andrássy Ferenc, a városi
tulajdonú Thermalpark Rt. igazgatója a felújított körmedence átadási ünnepségén
hangsúlyozta, hogy a csaknem
egy éven át tartó, most lezárult
felújítás szorosan kapcsolódik
a 2008. januárjában megnyitott, fedett úszómedencét, szaunákat, öltözőket és szociális
helyiségeket magában foglaló
új wellness - központhoz.

sával biztosított legyen a fürdővendégek folyamatos fogadása egész évben. Csak így
növelhető tovább a látogatottság, a szálláskapacitás kihasználtsága, s értelemszerűen a
termálfürdő gazdasági eredményei is.
Dr. Hájos Zoltán polgármester a dunaszerdahelyi termálfürdőre vonatkozó, további
nagyszabású fejlesztési elképzeléseket ismertette. Az értékes
termálvíz felhasználásának optimalizálása érdekében egy
szabályozó berendezést iktatnak be a rendszerbe. A kinti

-FK-

Gyógyító fényeffektusok
A dunaszerdahelyi Thermalpark legjellegzetesebb és leglátogatottabb medencéje, a gyógyvizes rotundát teljesen felújították. Az eredeti 80 m2 vízfelület további 82 m2-es, kiúszó
folyosóval összekötött medencével bővült. A víz hőmérséklete 3638 fokos, átlagos mélysége 120 cm, a megfelelő hőmérsékletet és
páratartalmat új szellőztető rendszer biztosítja. Látványos
fénytechnikai elemeket is felszereltek. A fényeffektusoknak a
hosszú téli napokon gyógyító funkciója is van a relaxációs
medencében. A mintegy 1 millió euró (30 millió Sk) ráfordítással
felújított rotunda komfortfokozata jelentősen javult. Minden
feltétel adott, hogy az új létesítmény a városból és
vonzáskörzetéből, sőt az ország távolabbi részeiből és külföldről
érkező vendégeknek is a kényelmét szolgálja.
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Obnovená a rozšírená rotunda od septembra príjíma hostí túžiacich po relaxe

Rozvojový program pokračuje: plávajúce javisko na obzore
V predošlom čísle mestského dvojtýždenníka pre uzávierku novín sme informovali len stručne o odovzdaní
obnovenej rotundy v mestskom termálnom kúpalisku.
Preto sa vrátime k tejto významnej udalosti. Otvára sa
totiž nová perspektíva pred
týmto relexačným centrom,
ktoré je obľúbené aj v širokom okolí i v zahraničí.
Ferenc Andrássy, riaditeľ
Thermalpark, a. s. vo vlastníctve mesta, pri príležitosti slávnostného odovzdania zrekonštruovanej rotundy vyzdvihol,
že táto investícia je neoddeliteľnou súčasťou nového wellness centra. Ten prijíma hostí
už druhý rok, otvorili ho v januári roku 2008 s krytým bazénom, saunami, šatňami a so-

ciálnymi miestnosťami. Vedenie mesta a termálneho kúpaliska pri pokračovaní modernizácie relaxačného centra vychádzalo z toho, že rekonštrukcia posezónnych objektov zabezpečí celoročné využitie objektov. Tým sa dosiahne vyššia
návštevnosť, lepšia efektivita

ubytovacích kapacít a v konečnom dôsledku aj zlepšenie
hospodárskych výsledkov termálneho kúpaliska.
Primátor JUDr. Zoltán Hájos
prezentoval prítomným ďalšie,
veľkolepé rozvojové zámery
termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede. Technický systém
plánujú vylepšiť regulačným
zariadením pre optimálnu spotrebu cennej termálnej vody. Pri
rekonštrukcii vonkajších bazénov plánujú namontovať výmenník tepla, ktorý by umožnil
s 57 stupňovou termálnou vodou zabezpečiť aj stálu teplotu

vody vonkajších bazénov na
23-25 stupňov. Na programe je
aj rekonštrukcia tobogánu a
detského bazénu k termínu
otvorenia budúcej sezóny. Plánuje sa aj využitie jazera a ostrova v areáli kúpaliska. Na brehu jazera by vytvorili piesočnatú morskú pláž. Na ostrov by
viedol drevený most. Medzi
zámermi figuruje aj vybudovanie plávajúceho javiska. Ďalší rozvojový program Thermalparku vyžaduje investíciu
približne 3,3 milióna eur.

-FK-

Svetelné efekty s liečivým účinkom
Najnavštevovanejší bazén, teda interiér rotundy s liečivou
vodou je komplexne modernizovaný. Pôvodná 80 m2 vodná
plocha bazéna sa rozšírila o ďalších 82 m2 vonkajšieho bazéna,
ku ktorému vedie odteraz vodná chodba. Teplota vody je 36-38
stupňov, priemerná hĺbka 120 cm. O stálu teplotu a vlhkosť
vzduchu sa stará nová vzduchotechnika. Namontovali aj
atraktívnu svetelnú techniku. Svetelné efekty budú mať v dlhých
zimných dňoch aj liečivý účinok v relaxačnom bazéne. Investícia
v hodnote takmer 1 milióna eur (30 mil. Sk) výrazne zlepšila
komfort rotundy. Sú dané všetky podmienky, aby vynovený objekt
mohol slúžiť pre pohodlie návštevníkov z nášho mesta a okolia,
ako aj zo vzdialenejších kútov Slovenska a zo zahraničia.
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Világcég Dunaszerdahelyen : a Deichmann kitűnő fekvése miatt választotta
városunkat. Hatvan ember talált itt munkát, de idénymunkás is kell

Ugródeszka a világba az itteni telephely
Szeptember 4-én avatta fel Dunaszerdahelyen létesített
elosztó központját a német Deichmann cég. Európa legnagyobb cipőkereskedelmi láncának azért esett a választása
városunkra, mivel kitűnő a megközelíthetősége, és könnyen
továbbítható innen az áru Ausztriába, Magyarországra,
Csehországba és Szlovéniába.
Ha minden a terveknek megfelelően halad, 2010-től a romániai,
bulgáriai és törökországi üzleteket is innen látják el. A cégvezetés
évi 25 millió pár disztribúciójával számol. Mint Dr. Heinz-Horst
Deichmann, a cég tulajdonosa hangsúlyozta, gondosan ügyelnek
az itt dolgozók megfelelő munkakörülményeire.
Az új
létesítmény hatvan embernek ad munkát, de számolnak
idénymunkások foglalkoztatásával is, ha a szükség úgy hozza.
Deichmann úr sajtótájékozJelenleg 23 hazai, 58 matatón ismertette a cég filogyarországi, 118 ausztriai, 67 zófiáját, amely egyetlen rövid
csehországi és 11 szlovéniai mondatba sűríthető: az embeüzlet kapja ebből az elosztó- reknek szolgálni. Jelen volt Dr.
központból a Deichmann cég Hájos Zoltán polgármester is,
gyártotta lábbeliket. A 60 ezer aki örömét fejezte ki, hogy a 18
négyzetméternyi telken 20 európai országban és az Egyemillió eurós beruházással egy sült Államokban jelenlevő viév alatt felépült raktár mére- lágcég új munkalehetőségeket,
tei imponálóak: alapterülete új technológiákat, új impulzusokat hozott Dunaszerda18 ezer m2, a palettapolcokon
helyre. Prosperitást kívánt a
kereken 2 millió pár cipő fér vállalatnak,
és
jó
el.

Ami azonnal feltűnik, az a raktárak többségére egyáltalán
nem jellemző világosság. A fent elhelyezett ablakoknak
köszönhetően az óriási helyiség meglepően világos, ami
nyomban jobb kedvre deríti a belépőt.
együttműködést a cégvezetés és a városvezetés között. A
prosperitás szerencsére megvan: a cipőkereskedelmi lánc tavaly
3,12 milliárd eurós forgalmat bonyolított le, és a jövőt tekintve is
bizakodó.
-vk-

Svetoznáma firma v Dunajskej Strede – odtiaľ zásobujú Strednú Európu topánkami

Deichmann zamestná aj sezónnych robotníkov
4. septembra sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie
logistického centra nemeckej firmy Deichmann. Najväčšia
distribučná firma obuvy sa rozhodla pre Dunajské Stredu
práve pre jej výhodnú polohu a dobrú infraštruktúru, vďaka
ktorej bude môcť dodávať tovar do Rakúska, Maďarska,
Česka a Slovinska.

Dr. Heinz-Horst Deichman pôvodne študoval teológiu a
medicínu, napokon však prevzal malú obuvnícku dielňu svojho
otca, ktorá pod jeho vedením vyrástla na svetovú firmu.

Ak sa naplnia plány firmy, od 2010 sa budú aj rumunské, bulharské a turecké obchody zásobovať z Dunajskej Stredy. Do tej
doby 23 domácich, 58 maďarských, 118 rakúskych, 67 českých a
11 slovinských obchodov dostáva obuv firmy Deichmann z
tunajšieho logistického centra.
Ako majiteľ firmy Dr. Heinz- Sklad so základnou rozloHorst Deichmann zdôraznil, pri hou 18. tis. m2 bol postavený
výstavbe sa osobitý dôraz kládol za jeden rok na 60 tis. m2 pona vytvorenie vhodných pracov- zemku, investícia si vyžiadala
ných podmienok. V novom zaria- 20 mil. EUR. Do paletových
dení bude pracovať 60 pracovných políc sa zmestí rovných 2 mil.
párov topánok. Vedenie firmy
síl, ale v prípade potreby sa počíta
počíta s ročnou distribúciou
aj so sezónnymi pracovníkmi.
predajom 25 mil. párov.
Na tlačovej konferencii zvolanej pri príležitosti slávnostného otvorenia distribučného centra
pán Deichmann informoval aj o filozofii firmy, ktorú možno
zhutniť do jednej vety: slúžiť ľuďom. Na akcii sa zúčastnil aj
primátor Dunajskej Stredy JUDr. Zoltán Hájos. Privítal
prítomnosť firmy svetového rangu, ktorá má pobočky v 18
krajinách Európy a USA prináša do Dunajskej Stredy nové
pracovné miesta, novú technológiu, nové impulzy. Zaželal novej
pobočke prosperitu a dobrú spoluprácu s mestom. Prosperita je
našťastie daná: obchodná sieť vlani realizovala obrat vo výške
3,12 mld. Eur. Čo sa týka budúcnosti, vedenie firmy je
optimistické.
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Városi szociális támogatások

Szigorodnak az odaítélés feltételei
Néhány fontos változásra kerül sor a városi hivatalban
igényelhető szociális támogatásokat és szolgáltatásokat
illetően.
Módosul a 2009/10. számú általánosan kötelező érvényű városi
rendelet, amely az első gyermek születésekor igényelhető
egyszeri vissza nem térítendő támogatást szabályozza. Ezentúl
csak akkor kérhető az elsőszülött gyermekre a rendeletben
megszabott feltételek mellett ez a szociális jellegű juttatás, ha a
szülőknek nincs semmilyen tartozása a várossal szemben.
Alapfeltétel egyébként, hogy csak állandó dunaszerdahelyi
lakhelyű szülő igényelheti ezt a fajta támogatást. Az igény
benyújtásának határidejét illetően is változás áll be: az egyszeri
juttatást a gyerek hat hónapos koráig lehet igényelni. Ennél
idősebb, de első életévét be nem töltött gyermek esetében a
polgármester hozzájárulása szükséges a pénz folyósításához,
amelynek az összege 85 euró.
Szigorodnak az egyszeri szociális támogatások feltételei is. Ez
eddig gyakorlathoz képest csak olyanok kérhetnek a városi
hivataltól egyszeri szociális támogatást, akik anyagi szükséghelyzetben vannak és ebből eredően szociális támogatásban
vagy juttatásban részesülnek. Változást jelent az is, hogy a kérvények felülvizsgálásánál azokat részesítik előnyben, akik
hiánytalanul teljesítik a várossal szembeni kötelezettségeiket,
tehát nincsenek tartozásaik.
A magukat ellátni képtelen idős emberek ellátását segítő városi
gondozószolgálat jelenleg 57 ápolót foglalkoztat, többségüket

részmunkaidőben. Ennek a létszámnak a bővítésére az idén nincs
lehetőség. A városi költségvetés bevételei ugyanis a vártnál
lényegesen alacsonyabbak. Ezt az okozza, hogy a nemzetközi
méreteket öltő válságos gazdasági helyzet következtében az állam
a központi költségvetésből kevesebbet juttat vissza a
községeknek. Csak a legindokoltabb esetekben lesz mód arra,
hogy a városi hivatal illetékes osztálya gondozót biztosítson a
rászorulónak. Nem zárható ki a gondozók létszámának a
csökkentése sem.

Zmena podmienok poskytovania sociálnej pomoci a dávok

Sprísňujú sa kritériá pomoci
Informujeme o niektorých zmenách, ku ktorým dochádza
pri poskytovaní sociálnej pomoci mestom.
Mení sa všeobecne záväzné zariadenie č. 2009/10, ktoré
upravuje výšku jednorazového príspevku pri narodení prvého
dieťaťa. Odteraz sa tento príspevok na prvonarodené dieťa môže
poskytnúť len tým rodičom, ktorí nemajú pozdĺžnosti voči mestu.
Nemení sa základná podmienka, podľa ktorej sa tento druh
podpory poskytuje len rodičom s trvalým pobytom v Dunajskej
Strede. Mení sa aj lehota podania žiadostí: o jednorazový
príspevok možno požiadať len do 6 mesiacov veku dieťaťa. Po
vypršaní tejto lehoty, avšak nanajvýš len do doby završenia 1 roka
dieťaťa je poskytnutie príspevku podmienené súhlasom primátora.
Výška jednorazovej podpory je 85 EUR/
Sprísňujú sa aj podmienky poskytovania jednorazovej sociálnej
podpory. O túto formu podpory odteraz môžu požiadať len osoby
v hmotnej núdzi, ktoré z tohto titulu poberajú aj dávky alebo
príspevok v hmotnej núdzi. Pri posudzovaní žiadostí sa
uprednostňujú žiadatelia, ktorí nemajú pozdĺžnosti voči mestu.

Jednoráyový príspevok možno žiadať len do 6 mesiacov od
narodenia prvého dieťaťa

Nevládnym osobám pomáha mesto opatrovateľskou službou,
ktorá v súčasnosti zamestnáva 57 opatrovateliek, väčšinou na
čiastočný úväzok. Rozšírenie opatrovateľskej služby tento rok je
nemožné, príjmy mesta v dôsledku dopadov krízy totiž
nedosahujú plánovanú úroveň. Nie je vylúčené ani zníženie počtu
opatrovateľov. Je to dôsledok globálnej hospodárskej krízy, pre
ktorú štát z centrálneho rozpočtu prerozdeľuje samosprávam
menej peňazí. Mesto bude môcť poskytnúť nového opatrovateľa
len v najodôvodnenejších prípadoch.
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Maestoso a agitato vo Vermesovej vile
„Veľmi nás teší, že sa tu
môžeme predstaviť spolu. To sa
za štyridsaťročné trvanie nášho
manželstva stalo len raz, vo
Francúzsku. Zdá sa však, že
bude pokračovanie, lebo sme
dostali viac pozvánok na
spoločnú výstavu, jednu práve
z Francúzska“ - povedala
výtvarná umelkyňa Anikó
Rákossy, ktorá sa so svojim
manželom, sochárom Ádámom Farkasom spolu prezentuje na výstave vo Vermesovej
vile.
Sympatický manželský pár
už obohatil so svojimi dielami
zbierku Galérie súčasného maďarského umenia. „Spoločná
výstava je výborná vec. Nežiarlime na seba, naopak, počas
tvorby zaujíma nás názor toho
druhého. Ak je ticho, aj z výrazu tváre sa dá vyčítať, čo si o
diele myslí, a to má vplyv aj na
pokračovanie v práci“ –
prezrádza maliarka, ktorá v
posledných dvoch desaťročiach
tvorí viac a intenzívnejšie, ako
v celom predchádzajúcom
období svojej umeleckej dráhy.
„Dlho som sa sú-streďovala na
to, aby som vyhovela svojim
predstavám a očakávaniam rodiny. Kým bol manžel na začiatku kariéry a deti boli malé,
viac som zostávala v úzadí, venovala som sa poväčšine ilustrácií rozprávok a učebníc. Len
teraz, čo deti vyrástli, sa mô-

žem plne venovať maľbe, ktorá
vyžaduje veľa energie a sústredenia. Dnes si to už môžem dovoliť, mám taký pocit, že už
mám svoje miesto medzi výtvarníkmi, a dnes už dokážem
oveľa vedomejšie a cielenejšie
riadiť svoje záležitosti. Ale
neľutujem ani predchádzajúce
roky, nie je vo mne žiadna trpkosť, veď aj rodina je tvorba, a
ja som sa jej rada venovala.“
Jej manžel, Ádám Farkas je
jedným z najznámejších ma-

ďarských sochárov, je luareátom mnohých cien a vyznamenaní, je vedúci katedry sochárstva na budapeštianskej univerzite výtvarných umení, je členom Britského kráľovského
spolku sochárov, jeho diela sa
nachádzajú aj v zbierkach
zahraničných múzeí. Manželský pár žije v prekrásnej obci
Szentendre. Ich umenie navonok nemá spoločné znaky. Diela Ádáma Farkasa vyžarujú pokoj a silu, naopak motívy

napodobňujúce vlnenie, ktoré
sa prelínajú obrazmi Anikó
Rákossy, pôsobia ako večný
pohyb. V jazyku hudby by sa
na prvého z nich hodil výraz
maestoso, na druhého agitato

DÚDOR-KÉPEK A VMK-BAN:
ÉLNEM KELL!
A gömöri táj festőjeként számon
tartott Dúdor István festményeiből nyílt 10 napig tartó kiállítás
szeptember 17-én a dunaszerdahelyi művelődési központban.
Az Élnem kell! elnevezésű vándorkiállítás megnyitóján jelen volt
Dr. Hájos Zoltán polgármester is.
A tragikus körülmények között,
mindössze 38 évesen elhunyt művész képeit A. Marton Gyula
méltatta.
A Deresken született Dúdor művészetét az ösztönösség jellemezte,
az expresszionista szemlélet: az
alkotó a megélt élményeit formálta
képi jelenséggé – mondta tárlatnyitójában a magángyűjteméyt
bemutató A. Marton Gyula .

Umenie oboch čerpá z prírody
a z archaickej hĺbky duše, čím
sa dokonale dopĺňajú.
-VK-
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Maestoso és agitato a Vermes villában
„Nagyon örülünk, hogy itt
lehetünk, ráadásul együtt. Ez a
házasságunk negyven éve alatt
eddig csak egyszer történt
meg, Franciaországban. Úgy
látszik, lesz folytatás, mert
több meghívást is kaptunk közös kiállításra, az egyiket épp
Franciaországból” – mondta
Rákossy Anikó festőművész,
aki férjével, Farkas Ádám
szobrásszal együtt mutatja be
munkáit a Vermes villában. A
tárlat október ötödikéig tekinthető meg.
A rokonszenves házaspár
már járt itt, mindketten egyegy művüket ajándékozták a
Kortárs Magyar Galériának.
„Nagyon jó együtt kiállítani.
Nem vagyunk egymásra féltékenyek, sőt, munka közben
mindig kikérjük egymás véleményét. Ha a másik nem szól
semmit, az arcáról akkor is leolvassuk, tetszik-e vagy sem, és
gyakran aszerint folytatjuk a
munkát” – árulta el a festőnő,
aki az utóbbi két évtizedben
többet és intenzívebben alkotott, mint egész azelőtti munkássága során. „Hosszú ideig
küszködtem azzal, hogy megfeleljek a családnak és a saját elvárásaimnak. Amíg a férjem
indult és a gyerekek kicsik voltak, inkább hátrább húzódtam,
főleg mese- és tankönyveket
illusztráltam. Csak most, hogy
a gyerekek felnőttek, tudtam
hozzáfogni a festészethez, mert
rengeteg erőre és befelé fordu-

lásra van szükségem ahhoz,
hogy festeni tudjak. Ezt most
már megtehetem, úgy érzem,
benne vagyok a szakmában, és
sokkal tudatosabban, magabiztosabban tudom irányítani
a dolgaimat. De nem sajnálom
az elmúlt éveket, nincs bennem
keserűség, mert hiszem, hogy a

család is alkotás, és én ezt
szívesen vállaltam, vállalom.”
Férje, Farkas Ádám a legismertebb magyar szobrászok
egyike, számos díj és kitüntetés birtokosa, a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász tanszékének vezetője, a
Brit Királyi Szobrásztársaság

tagja, alkotásait több külföldi
múzeum őrzi.
A házaspár Szentendrén él,
ott, ahol olyan legendás művészpárosok éltek, mint Vajda
Lajos és Vajda Júlia, Czóbel
Béla és Modok Mária, Ámos
Imre és Anna Margit. Művészetüknek látszólag nincs közös vonása. Farkas Ádám súlyos és lényegre törően szűkszavú, Rákossy Anikó lebegő,
végtelenbe indázó motívumai
megállíthatatlan zuhatagként
hatnak. Zenei műszóval jellemezve az első maestoso, a
másik agitato. És mégis van
bennük valami, ami lényegileg
közös: a tömörítés, a jelekkel
való kommunikálás, és az,
hogy mindkettőjük művészete
a természetből és a lélek archaikus mélységeiből táplálkozik. Pompásan kiegészítik
egymást.
Rákossy Anikó és Farkas
Ádám kiállítása október 5-ig
tekinthető meg a Kortárs
Magyar Galériában. Rendhagyó módon ugyanaznap ünnepélyes tárlatbontót tartanak a
művészházaspár részvételével.
-VK-
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Kicsi, de takaros bolt a Rózsaligetben

Olvasói verseny, reklám / Čitateľská súťaž, reklama

Malá, ale vkusná predajňa v Ružovom háji

Jó minőség elfogadható áron

Kvalita za prijateľnú cenu

A Rózsaliget 1376/35. számú lakóház I. lépcsőházának oldalsó helyiségében pár hete
nyílt meg a Klaudia+Bálint nevet viselő textilbolt. A Vermes villa és a sarki kávéház között
álló lakótömb Szabó Gyula utca felőli végében
parkoló is található.
A bolt kirakata a parkolóra néz. A kicsi, de takaros üzlet polcain meglepően nagy áruválaszték
található magyarországi
és hazai gyártóktól.
A kínálatot főleg gyermekruházati cikkek alkotják, a babaholmitól egészen a 134-es méretig (7
éves korig), de férfi és női
fehérneműk, pizsamák is
kaphatók. S mindez jó minőségben, elfogadható áron.
Nyitva tartás: hétfőpéntek 09.00–12.00
14.00–17.00, szombat:
09.00–12.00. Tel.:
0907/707419.

V bočnej miestnosti I. vchodu obytného domu č. 1376/35 v Ružovom háji nedávno otvorili
textilnú predajňu Klaudia+Bálint. Obytný blok
sa nachádza medzi Vermesovou vilou a kaviarňou na druhom rohu, na konci bloku zo strany
ulice Gy. Szabóa je aj parkovisko.
Aj výklad predajne sa nachádza smerom na parkovisko. Na regáloch malého, ale útulného obchodíka nájdete prekvapujúco bohatý výber tovaru
od maďarských a domácich výrobcov.
Väčšiu časť sortimentu
tvorí detský textil, dojčenského až po veľkost
134 (pre 7-ročných), no v
ponuke majú aj pánsku a
dámsku spodnú bielizeň,
pižamá, atď. Môžete vyberať zo širokého sortimentu kvalitného tovaru
za prijateľné ceny.
Otváracia doba:
pondelok-piatok
09.00–12.00,
14.00–17.00, sobota
09.00–12.00. Tel.:
0907/707419.

Nem bab ra megy a já ték!

Nejde o babku!

Szeptember 9-i versenyünk megfejtői

Výhercovia čitateľskej súťaže z 9.
septembra

Legutóbbi feladványunk így hangzott: 1. Mekkora a termálfürdőben szeptember 4-én átadott felújított rotunda vízfelülete?
2. Mivel szerelték fel a belső teret?
A helyes válaszokat beküldők közül kisorsoltunk hármat, akik
a Thermalparkban 10 – 10 belépésre érvényes szabadjegyet
nyertek.
Nyerteseink: Mézes Zoltán, Duna utca 369/4, Földes
Gabriella, Smetana liget 291/29 és Hipper Mátyás, Szabó
Gyula u. 39.
A nyertesek a városi termállfürdőben jelentkezzenek a
nyereményért. Szíveskedjenek bemutatni a személyazonossági
igazolványukat.
Új kérdéseink így hangzanak 1. Hogy hívják a cikkben
szereplő textiltboltot? 2. Hol található? 3. Miből áll a kínálata?
A helyes választ beküldők között három nyertest sorsolunk ki,
akik a Rózsaliget 1376/35 szám alatti Klaudia+Bálint
textilboltban 18 - 18 euró értékben tetszés szerint választhatnak
maguknak árut.
Válaszaikat legkésőbb 2009. október 6-ig küldjék be
szerkesztőségünk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján,
lehet e-mailben. Felhívjuk olvasóink szíves figyelmét, hogy a
mail-címünk megváltozott: press@dunstreda.eu. Ne feledjék
el a mail-megfejtésben a nevüket és a címüket is feltüntetni,
különben a választ nem tudjuk figyelembe venni.

V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili
nasledovné otázky: 1. Aká veľká je vodná plocha zrekonštruovanej rotundy v termálnom kúpalisku Thermalpark ? 2. Čím
vybavili interiér?
Z čitateľov, ktorí poslali správne odpovede, sme vyžrebovali
troch, tí vyhrávajú voľnú vstupenku do areálu termálneho
kúpaliska, oprávňujúcu majiteľa na 10 vstupov.
Vyhrávajú: Zoltán Mézes, Dunajská ul 369/4, Gabriella
Földes, Smetanov háj 291/29 és Mátyás Hipper, ul. Gy. Szabóa.
39.
Výhercovia nech sa prihlásia priamo vo vstupnej hale
termálneho kúpaliska,, aby si vyzdvihli svoju výhru. Treba sa
preukázať občianskym preukazom.
Nové otázky: 1. Napíšte názov predajne z článku! 2. Kde sa
nachádza predajňa? 3. Aký sortiment ponúka?
Z čitateľov, ktorí pošlú správne odpovede, vyžrebujeme troch
výhercov. Tí si podľa vlastného výberu môžu vybrať tovar v
hodnote po 18 eúr v predajni Klaudia+Bálint v Ružovom háji č.
1376/35.
Odpovede zašlite najneskôr do 6. októbra na adresu redakcie,
alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu, prípadne pošlite
e-mailom. Upozorňujeme čitateľov na našu zmenenú mailovú
adresu: press@dunstreda.eu. Nezabudnite uviesť svoje meno a
adresu, v opačnom prípade Vás nemôžeme zaradiť do
žrebovania.
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Programok, Krónika / Programy, Kronika
Krónika

A VMK programjából

Novorodenci/Születések

OKTÓBERI PROGRAM
Okt. 1.–19.00 ó.: Koncert populárneho speváka Gábora Tamása
(organizátor: Music Art) / Tamás Gábor koncert: Hervadó petúniák
címmel, a Music Art rendezésében
Okt. 4.–18.00 ó.: Bihariho dni (Občianske združenie Dunajskostredských rómskych muzikantov) / Bihari Emlékest – a Dunaszerdahelyi Roma Muzsikusok Polgári Társulása rendezésében
Okt. 6.–18.30 ó.: NEMZETI GYÁSZNAP – MEGEMLÉKEZÉS AZ
ARADI VÉRTANÚKRÓL
Ünnepi beszédet mond: Kvarda József, az MKP képviselője
Közreműködik: Pántlika – Ágacska – Dunaág
Okt. 8.–19.00 ó.: Vystúpenie Divadla FORRÁS – Győr (MR):
Moliére: Zdravý nemocný (komédia) / A FORRÁS SZÍNHÁZ – GYŐR
bemutatja: Moliére: KÉPZELT BETEG című komédiáját, rendező:
Katona Imre, főszerepben: Dörner György
Okt.10.–10.00 ó.: IV. BÁBKOVÝ FESTIVAL „PESTRÝ MOTÝĽ“
(Občianske združenie Kondé Miklós a MsKS) / IV. TARKA LEPKE
BÁBFESZTIVÁL a Kondé Miklós Polgári Társulás és a VMK közös
rendezésében
Okt.14.–19.00 ó.: Koncert speváka Sándora Révésza (EloKoncert) /
Révész Sándor koncert az EloKoncert szervezésében
Okt.16–17.: ARE YOU FREE? – MUSICFESTIVAL
Na’conxypan Polgári Társulás rendezésében
Okt.21.–14.00 ó.: XI. Okresný festival seniorských súborov a sólistov
(OKRESNÝ VÝBOR JEDNOTY DÔCHODCOV – MsKS) / Nyugdíjas
csoportok és szólisták XI. járási népzenei fesztiválja, a Városi Művelődési
Központ és a Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesületének Dunaszerdahelyi
Járási Bizottsága közös rendezésében
Okt.23. AZ 1956-OS FORRADALOM 53. ÉVFORDULÓJÁNAK
VÁROSI ÜNNEPSÉGE –14.30 ó.: Szentmise, –16.00 ó.:
Koszorúzás, Ünnepi megemlékezés a diktatúrák áldozatainak
emlékművénél, Ünnepi beszédet mond: Csáky Pál, az MKP
elnöke

Sárközyová Daniela
Malík Róbert
Lukács Botond
Katonová Viktória
Both Boglárka
Hegyi Márk
Tkáčová Ester
Antal Kristóf Noel
Pócs Máté Kristóf

Zomreli / Elhalálozások
Hochsteiger Ján /1952/
Dohoráková Eva /1958/
Csehová Alojzia /1930/
Ing. Ághová Viera /1960/
Lukačovitšová Mária 1919/

Házasságkötés / Sobáše
Rampaskó Viktor –
Hegyiová Monika
Rajkovics Gabriel –
Andrejkovicsová Helena
Kiss Peter –
Mikoczyová Monika
Farkas Gergely –
Urbaničová Veronika
Dohorák Ján –
Pussová Nóra
Hôlka Adrián –
Horváthová Denisa

VERMES VILLA/
VERMESOVA VILA
Farkas Ádám szobrász és
Rákossy Anikó festőművész
tárlata október 5-ig
tekinthető meg.
Výstava Ádáma Farkasa a
Anikó Rákossy je otvorená
do 5. októbra

OKTÓBER 16-ÁN,
17.00 ÓRAKOR,
A FESTÉSZET NAPJA
ALKALMÁBÓL

TENK LÁSZLÓ
FESTŐMŰVÉSZ TÁRLATA
NYÍLIK A

VERMES-

VILLÁBAN

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.

FOTÓMARATON: KIÁLLÍTÁS
A dunaszerdahelyi Fotoklub DS meghív minden
érdeklődőt az júliusban
lezajlott fotómaraton zsűri
által kiválasztott fotóiból
rendezett kiállítás megnyitójára október 2-án 18:00kor. Helyszín: a Városi
Művelődési Központ
földszinti csarnoka.

XI. ORSZÁGOS
CITERATALÁLKOZÓ
2009. október 10-én ,
18.00 órakor Nagykapos
(Veľké Kapušany), kultúrház
Információ: Balogh
László 0908 701 347, vagy
a balogh@topolniky.sk email címen.

A Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ állandó programjai :
Totyogók Klubja, Buday Edit
vezetésével: hétfő és szerda 9.30 –
12.00 ó.
Sakkozók Klubja: hétfő és
péntek 16.00 – 20.00 ó.
Pilates torna, Ollári Janka
vezetésével: hétfő 17.00 – 18.00 ó.
Aranykert Bábcsoport, Csepi
Zsuzsanna vezetésével: hétfő
17.00 – 20.00 ó.
Gyógytorna, Szitás Renáta
vezetésével: hétfő 18.00 – 19.00 ó.
Aerobic, Kašpar Andrea
vezetésével: hétfő és szerda 19.00
– 20.00 ó.
Zenetanfolyam, Sípos Tibor
vezetésével: kedd 14.00 – 18.00 ó.
Sahaja jóga, Gerhátová Marta vezetésével: kedd 18.30 – 19.30
ó.
Énekoktatás, Farkas Mária

DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK l Dvojtýždenník mestského úradu
l Šéfredaktorka: Erzsébet P. Vonyik l Foto: 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 Tlaèiareò: Valeur s.r.o, Dunajská Stredal Expedícia: MSÚ l Povolené
pod èíslom: 1/1994 l Nepredajné

vezetésével: szerda 12.30 – 17.30
ó.
Mozgássérültek Klubja: szerda 14.00 – 16.00 ó.
Moderntánc, Ješ Izabella vezetésével: szerda 17.00 – 18.00 ó.
(alsó tagozatosok) csütörtök 17.00
– 18.00 ó. (óvodások)
Tiszta Forrás Népdalkör, Szabó Jolán vezetésével: szerda
16.00 – 18.00 ó.
Jóga, Gútay Adrianna vezetésével: szerda 17.00 – 19.00 ó.
Egészségklub, Szabó Jolán vezetésével: szerda 18.00 – 20.00 ó.
Kondicionáló torna, Nagy
László vezetésével: szerda 18.00 –
20.00 ó.
A-Klub : szerda 18.30 – 20.00 ó.
Gézengúzok
Bábcsoport,
Csörgei Tünde vezetésével: csü-

törtök 15.30 – 17.00 ó.
Hastánc, Ágh Adrianna vezetésével: csütörtök 18.00 – 20.00 ó.
Ágacska Gyermek-néptáncegyüttes, Nagy Melinda és
Nagy Iván vezetésével: péntek
14.30 – 21.00 ó.
Rovásíró Kör, Matlák Szilárd
vezetésével: péntek 15.00 – 17.00 ó.
Novus Ortus színjátszó csoport, Takács Tímea vezetésével:
péntek 17.00 – 20.00 ó.
Csallóközi
Táncegyüttes,
Brandl Ferenc vezetésével:
péntek 17.00 – 20.00 ó. szombat
10.00 – 13.30 ó.
Fókusz gyermekszínjátszó
csoport, Jarábik Gabriella vezetésével: szombat 9.30 – 13.30 ó.
Társastánc tanfolyam, Morva
Pál vezetésével: szombat 10.00 –
12.00 ó.

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK l A városi hivatal lapja l Megjelenik
kéthetente l Fõszerkesztõ: P. Vonyik Erzsébet l Fotók: Kanovits Gábor
l A szerkesztõség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Fõ utca 50. l Tel: 590 3946
l e-mail: press@dunstreda.eu l Internet: www.dunstreda.sk l Nyomdai elõkészítés: PG l Nyomda: Valeur Kft., Dunaszerdahely l Lapterjesztés: Városi
Hivatal l Engedélyszám: 1/1994 l Ingyenpéldány
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Színházi előadások a 2009/2010-es színházi évadra
Program divadelných predstavení na divadelnú sezónu 2009/ 2010
2009. október 8.

MOLIÉRE: KÉPZELT BETEG (KOMÉDIA)
Rendező: Katona Imre
Főszerepben: Dörner György
FORRÁS SZÍNHÁZ – GYŐR
2009. november 12.

ZÁGON I. – SOMOGYI GY.: FEKETE PÉTER
(ZENÉS VÍGJÁTÉK)
Rendező: Korognai Károly
THÁLIA SZÍNHÁZ - KASSA
2010. január 21.

SHAKESPEARE: A MAKRANCOS HÖLGY
(SZERELMI HADDELHADD)
Rendező: Honti György
GÓZON GYULA KAMARASZÍNHÁZ – BUDAPEST
2010. február 18.

ANDREW LLOYD WEBBER: JÉZUS KRISZTUS
SZUPERSZTÁR (ROCKOPERA)
Rendező: Pintér Tibor
SZIGET SZÍNHÁZ - SZIGETSZENTMIKLÓS
2010. március 18.

SCARNACCI – TARABUSI: KAVIÁR ÉS LENCSE
(VÍGJÁTÉK 3 FELVONÁSBAN)
Rendező: Márton András

GÓZON GYULA KAMARASZÍNHÁZ - BUDAPEST
2010. április 22.

WILLIAM SHAKESPEARE: LÓVÁTETT
LOVAGOK (KOMÉDIA)
Rendező: Valló Péter
JÓKAI SZÍNHÁZ - KOMÁROM
2010. május 27.
Dés László – Nemes István – BÖHM György – HORVÁTH
PÉTER – KORCSMÁROS György:

VALAHOL EURÓPÁBAN (MUSICAL)
Rendező: Moravetz Levente
THÁLIA SZÍNHÁZ – KASSA
Bérletár:
78 euró (2.350,–Sk) 65 euró (1.958.-Sk)
Jegyárak:
I.o.: 9 euró (271,-Sk)
II.o.: 8 euró (241,-Sk)
Információ a műsorokról/ Informácie o programoch
Városi Művelődési Központ/ Dunaszerdahely – MsKS
Dunajská Streda
Szervezési osztály: Csörgei Tünde (0915/701 918),
Szabó Jolán (0915/041 881),
Tarcsi Alica (0903/287 318)
Tel.:031/590 08 13, 031/590 08 01, 031/590 08 11
E-mail: organizing@vmkds.sk, www.vmkds.sk

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

1. národná aukčná spoločnosť – výhradný predajca, ponúka na predaj budovu v centre Dunajskej
Stredy na Alžbetínskom námestí. Budova je 3 podl., podpivničená, ÚP=2175 m2, pozemok 2196 m2,
Budova je vo výbornom stave. Info: Lenarth 0903 264 026.

