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Békés, boldog karácsonyi
ünnepeket kíván minden
kedves olvasónknak a
Dunaszerdahelyi Hírnök
szerkesztősége.

Vianočné sviatky plné
štastia a pohody praje
každému čitateľovi redakcia
Dunajskostredského
hlásnika

2009. december 23. * 17. évfolyam * 25. szám * 25. èíslo * 17. roèník * 23. december 2009

Áldott karácsonyi ünnepeket, szerencsében bővelkedő, békés, boldog új esztendőt kíván
Dunaszerdahely minden lakosának a városi képviselő-testület nevében is Hájos Zoltán
polgármester
Požehnané vianočné sviatky a sťastlivý nový rok praje obyvateľom Dunajskej Stredy aj v
mene mestského zastupiteľstva primátor Zoltán Hájos

Óévbúcsúztató Dunaszerdahelyen
18.00: Hálaadó ökumenikus istentisztelet a történelmi egyházak részvételével a Bartók Béla sétányon lévő kisszínpadnál

Rozlúčka s rokom 2009 v Dunajskej Strede
18.00: Ekumenická bohosluž-ba za účasti predstaviteľov historických cirkví pri malom javisku na Korze Bélu Bartóka

22.00 – 02.00: Szilveszteri és újévi diszkó

22.00 – 02.00: Silvestrovská a novoročná diskotéka

23.55: Újévi köszöntö

23.55: Novoročný príhovor

00.00: Himnuszok

00.00: Hymny

00.05: Tüzijáték

00.05: Ohňostroj
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Német diplomata járt a
polgármesternél
A városházán tett látogatást Reinhard Weiner, Németország
szlovákiai nagykövetének helyettese. A diplomata a Dr. Hájos
Zoltánnal folytatott megbeszélésen a szlovák-magyar együttélésről kért áttekintést. Utoljára 14 évvel ezelőtt fordult meg itt,
s most elismeréssel beszélt Dunaszerdahely fejlődéséről. A polgármester kiemelte, hogy a német vállalkozások munkahelyeket
teremtettek városunkban és új technológiákat hoztak be. Német
vendégét biztosította arról, hogy a politika gerjesztette nemzetiségi feszültség városunk mindennapi életében nem érezhető.

2010: Jön a Hűségkártya
A PRO DSZ kedvezménykártyát 2010. január elsejétől a
Hűségkártya váltja fel. A többféle kedvezményre feljogosító
kártyát szintén a városi hivatal adja ki. De csak azoknak az
állandó dunaszerdahelyi lakhelyű polgároknak jár, akiknek
nincsen semminemű tartozása a várossal szemben.
Az eddigi gyakorlattal ellentétben a Hűségkártya kiadását nem
kell kérvényezni, mert a tisztességes adófizetőknek alanyi jogon
jár. A városháza egyes osztályai az utóbbi napokban a kimutatások alapján összeállították azok névsorát, akik 2009-ben minden
adó- és illetékbefizetési kötelezettségüknek eleget tettek. Nekik
automatikusan kiadják a Hűségkártyát.
A kártyát házhoz kézbesítik ki a jogosultaknak. A Hűségkártya
kézbesítése már karácsony előtt megkezdődött és várhatóan január első felében a rendes adófizetők kézhez kapják a hologramos jellel ellátott kedvezménykártyát. Tehát nem lehet majd hamisítani és más módon visszaélni vele. Személyesen csak abban
az esetben kell érte jönni a városházára, ha a kézbesítő cég nem
találja otthon az illetőt. Erről azonban a városi hivatal értesti a
kártya várományosát.

Nemecký diplomat u
primátora
Zástupca nemeckého veľvyslanca v SR Reinhard Weiner zavítal 11. decembra na dunajskostredskú radnicu. Na stretnutí s
primátorom JUDr. Zoltánom Hájosom sa informoval o spolužití Maďarov a Slovákov v tomto regióne. Nemecký diplomat naposledy tu bol pred 14 rokmi a s uznaním hovoril o rozvoji Dunajskej Stredy. Primátor vyzdvihol, že nemeckí podnikatelia vytvorili pracovné miesta v meste a priniesli nové technológie.
Ubezpečil vzácneho hosťa, že napätie vyvolávané politikmi v
každodennom živote mesta necítiť.

Már januártól: a
DH új köntösben

Už od januára:
DH v novom šate

Lapunk külalakja 2010. januárjától megváltozik. Egységesülnek a betűtípusok, áttekinthetőbbek, szellősebbek lesznek az oldalak, amelyek egységes dizájnnal készülnek. Lapunkat ezentúl újságpapírra nyomják, ami
csökkenti a nyomdaköltségeket.
Az így megtakarított összegből a
városi önkormányzat megemeli lapunk példányszámát,
amely változatlanul 16 oldalnyi
terjedelemben
ezentúl minden
háztartásba eljut.
Reméljük, hogy
olvasóink kedvezően fogadják
az új külalakkal
megjelenő
lapunkat.

Vzhľad našich novín sa od
januára zmení. Našou snahou
sú prehľadnejšie noviny, jednotnejšie typy písmen, vzdušnejšie strany, zalamované v
jednotnom dizajne. Noviny budú tlačené na novinový papier,
čím ušetríme na nákladoch. Z
týchto úspor
mestská samospráva zvýši
náklad DH,čím
Épül az új
sa dosiahne to,
ügyfélfogadó
iroda
že bude možné
naše noviny diA
stribuovať do
každej domácnosti v našom
meste. Veríme,
že naši čitatelia
privítajú tieto
zmeny.
Nem lesz adóemelés

Közeledik az új esztendő, és szinte mindenkit érdekel, mennyi adót fogunk fizetni
2010-ben. Erről és más érdekességekről
faggattuk Marák Róbertet.
Folytatás
a 2. oldalon

Megjelenik kéthetente

2009. július 29., 17. évfolyam, 14. – 15. szám
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z október közepén kez-dődött bontási munkálatok egy
hónapig tartanak, aztán folyamatosan berendezik az
átépített részeket. A tervek
szerint decemberre készül
el a felújítás. Addig a főbejárat helyett a hátsó kapun lehet bejutni a városi hivatalba. A folyamatos ügyintézés biztosított.
„Az új ügyfélszolgálati iro-dának köszönhetően gyor-sabb és szakszerűbb lesz az ügyintézés. A központi pult-nál, az első információs he-lyen mindenkit útba igazítunk.
Szakreferenseink hat részle-gen fogadják
majd az ügy-feleket. A pénztár egy külön-álló
helyen lesz, és az anya-könyvi hivatalban lehet hite-lesíteni” - újságolta Hervay György,
a beruházási osztály vezetője. Very progressive pawnbrokers grew up, although five
speedy botulisms fights the obese aardvark. One irascible pawnbroker grew up.
Umpteen cats tastes five speedy Macintoshes,
then chrysanthemums towed two televisions.
Five quixotic dogs abused one putrid television, however Paul auctioned off umpteen bourgeois lampstands. Jupiter towed almost schizophrenic chrysanthemums. One
orifice quite cleverly tickled five slightly
obese dogs. Pluto ran away. The irascible Macintoshes kisses two botulisms. Umpteen cats
annoyingly untangles progressive lamps-

Návšteva
arcibiskupa

Nem várják a
sültgalambot

Do Dunajskej
Stredy zavítal
arcibiskup
Dr. Balázs Bábel

A Vámbéry Ármin
Alapiskolával még
Dušan Čaplovič is
elégedett volt.
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Vychádza dvojtýždenne

14. – 15. číslo, 17. ročník, 29. júla 2009
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8. oldal

Örömzene

A Városi Művelődési
Központ adott
otthont
Multikulturális nap –
III. Örömzene című

15. oldal

2010: Štartuje
vernostná karta
PRO DS kartu vystrieda od 1. januára 2010 Vernostná
karta. Kartu, ktorá oprávňuje majiteľa na rôzne výhody, vydáva mestský úrad, ale len tým obyvateľom Dunajskej Stredy s trvalým pobytom v meste, ktorí nemajú voči mestu pozdĺžnosti na daniach a poplatkoch.
Na rozdiel od PRO DS karty Vernostnú kartu netreba žiadať,
bude automaticky vydaná tým dunajskostredčanom, ktorí si načas
a riadne splnili povinnosti voči mestu. Príslušné odbory mestského
úradu v uplynulých dňoch už zostavili zoznam tých občanov,
ktorí si v roku 2009 riadne a načas splnili platobné povinnosti.
Karta bude doručená na adresu občanov prostredníctvom súkromnej firmy, teda netreba pre ňu chodiť na mestský úrad. Ak
niekoho nenájdu doma, listom mu oznámia možnosť prevzatia
Vernostnej karty osobne na radnici. Rozosielanie Vernostnej karty sa začne pred Vianocami a bude doručená oprávneným osobám do polovice januára. Karta má bezpečnostné prvky, teda nie
je možné ju zneužiť.

Ohlásenie porúch
verejného osvetlenia

Közvilágítás:
hibabejelentés

0905/ 624-561, v pracovných dňoch aj 5903-920.

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

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

Hóeltakarítás észrevételek,panaszok:
0905/ 624-561 /egész
nap/.590-3920
/munkaidőben/.
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Idei utolsó ülésén a városi képviselő-testület 26,7 millió eurós költségvetést
szavazott meg 2010-re

Beruházások főleg pályázati forrásokból
A folyó választási ciklus 26.
képviselő-testületi ülését december 15-én Dr. Hájos Zoltán polgármester nyitotta
meg és vezette. A 25 képviselőből 22 volt jelen.
A képviselő-testület jóváhagyta a közigazgatási információs rendszerek fejlesztési
koncepcióját, amely a városi
hivatal munkájának minőségét
hivatott emelni. Megszavazták
továbbá egy önkormányzati tulajdonú épület és a hozzá tartozó telek eladását a Southerm
cégnek, hogy az pályázhasson
EU-s forrásokra az alternatív
hőtermelési programhoz. A
több mint 500 ezer eurós vételárat a város fejlesztési célokra fordítja. A képviselők a
polgármester
indítványára
semmissé nyilvánították a sikabonyi magán bölcsőde és óvoda működtetésére kiírt pályázatot, mert az egyetlen pályázó nem teljesítette a kiírás
feltételeit. Egyúttal új pályázat
kiírásáról döntöttek.
Határoztak arról is, hogy a
Karcsai úti szociális telepen a
hajléktalanoknak mobil wc-vel
és tisztálkodási lehetőséggel
melegedőt nyitnak a téli hónapokra. A testület elfogadta a
városi statútum módosítását,
valamint a vonatkozó általános
érvényű rendeletet, amely szerint Dunaszerdahely Városi
Önkormányzata a következő
nyilvános elismeréseket adományozza az arra érdemes személyeknek:
a) Dunaszerdahely Város
díszpolgára,
b) Dunaszerdahely Város
Pro Urbe Díja, Dunaszerdahely Város Polgármesteri Díja,
c) Dunaszerdahely Város
polgármesterének díszoklevele.
A képviselő-testület a továb-

Képviselői interpellációk
Az interpellációk keretében Antal Ágota tájékoztatást kért a városi hivatalban folyó átalakítások költségeiről. A polgármester válaszában
úgy fogalmazott, hogy a munkálatok befejezése
után beszámol a képviselő-testületnek. Bugár
György, az ifjúsági szakbizottság elnöke a városi ifjúsági parlament megalakulásáról adott
információt. Jarábik Gabriella minősíthetetlennek nevezte a karácsonyi vásárt és a válságra
való tekintettel korainak tartotta az ünnepi
díszkivilágítás felszerelését. Javasolta, hogy a
VMK elé ne állítsanak hozott karácsonyfát, hanem díszítsék fel az élő fenyőfát. A polgármester erre azt válaszolta, hogy a karácsonyvárás hagyományosan advent első vasárnapjától
kezdődik. A díszkivilágítás költsége nem haladja meg a tavalyit, de jövőre szebb és olcsóbb
kivilágítást terveznek. A karácsonyi vásár színvonala az árusok érdeklődésén is múlik. Örzsik
biakban jóváhagyta az ebtartással és ebadóval kapcsolatos
rendeletet, valamint a háztartási hulladék- és építési törmelék illetékkel, illetve ezek kezelésével kapcsolatos általános
érvényű városi rendeleteket.

Ödön kifogásolta, hogy a napokban több kórház környéki utcában nem működött a közvilágítás. Azt a választ kapta, hogy a földi
villanyvezetékben volt a hiba, amelyet már
megjavítottak. Kanovits György lakossági panaszt tolmácsolva kifogásolta, hogy a Jilemnický utcai iskola előtti autóbuszmegállónál nincs
felfestve a gyalogátkelőhely, ami a diákok
szempontjából veszélyes. Megkérdezte azt is,
hogy miért maradt el a szokásos őszi lomtalanítás. A hivataltól azt a választ kapta, hogy a
zebrát tavasszal, a fagyok elmúltával kijelölik.
A lomtalanítás pénzhiány miatt maradt el, tavasszal újból meghirdetik. Különben az önkormányzat a konténerállásokhoz kitett darabos
hulladékot, lomot rendszeres időközönként
amúgy is elszállíttattja. Garay László és
néhány képviselő kifogásolta, hogy a képviselőtestületi ülés anyagát elektronikus formában
nem kapta meg, aminek vélhetően technikai oka
van.

Végül megtárgyalta és jóváhagyta a 2010-es városi költségvetést. A 26,7 millió eurót
meghaladó költségvetésre a
gazdasági válság ugyan rányomja bélyegét, de ezt az adóbevételek és a költségvetésen kívüli források növelésével
igyekszik a város vezetése kiegyenlíteni. Az oktatásügyben
sem lesz megszorítás. Továbbá
a város a kiadásoknak több
mint 50 százalékát fejlesztési
beruházásokra szánja, saját forrásokból, de leginkább EU-s
pályázatokból. 2010-ben három sikeres pályázat nyomán

kerül felújításra a Jilemnicky
utcai AI, a Kodály Zoltán AI,
valamint a városi művelődési
központ előtti park és szökőkút. További uniós forrásokra
pályázik Dunaszerdahely 2010
-ben a Szabó Gyula AI és a
Halpiaci óvoda modernizálására, valamint a Nyugat lakótelepi idősek otthona bővítésére emeletráépítéssel, a városi
hivatal elektronikus ügyintézési rendszerének létrehozására, illetve a roma lakás- és
munkahelyteremtési programra.
-FK-
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Poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2010 v hodnote 26,7 milióna eur

Rozvojové programy hlavne z grantových zdrojov
Posledné tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva 15. decembra otvoril a
viedol primátor JUDr. Zoltán
Hájos. Z 25 poslancov bolo
prítomných 22.
Poslanci schválili koncepciu
rozvoja informačných systémov verejnej správy, ktorá má
skvalitniť činnosť MsÚ. Odsúhlasili predaj budovy a priľahlého pozemku pre Southerm, aby sa firma mohla uchádzať o granty EÚ v rámci
programu výroby tepla alternatívnymi palivami. Kúpnu cenu vyše 500 tisíc eur mesto vyčlení na rozvojové investície.
MsZ na návrh primátora zrušilo verejnú súťaž na prevádzkovanie súkronmých jaslí a
MŠ v Malom Blahove. Jediný
uchádzač nesplnil totiž podmienky súťaže. Zároveň schválili vypísanie novej súťaže.
Prijali uznesenie o riešení
prenocovania bezdomovcov v
kontajnerových bytoch s WC a
hygienou v sociálnom areáli na
Kračanskej ceste v zimných
mesiacoch. MsZ schválilo
zmenu Štatútu mesta a VZN o
udeľovaní verejných ocenení
Mesta Dunajská Streda. Tie
môžu byť udelené zaslúžilým
osobám, a to nasledovne ocenenia:
a) čestné občianstvo Mesta
Dunajská Streda,
b) Cena Mesta Dunajská
Streda Pro Urbe,
c) Cena primátora Mesta
Dunajská Streda,
d) pamätný list primátora
Mesta Dunajská Streda.
Poslanci schválili VZN v súvislosti s držaním psa a poplatkoch za psa, ďalej VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, resp. o poplatku za tieto druhy odpadu.
Záverom MsZ prerokovalo a
schválilo rozpočet mesta na
rok 2010. Rozpočet v hodnote
vyše 26,7 milióna eur je síce
poznačený hospodárskou krízou, no chýbajúce prostriedky
chce získať mesto efektívnejším vymáhaním daní a poplatkov. V školstve je zachovaný
rozpočet na úrovni roku 2009.
Mesto plánuje venovať vyše

Interpelácie poslancov
V rámci interpelácií Ágota Antal žiadala informáciu o skutočných výdavkoch prestavby na
radnici. Primátor v odpovedi uviedol, že po dokončení prác podá podrobnú informáciu. Predseda komisie mládeže Juraj Bugár informoval
o vzniku mládežníckeho parlamentu mesta.
Gabriela Jarábik kritizovala úroveň vianočných trhov. Podľa nej vianočné osvetlenie bolo
spustené skoro, čo je prepych vzhľadom na krízu. Navrhla, aby v budúcnosti pred MsKS nepostavili ozdobili živú borovicu v parku. Primátor
v odpovedi uviedol, že tradičné predvianočné
obdobie sa začína prvou adventnou nedeľou.
Výdavky na slávnostné osvetlenie nepresahujú
vlaňajšie, v budúcom roku plánujú nakúpiť lacnejšie, no krajšie osvetlenie. Úroveň trhov závisí aj od záujmu predajcov. Edmund Örzsik pripomenul, že v týchto dňoch vo viacerých uli50% výdavkov na rozvojové
programy a investície, z časti z
vlastných zdrojov, ale predovšetkým z fondov EÚ. Pre rok
2010 mesto získalo dotácie z
EÚ na rekonštrukciu ZŠ na
Jilemnického ulici, ZŠ Zoltána
Kodálya, a priestranstva a fontány pred MsKS. V budúcom
roku mesto podá projekty na
modernizáciu ZŠ Gy. Szabóa,
MŠ Rybný trh, rozšírenie kapacity Centra seniorov na sídlisku Západ, vytvorenie systému e-govermentu MsÚ, ďalej
na riešenie bytovej otázky a
vytvorenie pracovných príležitostí pre Rómov.
-FK-

ciach v okolí nemocnice nefungovalo verejné osvetlenie. Poruchu zapríčinila chyba podzemného elektrického vedenia, a poruchu už odstránili. Juraj Kanovits tlmočil sťažnosť obyvateľov
Jilemnického ulice, ktorí žiadajú vyznačenie
prechodu pre chodcov pri autobusovej zastávke
pred ZŠ, aj v záujme bezpečnosti žiakov. Primátor prisľúbil, že prechod vyznačia v jarných
mesiachoch. Opýtal sa ďalej, že prečo sa na jeseň nekonal celomestský zber veľkorozmerného
odpadu. Zber odpadu pre nedostatok financií
odložili na jar. Mesto však nepretržite zabezpečuje pravidelný zber veľkorozmerného odpadu,
ktorý obyvatelia vyložia vedľa kontajnerov. Ladislav Garay a niektorí ďalší poslanci namietali, že nedostali materiál zasadnutia MsZ v elektronickej forme. Na príčine bola technická
chyba pri zasielaní.
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Nagyszombat: megtartotta alakuló ülését az új megyei önkormányzat

T. Mikuš: A mi megyénkben nincsenek
nemzetiségi feszültségek
Nagyszombatban, a megyeközpontban december 14én megtartotta alakuló ülését
a novemberben megválasztott új összetételű megyei
képviselő - testület.
Az ünnepi ülés bevezető részében letette az esküt a régi-új
megyefőnök, Tibor Mikuš, aki
újabb 4 évig tölti be ezt a tisztséget. Nagyszombat megyében
/hivatalos elnevezése: Nagyszombati Önkormányzati Kerület/ megválasztott 40 megyei
képviselő is ünnepélyes külsőségek közepette tette le az
esküt.
A választók döntése értelmében a Magyar Koalíció Pártja
11 képviselőt küldhet a megyei
parlamentbe, így az MKP képviselői csoportja ugyanolyan
létszámú, mint a KDH-SDKU
koalíció frakciója, amely szin-

tén 11 mandátumhoz jutott. 10
képviselője lesz a Smer – SD,
SNS, Néppárt – HZDS, HZD
koalíciónak, míg a független
jelölteknek 6 mandátum jutott,
a Most – Híd és az Új Demokrácia pedig 1 –1 mandátumot
szerzett.
A Dunaszerdahelyi járásban
megismétlődött a 4 évvel ezelőtti helyzet: 8 MKP-s jutott
be, míg a galántaiból három
társuknak sikerült ugyanez. A
Csallóközből most is csak az
MKP színeit képviselő jelöltek
kerültek be a nagyszombati
parlamentbe. Név szerint a következők /zárójelben a szerzett
szavazatok száma/: Hájos
Zoltán / 8 207/, Keszegh Pál /
7 226/, Bacsó László / 7 061/,
Kvarda József /6 990/, Fenes
Iván / 6 721/, Óváry Ágnes /6
053/, Lázok Attila / 5 680/ és

Az előtérben járásunk képviselői
Miklós Dénes / 5 637/.
Székfogaló beszédében a beiktatott megyefőnök hangsúlyozta: ”A regionális együttműködés nem a politikai csetepatékról szól, hanem a megye
érdekeit szolgáló jó megoldások kereséséről. A mi megyénket sokan problematikus megyének tartották, főleg a nemzetiségi összetétele miatt. De
képesek voltunk elsajátítani

egy olyasfajta magatartást, amely politikai ökumenizmusnak
nevezhető. Folytatni szeretnénk
a megkezdett jó programokat.
Annak érdekében, hogy kórházainkban javuljon a szolgáltatások minősége és általában az
egészségügyi intézményeink infrastruktúrája, s folytatódhasson a kiegyensúlyozott gazdálkodásuk,“ hangsúlyozta Tibor
Mikuš.

Trnava: prvýkrát zasadalo nové župné
zastupiteľstvo

T. Mikuš: V našej župe
je národnostný zmier
Ustanovujúce zasadnutie
novej župnej samosprávy Trnavského kraja sa uskutočnilo 14. decembra v Trnave.
Novozvolený predseda Trnavského samosprávneho kraja
(TTSK) Tibor Mikuš slávnostne zložil sľub a ujal sa
funkcie predsedu kraja na ďalšie štvorročné obdobie. Sľub
zložilo aj 40 poslancov, ktorí
získali svoj mandát v novembrových voľbách do orgánov
vyšších územných celkov.
Medzi poslancami župy si
zaujali svoje miesta aj poslanci
zvolení za volebný obvod č.1 –
Dunajská Streda. Do župného
zastupiteľstva z nášho regiónu
sa prebojovali iba kandidáti za
Stranu maďarskej koalície /v
zátvorke počet získaných hlasov/: Zoltán Hájos /8 207/,

Pál Keszegh /7 226/, László
Bacsó / 7 061/, József Kvarda
/6 990/, Iván Fenes /6 721/,
Ágnes Óváry /6 053/, Attila
Lázok / 5 680/ a Dénes Miklós
/ 5 637/. Z nich dvaja, primátor
nášho mesta JUDr. Zoltán Hájos a gabčíkovský starosta Ivan
Fenes sú nováčikmi v župnej
politike. Napriek tomu Z. Hájos získal druhý najvyšší počet
hlasov v rámci celej župy.
Ako vo svojom prejave vyhlásil predseda TTSK, prioritou musí zostať aj v budúcom
období predovšetkým široká
spolupráca pri spravovaní
kraja. „Mnohí pokladali Trnavský kraj za problémový,
kvôli národnostnému zloženiu.
V tomto kraji však neexistovalo
nič, čo by sa dalo označiť ako
národnostné problémy. Všetci

Hájos Zoltán gratulál Tibor Mikušnak
sme pracovali ako ľudia, ktorí
si dokázali osvojiť pojem politický ekumenizmus,“ zdôraznil
Mikuš.
Za najväčšie výzvy do budúcnosti pokladá riešenie dopadov hospodárskej krízy, rekonštrukciu cestnej infraštruktúry, rozvoj cestovného ruchu
skvalitňovať prácu našich nemocníc, ktoré pracujú bez dlhov, - skonštatoval novozvolený župan.

Do krajského parlamentu
sa po voľbách vracia 26
poslancov, 14 sú novozvolení.
V nasledujúcom volebnom
období bude Zastupiteľstvo
TTSK tvoriť 11 poslancov
koalície KDH, SDKÚ-DS, 11
poslancov SMK, 10 poslancov
koalície Smer–SD, SNS, ĽSHZDS, HZD. Po jednom poslancovi budú mať Most-Híd a
Nová demokracia a šesť poslancov bude nezávislých.
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A MissionArt Galéria nagybányai alkotók műveit kínálja a dunaszerdahelyieknek

Ilyen
még nem
volt!
Ilyen még nem volt! Ez lehetne a Kortárs Magyar Galéria legújabb kiállításának
címe, amely minden idők legelevenebb hatású, leglenyűgözőbb magyar festőiskolája,
a Hollósy Simon, Ferenczy
Károly, Réti István, Thorma
János nevével fémjelzett
nagybányai művésztelep előtt
tiszteleg.
A tárlatnak két különlegessége is van: az egyik, hogy
fennállásának 15 éve alatt a galéria most először rendez
klasszikus festészeti kiállítást,
amelyet nagyon fognak tudni
élvezni azok is, akiket a kortárs
képzőművészet csöppet sem
vonz, sőt, mondhatnánk, taszít.
A második, hogy a nemzetközi
hírű budapesti Mission Art Galériának köszönhetően valamennyi bemutatott kép megvásárolható. Nem akármilyen
nevek találhatók a festmények
alkotóinak sorában: Perlrott
Csaba Vilmos, Ziffer Sándor,
Mattis János, Ferenczy Valér,
Stanislas Stückgold, Klein
József, Balla Béla, Mund Hugó, Dömötör Gizella, Boromisza Tibor, és folytathatnánk
tovább a sort, hisz a csaknem

harminc művész mindegyike
kiemelkedőt alkotott.
Beszámolunk majd az eredményről is, arról, vajon milyen
sikerrel járt ez a nem mindennapi kezdeményezés, akadt-e
vevő a képekre. Egy-egy értékes képzőművészeti alkotás
befektetésnek sem utolsó, így
remélhetően a gazdasági válság ellenére is gazdára találnak
a remek festmények. De addig
is, amíg az új tulajdonosok birtokukba veszik, bárki gyönyörködhet bennük, és garantáltan
gyönyörködni is fog, ha elmegy a Kortárs Magyar Galéria december 11-től január 7ig tartó rendhagyó kiállítására.

/VK/

Galéria MissionArt ponúka Dunajskostredčanom diela
znamenitých výtvarných umelcov

To tu ešte nebolo!
Také tu ešte nebolo! To by
mohol byť názov najnovšej
výstavy Galérie súčasných
maďarských umelcov, ktorá
vzdáva hold pred umeleckým
smerom zastúpeným takými
výtvarníkmi, ako sú zakladatelia umeleckej školy v malebnom Baia Mare, a to Simon Hollósy, Károly Ferenczy, István Réti či János
Thorma.
Výstava má dve zaujímavosti: je to prvá výstava klasických výtvarných diel Galérie
od svojho založenia pred 15

rokmi. Prezentácii sa teda potešia aj tí milovníci výtvarného
umenia, ktorí majú skôr odpor
voči výtvarnému umeniu dnešných dní. Druhou zaujímavosťou je, že všetky vystavené
obrazy vďaka budapeštianskej
galérii medzinárodného rangu
Mission Art, sa dajú aj kúpiť.
Medzi autormi diel sa nachádzajú také mená, ako Vilmos Csaba Perlrott, Sándor
Ziffer, János Mattis, Valér
Ferenczy, Stanislas Stückgold, József Kiss, Béla Balla,
Hugó Mund, Gizella Dömötör, Tibor Boromisza a mohli
by sme pokračovať, veď každý
z takmer tridsiatky autorov
patrí svojimi dielami medzi významných výtvarníkov.
O tom, s akým výsledkom sa
nevšedná iniciatíva skončí, či
obrazy nájdu majiteľa, budeme
čitateľov DH informovať. Hodnotné diela nie sú zlou investíciou, preto možno očakávať,
že sa aj napriek hospodárskej
kríze nájdu záujemcovia o tieto
diela. Ale aj do tej doby, kým
sa hodnotné plátna dostanú do
majetku nových majiteľov, sa v
nich môžeme pokochať na nevšednej výstave Galérie súčasných maďarských umelcov od
11. decembra do 7. januára vo
Vermesovej vile.
/VK/
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Megkérdeztük a polgármestert

A szemétdíj várható alakulásáról
November 30-án lejárt a határidő: a lakosok eddig törleszthették a várossal szembeni tartozásaikat, anélkül,
hogy eljárás indult volna ellenük. Dr. Hájos Zoltán polgármester arról nyilatkozik,
hogy mi történik ezután.
- A városháza szakosztályai
azóta összesítették a helyi adók
és illetékek idei befizetésére
vonatkozó adatokat. Ebből kiderült, hogy sok esetben azért
is okozott gondot a szemétdíj
behajtása, mert sokan nem ott
laknak, ahova a lakossági nyilvántartóban be vannak jelentkezve. Ebből eredően nagyon
sok az ún. potyautas, akik nem
fizetnek egyebek között szemétdíjat. A város vezetése nem szeretné emelni a szemételhordási
díjat. Ennek előfeltétele azonban az, hogy minél többen kapcsolódjanak be a szemétdíj fizetésébe. Azok is a bliccelők is,
akikről az előbb beszéltem.
Hány feketéző személyről
lehet szó?
- Hozzávetőleg 600 lakásról,
tehát mintegy kétezer olyan
személyről van tudomásunk,
akik nem fizetik be a szemét-

díjat. Ez többszázezer eurós
bevételkiesést jelent a városi
költségvetésben.
Mi tehet a város ebben a
helyzetben?
- Azokhoz a lakástulajdonosokhoz szeretnék fordulni,
akik kiadják bérbe vagy albérletbe a lakásaikat. A kérésem
az, hogy a bérlőiket engedjék
bejelentkezni állandó, vagy átmeneti lakhelyre. Mert csak ebben az esetben tudjuk nekik
kézbesíteni a szemétdíj-fizetési
meghagyásokat. Ha valakiről
nem tudjuk, hogy mi a valós állandó lakhelye, nem tudjuk kézbesíteni a csekket és nehézkes
lehet a behajtás. Az állandó
lakhelyre való bejelentkezéssel
kapcsolatos törvény már megváltozott, mert a tulajdonos
bármikor ki tudja jelenteni a
lakásából az albérlőt, a megkérdezése nélkül is. Az albérlőnek nincs jogviszonya a bérelt lakáshoz.. Hiába van ugyan a személyazonossági igazolványában ez a lakhely, ha
lejár a bérleti szerződése, nem
lesz jogosult arra, hogy a lakásba bemenjen. mivel nem tud
felmutatni érvényes bérleti

szerződést. Tehát jogcím nélküli lakáshasználó lesz, A személyazonosságiba beírt lakhely önmagában még nem igazolja a lakáshoz való jogviszonyt. Ezért szeretném kérni a
bérbe adott lakások tulajdonosait, hogy a bérlőket jelentsék be állandó, vagy átmeneti
lakhelyre. Ha ez megtörténne,
akkor a városi hivatal erre a
címre tudná kézbesíteni a szemétdíj befizetésére vonatkozó
felszólítást és lényegesen javulhatna a szemétdíj - fizetési fegyelem.
A mintegy hatszáz bliccelő
család jelenleg tehát nem fizet semmilyen szemétdíjat,
szemetet viszont ugyanúgy
termelnek, amit el kell hordatni, s ezt meg is kell fizetni…
- Ezért is kértem az ingatlanjukat bérbe adókat a fentebb vázolt lépésre. Ellenkező
esetben előfordulhat, hogy a
városban produkált szemétmennyiség után fizetendő díjat
a kevés bejelentett lakos között
kell szétosztani. A bliccelők
megint kimaradnának a fizetésből, a fizetőkre pedig nagyobb terhek hárulnának. Ez

Opýtali sme sa primátora

Od čoho závisí poplatok za odvoz odpadu?
30. novembra vypršal termín, dokedy obyvatelia Dunajskej Stredy mohli zaplatiť
pozdĺžnosti voči mestu bez
toho, že by voči nim bolo zahájené konanie. Primátora
JUDr. Zoltána Hájosa sme sa
opýtali na to, aký bude ďalší
postup.
- Príslušné odbory na radnici skontrolovali údaje týkajúce sa zaplatenia miestnych daní a poplatkov na rok 2009.
Zistilo sa, že v mnohých prípadoch preto boli problémy s
vymáhaním daní a poplatkov,
lebo veľa obyvateľov sa nenachádza na adrese svojho trvalého bydliska. Z toho vyplýva,
že je mnoho „čiernych pasažierov“, ktorí okrem iného neplatia ani poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.
Vedenie mesta nemá v úmysle
zvýšenie poplatku za odvoz
smeti. Podmienkou však je to,
aby sa čím viac obyvateľov zapojilo do platenia tohto poplat-

ku. Aj tí neplatiči, o ktorých
som už hovoril.
Koľko takýchto neplatičov
je približne v meste?
- Podľa našich zistení ide
približne o 600 bytov, teda
zhruba o dvetisíc osôb. V rozpočte to znamená výpadok príjmov vo výške niekoľko stotisíc
eúr.
Aké možnosti má mesto na
riešenie tejto nežiadúcej
situácie?
- Chcem sa obrátiť na tých
majiteľov bytov, ktoré dávajú
svoje byty do prenájmu. Žiadam ich o to, aby svojim podnájomníkom umožnili prihlásiť
sa k trvalému, alebo prechodnému pobytu. Totiž iba v tomto
prípade im budeme môcť doručiť výzvy na zaplatenie poplatku za odvoz smeti. Prihlásenie sa podnájomníka neznamená žiadne riziko pre majiteľa
bytu, pretože už dávnejšie došlo ku zmene zákona o hlásení

pobytu občanov. Majiteľ môže
odhlásiť nájomcu aj bez jeho
vedomia. Podnájomca nemá
právny vzťah k bytu. Síce v občianskom preukaze môže byť uvedená adresa trvalého pobytu,
ale ak vyprší nájomná zmluva,
nebude oprávnený na to, aby
vstúpil do bytu. Adresa trvalého bydliska, ktorá je uvedená v
občianskom preukaze samo o
sebe ešte nepotvrdzuje právny
vzťah k bytu. Preto sa obrátim
na majiteľov bytov, aby zahlásili svojich podnájomníkov na
trvalý alebo prechodný pobyt v
meste. V tomto prípade by totiž
mesto im mohlo doručiť výzvy
na zaplatenie poplatku za odpady, čo by nepochybne dopomohlo ku zlepšeniu platobnej
disciplíny.
Takmer 600 domácností
teda finančne neprispieva na
odvoz odpadu, odpad však aj
oni produkujú, čo treba tiež
odnášať a zato mesto musí
zaplatiť...

esetben megtörténhetne, hogy
a szemétdíj megemelésére
kényszerülünk. Ha viszont többen fizetnének, az is előfordulhatna, hogy az egy lakosra
eső közterhek így csökkenhetnének is. Számításaink szerint
ez esetben van erre realis esély.
A szemétdíj lehetséges
csökkentésének az egyik kulcsa tehát épp a mintegy kétezer feketéző leleplezése lehet?
Valóban, ha a bérbeadók együttműködésének köszönhetően nyilvántartást tudnánk vezetni az átmeneti dunaszerdahelyi lakhelyre bejelentkezettekről, akkor ennek nagy az esélye. Elsősorban a lakástulajdonos magatartásán múlik az,
hogy beleegyezést ad-e ahhoz,
hogy a bérlője bejelentkezzen
állandó vagy átmeneti lakhelyre. Ami ismétlem: a tulajdonosra nézve nem jár semmilyen kockázattal.
-Práve preto som sa obrátil s
prosbou na tých, ktorí majú vo
svojich bytoch neprihlásených
podnájomníkov. Ak moja výzva
nenájde patričnú odozvu, dôjde k situácii, že menší počet ľudí zaplatí za celý odvoz odpadu
väčšiu čiastku, teda zaplatia aj
za tých, ktorí bývajú v našom
meste načierno. V prípade tohto nežiadúceho scenára by sme
mohli nájsť východisko jedine
zvýšením poplatkov pre všetkých, aj pre statočných platiteľov. Ak by sa „čierni pasažieri“
odhalili, mohlo by dôjsť dokonca aj ku zníženiu poplatkov.
Teda kľúč ku zníženiu poplatkov je v odhalení takmer
dvojtisícovej skupine neplatičov?
-Skutočne, preto verím, že
vďaka ochote majiteľov prenajímaných bytov budeme môcť
viesť na radnici evidenciu o
obyvateľoch prihlásených na
prechodný pobyt. Za tohto
predpokladu je reálna šanca aj
na zníženie poplatkov za odvoz
odpadu.
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Tizennyolc tanügyi intézmény tartozik Dunaszerdahely város fenntartói
hatáskörébe

Működésük három forrásból biztosított
Dunaszerdahely Város fenntartói hatáskörébe 5 teljes
szervezésű alapiskola, 9 óvoda,
1 szabadidőközpont, 1 művészeti alapiskola, valamint részben egy egyházi alapiskola és
egy magán iskolai intézmény
tartozik.
Ezekben az oktatási intézményekben összesen 312 pedagógiai alkalmazott dolgozik –
kivéve az egyházi és magániskolát. A pedagógusok alapbérét a fenntartó 2009. január
1- től 7%-kal emelte, az óvodák költségvetését pedig 16 %kal. Az év folyamán pedagógiai alkalmazottat nem bocsátottunk el, változásra a létszámot illetően csupán 2009. augusztusában került sor, amikor
2 óvónő és egy nevelőnő nyugdíjba ment. Az óvónők helyére
új, képesített tanerők kerültek,
a szabadidőközpont nevelőnőjének megüresedett helye
egyenlőre betöltetlen. Az iskolai klubok nevelőinek felvétele teljes mértékben az alapiskolák igazgatóinak hatáskörébe tartozik.
Az iskolák és iskolai intézmények finanszírozása három
szinten történik:
1. központi finanszírozással - az Oktatási Minisztérium
által meghatározott normatív
finanszírozás rendelkezéseinek

A Vámbéry alapiskolában a felújítás keretében ablakcserére is sor került

megfelelően a Kerületi Tanügyi Hivatal közvetítésével a
fenntartóhoz kerül a pénzöszszeg – iskolatípus/tanuló/év.
Ezt az összeget a fenntartó hiánytalanul, havonta 1/12-ed
részletekben visszajuttatja az
iskolákba.
2. önkormányzati pénzből
– részadókból - történő finanszírozás, ide tartoznak az óvodák, az iskolai étkezdék, az iskolai klubok, a magániskola,
az egyházi iskola étkezdéje és
iskolai klubja, a szabadidőközpont és a művészeti alapiskola.
3. az iskola vagy az oktatási
intézmény saját bevételi forrásainak felhasználásával.
a./ a bérleti szerződésekből
származó bevételek felhasználása (önálló jogalanyiságú iskolák esetén a szerződéskötés
joga az intézmény igazgatójáé
a fenntartó beleegyezésével, az
originális kompetenciák esetében a szerződést a fenntartó
köti)
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Korszerűsítették a Komenský utcai óvoda szociális helyiségeit.
b./ az óvodai és iskolai illetékek is a saját forrásokat gyarapítják. Ezeket az illetékeket a
város 7/2008-as és 13/2009-es
számú, módosított általánosan
kötelező érvényű rendelete
szabályozza iskolatípusonként.
A Hűségkártyával rendelkező
szülők minden egyes iskolai
illeték befizetésekor jelentős
kedvezményben részesülnek.
A 2009-es évben minden intézmény az illetékekből befolyt
pénzösszeg 100 %-át visszakapta, 2010. január 1-től a
80%-át, illetve a művészeti alapiskola a 90% -át.
Az óvodák – amelyek önálló
jogalanyisággal nem rendelkeznek - az illetékekből befolyt
összeg 100%-át, illetve 2009.
szeptember 1-től a gyermekcsoportok létszámának arányában 23,68 euró/csoport öszszeget kapnak vissza. Az ilyen
formában visszatartott (központosított) bevételt is az óvodákra fordítja a fenntar-tó.
Indokolt esetben a városháza
mellett működő karbantartó
részleg végzi el a javításokat,

az udvar karbantartását, stb.
Ezzel a módosítással megközelítőleg 40%-os megtakarítással számolunk, hiszen az
óvodai javítások nem külső beszállítóktól lesznek megrendelve, hanem önerőből oldjuk
meg.

KÖZBESZERZÉSSEL
OLCSÓBB

Központi közbeszerzés keretén belül lesznek biztosítva a
tisztítószerek és a tanszerek –
ezzel közel 30%-os megtakarítást tudunk elérni.
Az óvodák fejlesztésére
szánt pénzösszegeket szintén
központosítjuk, ezek felhasználása az Európa-uniós támogatások önrészére lesz felhasználva, ami a gyerekek létszámával arányosan megpályázható pénzösszeg 5%-a.
A jövő évi költségvetésnek a
hivatal által benyújtott tervezetében kiemelten szerepelnek
az óvoda- és iskolafelújítások,
amelyek 2010- ben meghaladhatják a 6 millió eurós nagyságrendet.

2009- BAN HAT
INTÉZMÉNYBEN VOLT
FELÚJÍTÁS

A 2009-es évben 6 iskola, ill.
iskolai intézményünk jutott jelentős anyagi segítséghez javítás, átalakítás formájában. Ezek között vannak óvodák,
ahol a mosdók teljes felújítására, ablakok cseréjére és a
külső burkolat felújítására,
részleges tetőjavításra, higiéniai berendezések cseréjére
került sor. 1 alapiskolában biztosítottuk az akadálymentes
bejárat kiépítését, valamint a
mozgásukban korlátozott tanulók számára lift beszerelését és
működtetését, teljes ablakcserét, parkoló kiépítését, új sportpálya üzembe helyezését.
Mindezekről a munkálatokról a
városi újság hasábjain már
részletesen beszámoltunk.
Az egyházi iskola diákjainak
étkeztetéséhez és iskolai klubjuk működtetéséhez csakúgy,
mint a magániskolai intézmény működtetéséhez a város
számlájára befolyt részadókból
szintén hozzájárulunk.

Az originális kompetenciák
kategóriájában az előirányzott
51%-os hozzájárulás helyett az
önkormányzat a 2009-es évben
iskolatípusonként 55 %-os támogatást nyújtott az intézményeknek.
A város által megemelt óvodai és iskolai díjakat a város
hűségkártya - programja kiemelten kezeli. Célja az, hogy
azon dunaszerdahelyi polgárok
számára, akik rendszeresen és
időben fizetik a közterheket, ez
a díj változatlan maradjon. A
magasabb illeték a nem Dunaszerdahelyen lakókat érinti elsősorban, mivel az ő községeik
iskoláink állagának megőrzéséhez és a javításokhoz nem
járulnak hozzá.
Mičúch Ildikó
szakosztályvezető,
oktatási és szociális ügyi,
valamint sport- és kulturális
szakosztály
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December 16-án a Kortárs
Magyar Galériában átadták a
városi önkormányzat által
meghirdetett fotópályázat díjait. A zsűri díját Baláži Marian, a polgármester díját Bodó Károly vehette át. Dr. Hájos Zoltán polgármester beszédében elmondta: az idén ötödik
alkalommal megrendezett pályázat képei arról szólnak,
hogy érdemes eljönni Dunaszerdahelyre. Vonzóvá teszi a
fotókon is jól érzékelhető békés, kisvárosias légkör, amely
azonban nem teszi unalmassá,

Bodó Károly díjnyertes fotója

hisz vannak érdekes attrakciói.
A polgármester megelégedéssel nyugtázta, hogy minőségüket tekintve a kiállított felvételek alkalmasak arra, hogy
bekerüljenek egy reprezentatív
albumba. „Voltak fényképek, amelyek elragadtattak bennünket. Ez a művészet: tudni megragadni azt a pillanatot, amelyet érdemes másoknak is
megmutatni”-- mondta. Almási Róbert festőművész a
zsűri nevében értékelte az idei
anyagot. Ő a láttatás élményt
adó újszerűségében határozta

Bodó Károly

meg a művészi fotó feladatát.
Ennek az elvárásnak leginkább
Bodó Károly fotói tesznek eleget. Nagyon jól megkomponáltak, megkapó hangulatuk
van, alkotójuk a sokszor látottat mindig képes valami többlettel megtoldani, ami szokatlan megvilágításba helyezi a
már megszokottat. Ilyen a sétány delfinszobra, amely fölött
egy fényes csillag tündököl.
Bodó Károly elárulta, hogy az,
ami csillagnak tűnik, nem más,
mint a hold. Bodó kreatív, sokoldalú ember. Eredeti mesterségét tekintve asztalos, de zenészként keresi a kenyerét, a
fotózás a hobbija. Baláži Marian vállakozó felvételein a színek kavalkádja és a mozgás

fogja meg a nézőt. Ami viszont
a pályázat első évfolyamától
kezdve szembetűnően hiányzik, az a dunaszerdahelyi ember. A jellegzetes arcok, jellegzetes gesztusok, helyzetek.
Kár. De talán a következő pályázatokon velük is találkozunk, mert Lipcsey György, a
KMG kuratóriumának elnöke
kezdeményezésére a jövőben
mozgókép, kisfilm kategóriában is be lehet majd nevezni.
A pályázatra beküldött 11O
fénykép 31 legjobbikát bemutató kiállítás január 7-ig tekinthető meg a Kortárs Magyar
Galéria Luzsicza termében.
/VK/
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16. decembra v Galérii súčasných maďarských umelcov
odovzdali ceny fotosúťaže,
ktorú každoročne vyhlasuje
Mestská samospráva Dunajskej Stredy. Cenu poroty dostal
Marian Baláži, cenu primátora mesta obdržal Károly Bodó. Primátor mesta JUDr. Zoltán Hájos vo svojej úvodnej
reči vyzdvihol, že fotografie
tohtoročnej súťaže predstavujú
Dunajskú Stredu ako pokojné
ale vonkoncom nie nudné malé
mesto, ktoré sa oplatí navštíviť,
lebo vie ponúknuť viaceré
atrakcie. Primátor s uspokojením konštatoval, že vysoká
kvalita vystavených prác
umožňuje ich zaradenie do reprezentatívneho albumu, ktorý
mienia vydať v blízkej budúcnosti. "Medzi zaslanými fotografiami boli také, ktoré nás
nadchli. A to je práve umenie:
schopnosť zachytiť moment,
ktorý si zaslúži byť zvečnený" zdôraznil primátor. Akademický maliar Róbert Almási hodnotil fotografie zo strany poroty. "V tvorbe umeleckej fotografie je rozhodojúci nový po-

hľad, ktorý dodáva všedným,
otrepaným veciam punc originality a jedinečnosti" -- povedal. Toto očakávanie najviac
spĺňajú fotografie Károlya Bodóa. Sú dobre komponované,
vyžarujú zvláštnu atmosféru a
ich autor je vždy schopný pridať niečo prekvapivé, čím posúva obraz do hlbších súvislostí. Svedčí o tom aj fotografia
sochy delfína v centre mesta,
nad ktorou žiari krásna hviezda. Od autora sme sa však dozvedeli, že to nie je žiadna
hviezda, ale mesiac. Bodó je
kreatívny, mnohostranný človek. Pôvodne sa vyučil za stolára, ale na svoje živobytie si
zarába ako hudobník. Fotografovanie mu prináša radosť, je to
jeho koníček. Fotografie mladého podnikateľa Mariana Balážiho vynikajú mimoriadnou
farebnou pestrosťou a dynamickosťou. Čo však veľmi chýba a to už od prvého ročníka
súťaže, je človek, drobné ľudské drámy a komédie všedných
dní, typické tváre a gestá Dunajskostredčanov. Škoda. Ale
dúfajme, že čoskoro sa s nimi

Marian Baláži

stretneme, lebo na podnet predsedu kuratória galérie Györgya Lipcseyho bude možné
súťažiť aj v kategórii krátkych,
reklamných a dokumentárnych

filmov.
Výstava z najkrajších prác
tohtoročnej fotosúťaže potrvá
do 7. januára 201O.

Víťazná fotka Mariana Balážiho
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Osemnásť školských zariadení v Dunajskej Strede je v správe mesta

Financovanie z troch zdrojov

Mesto Dunajská Streda
spravuje v zriaďovateľskej
pôsobnosti 5 plnoorganizovaných základných škôl, 9
materských škôl, jedno centrum voľného času a jednu
základnú umeleckú školu, okrem toho čiastočne jednu
cirkevnú školu a jedno súkromné stredisko záujmovej
činnosti.
V týchto zariadeniach (s výnimkou cirkevnej a súkromnej
školy) pracuje spolu 312 pedagogických pracovníkov. Základný plat pedagógov bol s účinnosťou od 1. januára 2009
zriaďovateľom navýšený o 7
percent, rozpočet materských
škôl sa zvýšil o 16 percent. V
priebehu roka nikto z pedagógov nedostal výpoveď, stavy sa
znižovali len v auguste 2009,
kedy 2 učiteľky z materskej
školy a jedna vychovávateľka
odišli do dôchodku. Na miesto
učiteliek sme prijali dve kvalifikované pracovné sily, mies-

Pýchou ZŠ Á. Vámbéryho je kompletne zrekonštruovaná telocvičňa.
to vychovávateľky centra voľného času zatiaľ nie je obsadené. O prijatí vychovávateľov
v školských kluboch rozhodujú
v plnej miere riaditelia škôl.
Školy a školské zariadenia
sa financujú v troch úrovniach:
1. centrálne financovanie:
v súlade s normatívom ministerstva školstva prostredníctvom krajského odboru
školstva zriaďovateľ školy obdrží priamo finančné zdroje
podľa typu školy/žiak/rok. Tieto zdroje sa v plnej miere každý mesiac prevádzajú danej
škole.
2. zo zdrojov samosprávy –
financovanie z podielových daní – z týchto prostriedkov je financovaná prevádzka jedální v
škôlkach a školách, podobne aj
prevádzka školských klubov,
ďalej školské jedálne v súkromnej a cirkevnej škole,
centrum voľného času a základná umelecká škola.
Aj v ZŠ na Jilemnického majú elektronickú tabuľu.
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3. vlastné zdroje školy alebo školského zariadenia:
a/ zdroje plynúce z prenájmu
(v prípade škôl so samostatnou
právnou subjektivitou má riaditeľ po súhlase správcu daného zariadenia právo uzavierať
nájomné zmluvy, v prípade
originálnych
kompetencií
zmluvu uzatvára zriaďovateľ);
b/ poplatky v materských
školách sú tiež vlastným zdrojom financovania. Výšku týchto poplatkov určuje mesto
podľa typu školy vo VZN č.
7/2008 a č. 13/2009. Na rodičov, ktorí od nového roka budú
disponovať vernostnou kartou,
sa vzťahujú značné zľavy.
V roku 2009 boli poplatky
každej škole refundované v
plnej miere, od januára 2010 to
bude 80 percent, v prípade ľudovej školy umenia 90 percent.
Materské školy, ktoré nie sú
samostatným právnym subjektom, obdržali prostriedky v
plnej miere, resp. od 1. sept.
2009 v závislosti od počtu detí
v triedach dostali 23,68 eur na
každú triedu. Zriaďovateľ spätne využíva tieto centralizované

zdroje na príslušné škôlky. V
opodstatnených prípadoch pracovníci údržby pri mestskom
úrade vykonávajú opravy a
údržbu v predmetných zariadeniach. Touto zmenou podľa
výpočtov môžeme dosiahnuť
až 40-percentnú úsporu, nakoľko opravy a údržbu neobjednávame od dodávateľov, ale
vykonávame vo vlastnej réžii.

VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM
LACNEJŠIE

Čistiace prostriedky a školské potreby budeme zabezpečovať centrálne, verejným obstarávaním – počítame s úsporou až 30 percent. Taktiež centralizujeme rozvojové investičné prostriedky škôlok, ktoré
budú využité v EU-projektoch
na vykrytie čiastky na
spolufinancovanie. Závisí od
počtu detí a bude slúžiť na zabezpečenie spoluúčasti mesta s
5 percentami celkových výdavkov v EU-projektoch.
V návrhu budúcoročného
rozpočtu mesta sa na obnovu
základných a materských škôl
kladie výnimočný dôraz, rá-

dovo môžu tieto zdroje presiahnuť aj výšku 6 mil. eúr.

2009 : OBNOVA V 6
ŠKOLSKÝCH OBJEKTOCH

V roku 2009 boli vynaložené
značné zdroje na obnovu a opravu v 6 školách a iných školských zariadeniach. Sú medzi
nimi materské školy, kde sme
vykonali komplexnú obnovu
alebo čiastočnú výmenu hygienických zariadení, vymenili sa
okná, obnovila sa fasáda budovy, čiastočne bola opravená
strecha. V prípade jednej školy
sme vybudovali bezbarierový
vchod, takisto aj výťah pre telesne postihnutých študentov,
komplexnú výmenu okien, vybudovali sme parkovisko, nové
športové ihrisko – o týchto aktivitách sme pravidelne informovali verejnosť na stránkach
DH.
Z podielových daní prispievame na stravovanie žiakov
cirkevnej školy, takisto aj na
záujmovú činnosť súkromného
strediska voľného času.
V kategórii originálnych

kompetencií samospráva v
roku 2009 dotovala základné
školy mesta podľa typu zariadenia namiesto predpokladaných 51 percent 55 percentami.
Aj v prípade zvýšených poplatkov v školských zariadeniach v správe mesta postupuje
diferencovane a prihliada na to,
kto je držiteľom vernostnej karty. Podstatou programu je, že
vyššie poplatky sa netýkajú
tých Dunajskostredčanov, ktorí
pravidelne a riadne platia dane
a odvody a od januára automaticky dostanú Vernostnú kartu.
Vyššie poplatky sa vzťahujú na
deti a ich rodičov, ktorí majú
trvalý pobyt v okolitých dedinách. Totiž obce, z ktorých
pochádzajú, neprispievajú na
zabezpečenie chodu dunajskostredských škôl.
Mgr. Ildikó Mičúchová
vedúca odboru školstva,
sociálnych vecí, športu a
kultúry

Bezbariérový vchod v ZŠ Gyulu Szabóa.
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Zápisy

Zápis žiakov do
prvého ročníka

23.12.2009

Riaditeľstvo Základnej školy v Dunajskej
Strede, Jilemnického ulica 204/11
oznamuje, že zápis žiakov do prvého
ročníka v školskom roku 2010/2011 sa
uskutoční

25. 01. 2010 – 05. 02. 2010
v čase od 07,30 h do 16,00 h na sekretariáte školy (prvé
poschodie č. dverí 61, t. č. 031/552 25 76). K zápisu je potrebné
priniesť rodný list dieťaťa.
Formulár na zápis dieťaťa bude dostupný aj na internetovej
stránke školy www.zsjilds.edu.sk.
Pre zapísaných prváčikov bude 9. februára 2010 o 16,30 h vo
veľkej telocvični pripravený pútavý program, balíček základných
učebných pomôcok a milé prekvapenie.
Najvýznamnejším prínosom minulého obdobia pre školu je
zavedenie prvkov Daltonského školstva do výuky.
Už od 1. ročníka si žiaci môžu vybrať niektorý z cudzích jazykov – anglický, nemecký, francúzsky, španielsky a ruský.
Ponúkame širokú škálu záujmových útvarov podľa výberu
žiakov.
Samozrejmosťou je celodenná starostlivosť o žiakoch najnižších ročníkov.
Bližšie informácie získate na t. č. 031/552 25 76
mob. 0903 134 835 a na www.zsjilds.edu.sk
PaedDr. Peter Gajdoš
riaditeľ školy

Riaditeľstvo Základnej školy v Dunajskej
Strede, Smetanov háj 286/9 oznamuje,
že zápis žiakov do prvého ročníka na
školský rok 2010/2011 sa uskutoční v
termíne

od 25.01.2010 do 05.02.2010
v čase od 07:30 do 17:00 hod.
Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.
Slávnostný zápis pre budúcich prváčikov bude 5.februára 2010
o 17:00 v budove školy. Budúcich prváčikov čaká krátky program
a milé prekvapenie.
Naša škola ponúka:

 vzdelávanie podľa klasického modelu tradičnej školy,
ale aj podľa overeného a MŠ SR odporúčaného inovačného
modelu vzdelávania Vysokoefektívne vyučovanie ITV



školský klub detí aj pre žiakov 5. ročníka
krúžky cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky,

ruský),




dramatický krúžok v anglickom jazyku

dobre známe aj menej známe športy (futbal, volejbal,
aerobic, frisbee, floorball )

 školy v prírode na celom prvom stupni a lyžiarsky výcvik
pre žiakov 7. až 9. ročníka
 využívanie relaxačno - posilňovacej miestnosti v budove
školy a pravidelné stretnutia na tému zdravý životný štýl
Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 031/552 45 38 alebo
031/552 23 37, na našej webovej stránke www.zsshajds.edu.sk.
Na Vašu návštevu sa teší vedenie a celý kolektív školy

„Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek, s ne
akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.”
(Lk 18,16)

A Dunaszerdahelyi Magyar Tanítási
Nyelvű Szent János Alapiskola
igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket,
hogy a beíratás a
2010/2011-es tanév 1. osztályába

2010. január 18-tól február 12-ig
naponta 7.30 – 16.30 óráig lesz az iskola épületében.
2010. január 19-én, kedden reggel 7.30-tól délután 17.30-ig
NYITOTT NAPOT
tartunk az iskola épületében.
Lehetőségük lesz megtekinteni az iskolát, beszélgethetnek a
pedagógusokkal és meglátogathatnak egy-egy tanítási órát is.
Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket.
Mit nyújtunk ?
 egy új, szép, modern épületet, mely korszerűen fel van
szerelve:
világos,
tiszta
tantermek,
szaktantermek
(számítástechnika, zeneoktatás, hitoktatás…), higiénikus mosdók,
WC-k, könyvtár, kápolna…
 családias légkört, személyes kapcsolatot, odafigyelést iskolánk létszáma kisebb, mint a meglévő iskoláké, így sokkal
családiasabb és közvetlenebb légkört tudunk biztosítani, jobban
oda tudunk figyelni az egyes gyerekek munkájára, képességük
egyéni kibontakoztatására
 gyermekszerető, türelmes nevelőket
 keresztény értékekre épülő pedagógiai programot,
Címünk: Magyar Tanítási Nyelvű Szent János Alapiskola,
Trhovisko1. – Vásártér 1. 929 01 Dunaszerdahely
Telefon: 031/552 31 57, 0905/ 495 704
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Beíratkozások

Beíratkozások a város alapiskoláiban
Szabó Gyula Alapiskola, Dunaszerdahely
Kedves Szülők!
Szeretettel várjuk Önöket a következő programmal:
Nyílt napok a nulladik osztályban és az első évfolyamban:
2010. jan. 19-20.

Ünnepélyes beíratás: 2010. jan. 21-én
(csütörtök) 15.30–18.00
A beíratás további időpontja: 2010. jan. 22–29., naponta
8.00–15.00
Szabó Gyula Alapiskola, Iskola u. 936/1, Dunaszerdahely
Tel.: 031/552 24 31, E-mail: gy.szabo@zsmds.sk
Web: www.zsszabo.sk
Igazgatónő: PaedDr. Csölle Teréz

 A dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola 33 osztályában
60 pedagógus irányításával 707 gyermek tanul. Tanulóink az évek
folyamán a járási, kerületi és országos versenyeken értek el
dobogós helyezéseket. Eredményeink bizonyítják, hogy iskolánk
tehetséggondozó intézmény, ahol azonban a közepes és a
gyengébb képességű, valamint az integrált tanulók oktatására is
nagy gondot fordítunk.
 A 2005/2006-os tanévtől bevezettük a nulladik évfolyamot,
amelynek célja és fő feladata úgy segíteni a gyerekek
személyiségének fejlődését, hogy az első osztályban ne
szenvedjenek az iskola kötelező terhétől, hanem örömmel járjanak
ide, jól érezzék magukat.
 A 2007/2008-as tanévtől újdonságként, a szülők igényeit
figyelembe véve, bevezettük az első évfolyamban az egész napos
oktatást.

Tisztelettel meghívjuk a Kodály Zoltán
Alapiskolába a kedves szülőket és
leendő elsős gyermekeiket

2010. február 2-án, kedden 15,00
órakor
kezdődő vidám játszóházzal és műsorral egybekötött
ünnepélyes beíratkozásra.
Akinek nem felel meg az ünnepélyes beíratkozás időpontja,
annak lehetősége van január 25-e és február 5-e közti
munkanapokon 8,00 órától délután 17,00 óráig beíratkozni.
Kérjük, hozzák magukkal gyermekük anyakönyvi kivonatát.

 Humánus légkörben, otthonosságot biztosító környezetben
diákjaink jól hasznosítható, korszerű tudásra tesznek szert.
Bizonyítják ezt beiskolázási mutatóink, a középiskolák
visszajelzései, valamint a tanulmányi- és sportversenyeken elért
sikereink.
 Kérjük, ismerje meg iskolánkat, annak szellemiségét!
Tekintse meg december és január folyamán programjainkat,
ismerkedjen meg pedagógusainkkal!
A 552 24 32-es telefonszámon, előzetes egyeztetés után
látogassa meg nyitott óráinkat.
Az iskola honlapja: www.kzai.edupage.org

A dunaszerdahelyi Hviezdoslav utcai
Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű
Alapiskola igazgatósága tisztelettel és
szeretettel meghívja
az iskolakötelessé vált gyermekeket, tisztelt szüleiket,
nagyszüleiket a jövendő elsősök közös játékos és vidám
beíratkozására, melyet

2010. január 23-án (szombaton) 9.00
órától
játszóház formájában szervezünk iskolánk díszcsarnokában.
Kérjük Önöket, kísérjék el gyermeküket, közösen vegyenek részt
az immár hagyományos ünnepélyes beíratáson, egyben hozzák
magukkal gyermekük születési bizonyítványának a másolatát.
Azok a kedves szülők, akik bármilyen ok miatt nem tudnak
eljönni a közös rendezvényre, 2010. január 15-től február 15-ig
munkanapokon 7.30-tól 15.30 óráig egyénileg is beírathatják
gyermeküket az iskola igazgatóságán. Továbbá kérjük a tisztelt
szülőket, hogy a beíratás előtti időszakban lehetőségeik szerint
személyesen is látogassák meg iskolánkat bármely tanítási napon,
hogy a tanítási órákon, ill. a pedagógusokkal való beszélgetés
során szerzett tapasztalataikra építve dönthessenek arról, melyik
iskolát választják gyermeküknek.
Iskolánk vezetése december folyamán az óvoda igazgatónőjének közvetítésésvel minden dunaszerdahelyi nagycsoportos óvodás szüleihez eljuttat egy iskolánkat részletesen bemutató terjedelmesebb tájékoztatást is. Iskolánkról további sok-sok érdekes
információt szerezhet honlapunkon: www.vambery.eu
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Röviden
A Felvidéki Harcosok
DAC-szurkolói csoport kezdeményezésére jótékonysági
gyűjtés zajlott a dunaszerdahelyi kórház csecsemő- és
gyermekosztályának javára. A
négy DAC szurkolói csoportból 3, valamint a DAC játékosai 700 eurót, továbbá a
városháza csatlakozó alkalmazottai 500 eurót adtak össze.
Az 1200 eurót Rajzák Edit
osztályvezető főorvos asszonynak adták át ünnepélyesen egy
emlékplakett kíséretében. Az
adományból a kis betegek ellátását, gyógyítását szolgáló orvosi eszközöket vásárolnak.
Poór Tibor Retro: A nyolcvanas évek focija Dunaszerdahelyen című könyvének bemutatójára került sor nemrég a
VMK-ban. A könyvkeresztelőn
a DAC legendás Audi György Tóth László - Majoros György
támadósora töltötte be a keresztapa szerepét. A sok érdeklődőt vonzó eseményen megjelent az egykori DAC sikerkovácsa, Pecze Károly edző, továbbá a minden idők legjobb
DAC-csapatából Ján Kapko,
Petr Kašpar, Rudolf Pavlík,
Ján Hodúr és Leškiv Pál is.
A Magyar Katolikus Rádió
és a Remény katolikus hetilap kölcsönös együttműködésének eredményeként dunaszerdahelyi közönségtalálkozón mutatkozott be a budapesti
rádió. Zenés adventi irodalmi
összeállítás hangzott el. majd
Juhász Judit vezérigazgató
bemutatta a rádiós műhely
munkatársait. A vallási adónak
a Csallóközben is sok hallgatója van.

Vybavovanie
záležitostí počas
sviatkov
Pokladňa na mestskom úrade od vianoc do nového roka
bude zatvorená. Bude v prevádzke len do 23. decembra
do 12-tej hod., dovtedy je
možné osobne zaplatiť dane a
poplatky. Medzi sviatkami to
bude možné len do 28. decembra peňažnou poukážkou
alebo zaslaním na účet mesta.
Medzi sviatkami na radnici je
zabezpečené priebežné vybavovanie záležitostí. V posledný deň roka však mestský úrad z technických príčin bude
zatvorený.
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Neves sportolók is állítják:

K arácson ykor a
legjobb otthon
Néhai aktív sportolók, ma edzők, illetve az ifjú sportreménység. Milyen idegenben tölteni az ünnepeket és milyen
otthon?
POLACSEKNÉ ANGYAL
PIROSKA, egykori válogatott
kézilabdázó, a nyárasdi kézilabda-csapat egykori gólgyárosa, a DAC női csapatának jelenlegi edzője: „Szerencsére a
három évtized alatt mindössze
csak egyszer fordult elő, hogy
nem a szeretteimmel karácsonyoztam. A 70-es évek végén, a
válogatott tagjaként egy keletnémetországi nemzetközi tornán vettem részt, s igencsak
furcsa érzés volt, hogy ezt a
meghitt ünnepet idegen környezetben töltöttem. Természetesen, gondolatban otthon voltam. Érdekesség, hogy pár nap
múlva a nyárasdi csapattal visszatértem az NDK-ba, s az újévet is
itt köszöntöttem. De Németországgal kapcsolatban mindig az
1986-os lützellindeni kupameccs jut eszembe, ugyanis 3 másodperccel a befejezés előtt én dobtam a győztes gólt, s ezzel a találattal harcoltuk ki a továbbjutást…”
RADVÁNYI MIKLÓS, a
DAC labdarúgócsapatának volt
erőssége, a sárga-kékek jelenlegi másodedzője: „Karácsonykor eddig még mindig a
családommal voltam, ugyanis
ekkor javában tart(ott) a téli
szünet. De azért nem engedhettem el magam, hiszen nagyon
oda kellett figyelnem, mennyit
mutat a mérleg, mert a január
első napjaiban kezdődő téli alapozás mindig mérlegeléssel
kezdődött. A felesleges kilóktól
pedig eléggé nehéz volt megszabadulni. Az év végi szünet után véget nem érő erőnléti tréningek következtek, s ott bizony mindent bele kellett adni, hogy aztán az előkészületi meccseken, valamint a bajnokikon megállja a
helyét az ember. Januárban és februárban aztán az edzőtáborozások és a barátságos
összecsapások miatt mindig
úton voltam, vagyok…”
MAGYAR BÁLINT, hoszszútávfutó: „A karácsonyt –
eddig még – mindig a családommal töltöttem, ám az utóbbi
négy év szilveszterét a dunaszerdahelyi futóverseny színesítette. Tavaly korcsoportomban sikerült megnyernem a viadalt. De talán annak örülnék a
legjobban, ha 3000 méteren a
legutóbbi ezüstérem után,
2010-ben első lennék az országos bajnokságon…” (zsl)

V skratke.
Fanklub DAC Hornozemskí bojovníci iniciovala benefičnú zbierku pre novorodenecké a detské oddelenie nemocnice v Dunajskej Strede.
Zo 4 fanklubov 3 spolu s hráčmi DAC pozbierali 700 eur, zamestnanci radnice pridali ďalších 500 eur. Výnos 1200 eur odovzdali primárke Edite Rajzákovej s pamätnou plaketou.
Oddelenie zo zbierky nakúpi
lekárske prístroje pre starostlivosť a liečenie malých pacientov.
Maďarský katolický rozhlas
sa predstavil v Dunajskej Strede. V rámci vzájomnej spolupráce s katolickým týž-denníkom Remény predstavili spolupracovníkov budapeštianskeho
rozhlasu. Cirkevná rozhlasová
stanica má mnoho poslucháčov
aj na Žitnom ostrove. Na stretnutí s poslucháčmi umelci rozhlasu vystúpili s adventským
literárnym pásmom,
Krst knihy Tibora Poóra o
dunajskostredskom futbale
80. rokov sa uskutočnilo v
MsKS. Pred početným publikom úlohy krstných otcov sa
ujalo legendárne trio gólmanov
Juraj Audi - Ladislav Tóth Juraj Majoros. Nechýbali ani
niekdajší úspešný tréner DACu Karol Pecze, ani niektorí
členovia najlepšieho družstva
DAC všetkých čias, ako Ján
Kapko, Peter Kašpar, Rudolf
Pavlík, Ján Hodúr a Pavol
Leškiv.

Ügyintézés a
városházán az
ünnepek idején
A városháza pénztára karácsony és újév között zárva
tart. A pénztárban december
23-án délig fizethetők be személyesen az adók és illetékek.
Az ünnepek között átutalással
vagy pénzesutalványon december 28-ig adhatók fel
pénzküldemények. Karácsony
és Újév között a városházán
biztosított a folyamatos ügyintézés. Az év utolsó napján,
december 31-én azonban a
városi hivatalban az ügyfélfogadás műszaki okok miatt
szünetel.
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A hullámzó teljesítmény miatt a tavaszi kezdésre változások várhatók a keretben

A tabella 12. helyén telel a DAC
A 12 csapatos Corgoň liga
10. helyén zárta az őszi idényt a DAC labdarúgócsapata. A nem túl fényes bajnoki szereplés mellett vigaszt
jelent a szurkolóknak, hogy a
Szlovák Kupában az elődöntőbe jutott az együttes.
A bajnokság előtt a sárga-kékekhez új edző érkezett az osztrák Kurt Garger személyében, és szokás szerint a játékoskeretben is nagy változások
történtek. Emiatt több mérkőzés is kellett ahhoz, hogy öszszeálljon a csapat. Az első három fordulóban csak egy pontot szerzett a DAC, majd három győzelem következett,
ebből ráadásul kettő idegenben. Az őszi idény további ré-

szében hasonlóan hullámzó
volt a gárda teljesítménye. A
legjobb teljesítményt a 11. fordulóban, a nagyszombatiak elleni hazai meccsen nyújtották a
dunaszerdahelyiek. Egy nagyszerű hangulatú, remek színvonalú mérkőzésen 2:1 arányban múlták felül a Spartakot. A
Slovan elleni derbire az eredetileg tervezett időpontnál
másfél hónappal később került
sor. A nagy érdeklődéssel várt
találkozó 0:0-ás eredménnyel
ért véget.
A kupában a szenci SFM, az
eperjesi és a szepsi csapat búcsúztatása után a legjobb négy
közé jutott a DAC. Az elődöntő párosítása már ismert, a sárga-kékek áprilisban a nagyszombatiak ellen próbálják
meg kiharcolni a döntőbe
jutást.
A klub a közeljövőben bizonyára több játékostól is megválik. A keretben a téli felkészülés kezdetétől, január elejétől várható változás. (pll)

Kurt Garger

A DAC őszi eredményei/jesenné
výsledky DAC:
1. forduló/kolo: Kassa/Košice-DAC 2:0
2. forduló/kolo: DAC-Rózsahegy/Ružomberok 1:1
3. forduló/kolo: Ligetfalu/Petržalka-DAC 1:0
4. forduló/kolo: DAC-Eperjes/Prešov 3:0
5. forduló/kolo: Máriatölgyes/Dubnica-DAC 1:3
6. forduló/kolo: Szenice/Senica-DAC 0:1
7. forduló/kolo: DAC-Besztercebánya/B. Bystrica 0:2
8. forduló/kolo: Nyitra/Nitra-DAC 2:0
10. forduló/kolo: Zsolna/Žilina-DAC 1:0
11. forduló/kolo: DAC-Nagyszombat/Trnava 2:1
12. forduló/kolo: DAC-Kassa/Košice 1:1
13. forduló/kolo: Rózsahegy/Ružomberok-DAC 0:0
14. forduló/kolo: DAC-Ligetfalu/Petržalka 3:2
9. forduló/kolo: DAC-Slovan 0:0 (elhalasztott mérkőzés/odložený zápas)
15. forduló/kolo: Eperjes/Prešov-DAC 0:0
16. forduló/kolo: DAC-Máriatölgyes/Dubnica 1:1
17. forduló/kolo: DAC-Szenice/Senica 1:2
18. forduló/kolo: Besztercebánya/B. Bystrica-DAC 2:0
19. forduló/kolo: DAC-Nyitra/Nitra 2:2
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A Robi Sport áruházban

V obchodnom dome Robi Sport

A két szinten szinte minden Známe značky na dosah!
Ne keresse máshol azt, ami
itt van karnyújtásnyira Dunaszerdahely központjában!
A Bartók Béla sétány ma
már elképzelhetetlen a Robi
Sport áruház nélkül. A közelmúltban jelentős fejlesztést
valósított meg: 105 m2 új eladótérrel bővülve az eddiginél
is szélesebb választékot kínál
a vásárlóknak. Így az I. szinten
a Nike, Arena és Umbro márkák kaphatók, míg a II. szinten, az új osztály az Adidas és
a Reebok minden igényt kielégítő, modern márkaboltja
lett. A vevők kényelmét személyi felvonó is szolgálja.
Túlzás nélkül elmondható,
hogy felesleges a közeli nagyvárosokban keresni a menő
márkákat, amikor a dunaszerdahelyi Robi Sport mind választékban, mind pedig árban
állja velük a versenyt. S nem
mellékes, hogy itt van a szemünk előtt, a város szívében.

Ráadásul most az év végéig
minden cipőre 20–60 százalékos karácsonyi kedvezményt
nyújtanak. De ez még nem
minden! Minimum 49 euró értékű vásárlás esetén még egy
üveg ajándék pezsgő is jár a
kedves vevőnek!

Nehľadajte inde to, čo máte tu v centre mesta na dosah!
Korzo Bélu Bartóka je dnes
už nepredstaviteľné bez OD
Robi Sport. Prednedávnom
jeho majiteľ investoval značné
finančné prostriedky do výstavby novej predajnej plochy

Nejde o babku!

Nem bab ra megy a já ték!

Olvasói versenyünk feladványai

105 m2, v záujme ďalšieho
rozšírenia sortimentu. Dnes na
I. podlaží ponúka značky
Nike, Arena, Umbro, na novom oddelení bola zriadená
moderná značková predajňa s
najlepšou ponukou Adidas a
Reebok. Pre pohodlie zákazníkov vybudovali aj osobný
výťah. Nepreháňame, keď tvrdíme, že je úplne zbytočné nahánať "letiace" značky v blízkych veľkomestách, keď Robi
Sport v Dunajskej Strede im
úspešne konkuruje tak sortimentom, ako aj cenami. A mimochodom ho máme pred očami na dosah, priamo v centre mesta.
Navyše teraz do konca roka
poskytnú tu na všetku obuv až
20–60%-nú vianočnú zľavu. A
to nie je všetko! Pri nákupe v
hodnote min. 49 eur pre každého zákazníka fľaša šampanského ako darček!

Nové otázky pre čitateľov

Új kérdéseink így hangzanak:

Nové otázky:

1. Hány m2 új eladótérrel bővítette területét a Robi Sport?

1. O koľko m2 rozšíril svoju predajnú plochu Robi Sport?

2. Milyen márkákat kínál a két szinten a sportáruház?
3. Milyen karácsonyi akció várja a vásárlót a Robi Sport
áruházban?
A helyes választ beküldők közül hárman 18 – 18 euró értékű,
a Robi Áruházban érvényes szabad vásárlást nyernek.
Válaszaikat legkésőbb 2010. január 11-ig küldjék be
szerkesztőségünk címére vagy adják le a városi hivatal portáján,
de e-mailben is elküldhetik. Felhívjuk olvasóink szíves
figyelmét,
hogy
megváltozott
az
email-címünk:
press@dunstreda.eu. Ne feledjék el az email-megfejtésben a
nevüket és a címüket is feltüntetni, különben a választ nem
vesszük figyelembe.

2. Ktoré značky ponúka športový obchodný dom na dvoch
podlažiach?
3. Akú vianočnú akciu pripravil pre zákazníkov Robi
Sport?
Z čitateľov, ktorí pošlú správne odpovede, vyžrebujeme troch
výhercov, tí vyhrávajú nákup podľa vlastného výberu v OD Robi
Sport v hodnote po 18 eur.
Odpovede zašlite najneskôr do 10. januára 2010 na adresu
redakcie, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu,
prípadne pošlite e-mailom na adresu press@dunstreda.eu.
Nezabudnite v elektronickej pošte uviesť vaše meno a adresu, v
opačnom prípade odpoveď nebudeme brať do úvahy.

Mit ír elő a petárda-rendelet?
2003. decemberétől hatályos a város területére vonatkozó általánosan kötelező érvényű városi rendelet. Ez
szabályozza a pirotechnikai eszközök használatát a város egész területén.
A rendelet egyrészt a természetes személyekre, másrészt pedig a jogi személyekre és vállalkozókra
vonatkozik. Rendeletsértés esetén más-más szankciók szabhatók ki e két kategóriába tartozókra.
Szilveszter és Újév napját kivéve az év más napján tilos a tűzijáték. Aki ezen a két napon tűzijátékot akar
tartani, tíz nappal korábban be kell jelentenie a városi hivatalban és egyidejűleg a városi rendőrségen is.
A rendelet megszegői a kihágásokra vonatkozó, 1990-ben elfogadott 372. számú törvény értelmében
szankciókkal sújthatók. A törvényszegő természetes személyekre kiszabható legmagasabb bírság 30 euró /1
000 korona / helyszíni bírság formájában is beszedhető, vagy a felhasznált pirotechnikai eszköz elkobozható.
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Programok, Krónika / Programy, Kronika
Krónika
Novorodenci/Születések
Forró Zsóka
Bertóková Lucia
Bernáth Fanni Miranda
Tóth Fábián
Blahová Laura

Zomreli / Elhalálozások
Bertalan Gabriel /1963/
Chvojková Marta /1932/

Házasságkötés / Sobáše
Ing. Horváth Zoltán - Ing.
Gurková Mária

VERMES VILLA
A Kortárs Magyar
Galériában a Budapesti
MissionArt Galéria által
szervezett
NAGYBÁNYA
című festészeti kiállítás
2010. január 7-ig látható.
Nyitva tartás: hétfő –
péntek 10.00-17.00. Eddig
tart a Dunaszerdahely
képekben 2009 elnevezésű
városi fotópályázat legjobb
pályamunkáiból rendezett
kiállítás is.

A VMK programjából - PROGRAM MsKS
JANUÁR

2010

Január 19.- 14.00: Ki Mit Tud 2010 ? – a tehetségkutató
verseny válogatója / Kto čo vie? – súťaž talentov - predkolo
Jan.21.–19.00 ó.: A GÓZON GYULA KAMARASZÍNHÁZ –
BUDAPEST bemutatja: Shakespeare: A MAKRANCOS
HÖLGY (szerelmi haddelhadd) Rendező: Honti György
Január 26. - 19.00: Az Adagio együttes koncertje

Belépőjegyárak a városi műjégpályán
A gyerekek 18 éves korig két órára 2 eurót fizetnek. Akiknek
PRO DSZ kártyájuk van, ennek az összegnek a feléért
korcsolyázhatnak 2 órán át. A PRO DSZ kártyás felnőtteknek
csak 1,5 euróba kerül a belépő, a többiek 3 eurót fizetnek. Ha
szülővel jön a gyerek, a kíséret 50 centet fizet. A jégpálya 60
perces bérbevétele a hokizóknak 100 euróba kerül.
A heti bérletért a felnőttek 20 eurót fizetnek, a PRO DSZ
kártya birtokosai 10-et; a gyerekek 18 éves korig 10 eurót, a
kedvezménykártyával rendelkezők pedig 5-öt. A havi bérlet a
felnőtteknek 60 euróba kerül, a PRO DSZ kártyával
rendelkezőknek 30-ba; a gyerekeknek 18 éves korig 30 euróba,
a PRO DSZ kártyát kiváltóknak pedig 15-be. Az egész idényre
szóló felnőtt bérlet ára kártya nélkül 100 euró, kártyával 50
euró; gyerekeknek 18 éves korig PRO DSZ kártya nélkül 50,
kártyával pedig 25 euró.

/Az ünnepek között a
galéria zárva lesz/.

VERMESOVA VILA
V Galérii súčasného
maďarského umenia pod
záštitou budapeštianskej
Galérie MissionArt otvorili
súbornú výstavu pod názvom

Cenník vstupeniek na umelé klzisko
Deti do 18 rokov zaplatia 2 € na dve hodiny. Tí, ktorí majú

Nagybánya /Baia Mare/.

PRO DS kartu, môžu korčuľovať za 1 euro. Doprovod zaplatí

Výstava potrvá do 7. 1.
2010.

len 0,5 €. Pre dospelých s kartou stojí vstupenka len 1,5 €, ak

Otvorené: pondelok –
piatok od 10.00 – do 17.00.
Súčasne je k nahliadnutiu a
vernisáž najlepších
fotozáberov mestskej
fotosúťaže Dunajská Streda
v obrázkoch 2009.
/Medzi sviatkami galéria
bude zatvorená.

nemajú kartu, tak zaplatia za dve hodiny 3 eurá. Pre hokejistov
večerné hodinové nájomné celého klziska stojí 100 €.
Za týždennú permanentku zaplatia dospelí 20 €, s PRO DS
kartou len 10 €, deti do 18 rokov 10 € s kartou len 5 €. Mesačná
permanentka pre dospelých stojí 60 €, s kartou výhod 30 €. Deti
do 18 rokov zaplatia za ňu 30 €, s kartou len 15 €. Permanentka
na celú sezónu stojí pre dospelých 100 €, s kartou 50 €, pre deti
do 18 rokov 50 €, s PRO DS kartou 25 €.

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 Evid. číslo:
233/08 l Nepredajné

A DSZTV mûsora: A Dunaszerdahelyi Városi Televízió karácsonyi műsora december 31-ig
lesz látható a képernyőn. 2010.
január 7-ig adásszünetet tart a
televízió, ekkor a szokott időben
indul az első műsor az új évben.
Program DSTV: Vianočná relácia Dunajskostredskej mestskej
televízie bude na obrazovke do 31.
januára. Prestávka vo vysielaní
trvá do 7. januára 2010, kedy je na
rade prvá relácia v novom roku.

A VÁMBÉRY ÁRMIN
GIMNÁZIUMBAN
2010. január 30-án 19.00
órai kezdettel megrendezik a

XV. szülői bált.
/a gimnázium épületében/.
Belépődíj: 17,- € .
A belépődíj tartalmazza:
zene, aperitif, 2 vacsora,
üdítő, bor, kávé, sütemény.
A zenét a Black & White
zenekar szolgáltatja.
Jegyelővétel és
asztalfoglalás az iskola
titkárságán.
tel.: 031/5912900
fax: 031/5912917
e-mail:
vamberygimi@nextra.sk
www.vagdsz.edupage.org
Tomboladíjak felajánlását
köszönettel fogadjuk.

A DUNASZERDAHELYI
MAGYAR TANÍTÁSI
NYELVŰ
MAGÁNGIMNÁZIUM
2010. január 29-én 19.00
órai kezdettel
megrendezi az

I. szülői bált
/a Vámbéry Ármin
Alapiskola aulájában./
Belépődíj: 17,- €
(aperitif, 2 vacsora,
desszert, kávé, üdítő)
A zenét a H&H zenekar
szolgáltatja.
Jegyelővétel a
magángimnáziumban.
tel./fax: 031/552-53-23
e-mail:
magangimids@szm.sk

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 Nyilvántartási szám: 233/08 l Ingyenpéldány
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Szilveszteri futás – kérdőjelekkel
Lapunk zárásakor több jel arra utalt, hogy az idén elmaradhat
a hagyományos szilveszteri futóverseny, amelyet már tizenegyedik alkalommal rendeznének. Évek óta a Csallóközi Olimpiai
Klub és a városi hivatal társszervezésében tartották meg ezt az
év végi sporteseményt, amelyet több szponzor is rendszeresen támogatott. A közkedvelt téli futásra Magyarországról és távolabbi szlovákiai régiókból is érkeztek résztvevők.
Idén a város részéről helyszínként az új sportcsarnokot és környékét ajánlották fel. Itt megtartható a futóverseny, a csarnokban pedig átöltözhetnének a versenyzők és sor kerülhetne az
ünnepélyes díjkiosztásra. Mint Hájos Zoltán polgármester lapunknak megerősítette, anyagi hozzájárulásként a város a sportaréna ingyenes használatán kívül felajánlotta a hangosítás nem
olcsó költségeinek a fedezését. Értesüléseink szerint a klub
részéről nem tartották elégségesnek Dunaszerdahely városának
támogatását, ezért olyan nyilatkozatok is elhangzottak, hogy a
futás esetleg elmarad.

2009. 12. 23.
December 10-én került sor a városi nyugdíjasklub
hagyományos karácsonyváró ünnepségére. A klubtagok saját
kulturális műsorral emelték az esemény ünnepélyességét,
amelyből nem hiányozhatott a klub éneklőcsoportjának fellépése
sem. A városi önkormányzat szerény karácsonyi ajándékkal lepte
meg a 135 klubtagot, majd megvendégelte őket. Az
összejövetelen kellemes, baráti hangulat uralkodott.

Mestský klub dôchodcov usporiadal 10. decembra
predvianočnú slávnosť. Členovia klubu umocnili predvianočnú
atmosféru vlastným kultúrnym programom, v ktorom vystúpil aj
spevácky súbor klubu. Mestská samospráva pripravila pre 137
členov malé vianočné prekvapenie a pohostenie. Na stretnutí
panovala príjemná, priateľská nálada.

Silvestrovský beh – s otáznikmi
V čase našej uzávierky ešte nie je isté, či sa posledný deň roka
uskutoční tradičný silvestrovský beh. Táto obľúbená športová
udalosť by sa mala organizovať už po jedenásty krát. Od počiatkov spoluorganizátormi zimného behu pre všetky vekové kategórie sú Žitnoostrovský olympijský klub a mestská samospráva. Silvestrovský beh každoročne priťahuje športovcov okrem
Maďarska aj zo vzdialených regiónov Slovenska.
Zo strany mesta ponúkli ako miesto konania behu areál novej
športovej haly. V tomto roku odovzdanej hale by po pretekoch
boli odovzdané ceny a pretekári by sa tu mohli aj prezliekať. Ako
pre DH potvrdil primátor mesta Z. Hájos, mesto ponúklo samozrejme bezplatne športovú halu, okrem toho vykryl by aj náklady
na ozvučenie. Podľa našich informácií však klub tento príspevok
mesta považoval za nedostatočné, preto odzneli aj vyhlásenia,
podľa ktorých je otázne, či sa silvestrovský beh uskutoční.
Az influenza járvány megelőzésére
fertőtlenítő hatású kézmosószerekkel
látták el a kilenc városi óvoda szociális
helyiségeit. Mind a 38 óvodai csoport
kapott egy-egy készüléket, amely speciális, a vírusfertőzés terjedésének
megakadályozását szolgáló fertőtlenítőszerrel van megtöltve. Az apróságok
élvezettel használják reggeli érkezéskor és napközben többször is a városi
költségvetésből vásárolt kézmosókat.
Ha a megelőzési és nevelési célzattal
használt fertőtlenítőszer beválik, a közeljövőben az öt önkormányzati alapiskolát is ellátják vele.

Decemberben a Dunaszerdahelyi Szent György Lovagrend
tagjai is csatlakoztak a „Nyilas Misi Karácsonya – egy doboz
könyvajándékot” elnevezésű gyűjtéshez. A jótékonysági kezdeményezés célja a csángóföldi és kárpátaljai magyar testvérek
megajándékozása volt. A 11 doboznyi könyvajándékot a lovagrend képviselői átadták Győry Attilának, aki a csomagokat továbbította a gyűjtést szervező Református Keresztyén Diakóniának. A képen Dr. Czellárik Mária és Domonkos Gyula az
ajándékokkal.
S cieľom predísť chrípkovej epidémii
boli v hygienických priestoroch 9 materských škôl mesta umiestnené aparáty na
umývanie a dezinfekciu rúk. Každá z 38
skupín dostala po jednom prístroji, ktorý je
naplnený dezinfekčným prostriedkom, a
ktorý by mal zabrániť šíreniu vírusu chrípky. Deti so záujmom požívajú umývačky
rúk. Okrem preventívneho prínosu sa súčasne realizuje aj výchova k hygienickým
návykom. Prístroje zakúpilo mesto z vlastného rozpočtu. Ak sa táto dezinfekčná metóda osvedčí, mali by podobné flakóny umiestnené aj v mestských základných
školách.

