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Zomrel Jozef Gyurcsík

Elhunyt Gyurcsík József

1927–2009

1927–2009
yolcvankét éves korában, 2009.
október 25-én elhunyt Gyurcsík
József, Dunaszerdahely egykori első
embere. Dunaszerdahelyen született 1927.
január 18-án. Városához mindvégig hű
maradt. Itt alapított családot, itt nevelte
gyermekeit. Munkája és társadalmi teendői
szintén ide kötötték őt.
Tevékeny társadalmi életet élt. Aktívan
bekapcsolódott a város kulturális és
sportéletének alakításába. Részt vett a
Csemadok munkájában, országos és helyi
szinten egyaránt. Jelentős szerepet játszott az
anyanyelvi közművelődési lehetőségek
kibővítésében. Egyike volt azon szlovákiai
magyar politikai személyiségnek, akik a nyolcvanas években
felemelték szavukat az ún. alternatív oktatás ellen és kiálltak a
szlovákiai magyar iskolaügy mellett.
Szívügyének tekintette a DAC felkarolását is. Oroszlánrésze
volt abban, hogy a nyolcvanas években sikerült megteremteni a
feltételeket ahhoz, hogy a DAC nemcsak a hazai bajnokságban,
hanem a nemzetközi futballszíntéren is remek sikereket érjen el.
Több éven át a futballszakosztály elnöke volt. A Jednota
Fogyasztási Szövetkezetben is szerepet vállalt, tagja volt a
szövetkezet járási elnökségének.
1964-ben lett az akkori városi nemzeti bizottság elnöke. Több
mint negyedszázadon át, egészen az 1989-es rendszerváltásig
töltötte be ezt a felelős tisztséget, amely egyenértékű volt a mai
polgármesteri tisztséggel. Életének legtevékenyebb szakasza
elválaszthatatlan Dunaszerdahely 1989 előtti fejlődésétől.
Gyakorta gyalog járta az utcákat, ismerte minden zegzugát,
rajta tartotta a szemét szeretett szülővárosán.
közügyek iránti élénk érdeklődése nyugdíjas éveire is
jellemző volt, mindvégig figyelmesen követte a
városban zajló eseményeket, történéseket.
2009. október 29-én a dunaszerdahelyi temetőben gyászolók
sokasága vett utolsó búcsút Gyurcsík Józseftől. Sírjánál lerótták
kegyeletüket a város politikai, kulturális és társadalmi életének
jelentős képviselői is.
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o veku 82 rokov, dňa 25. októbra
2009 zomrel Jozef Gyurcsík,
niekdajší prvý muž mesta.
Narodil sa v Dunajskej Strede 18. januára
1927. Svojmu rodisku zostal verný až do
konca života. Tu založil rodinu a vychoval
svoje deti. Práca a spoločenská činnosť ho
spájali s našim mestom.
Žil činorodým spoločenským životom.
Aktívne sa zapájal do formovania kultúrneho
a spoločenského života mesta. Pracoval v
Csemadoku na miestnej ako aj celoštátnej
úrovni. Zohral dôležitú úlohu v rozvoji
verejného vzdelávania v materinskom jazyku.
Bol jedným z maďarských politických
predstaviteľov na Slovensku, ktorí v 80. rokoch protestovali
proti plánovanému zavedeniu tzv. alternatívneho vyučovania a
zasadil sa za maďarské národnostné školstvo.
Aj futbalový klub DAC bol jeho srdcovou záležitosťou. Mal
leví podiel na tom, že v 80. rokoch boli vytvorené podmienky
pre úspechy dunajskostredských futbalistov nielen v domácej
futbalovej súťaži, ale aj na medzinárodnom poli. Dlhé roky stál
na čele futbalového oddielu. Zapájal sa aj do činnosti Jednoty
SD, bol členom okresného predsedníctva spotrebného družstva.
Predsedom vtedajšieho Mestského národného výboru v
Dunajskej Strede sa stal v roku 1964. Túto zodpovednú funkciu,
ktorá sa dnes rovná postu primátora, zastával vyše 25 rokov, až
do zamatovej revolúcie v roku 1989. Najúspešnejšie obdobie
jeho života je neoddeliteľné od rozvoja Dunajskej Stredy pred
rokom 1989. Bol známy tým, že často pešo chodil po uliciach,
poznal každý kút svojho milovaného rodného mesta.
spoločenské dianie sa neprestal zaujímať ani v
dôchodkovom veku. Do posledných týždňov
pozorne sledoval život a udalosti mesta.
Jozefa Gyurcsíka na jeho poslednej ceste na
dunajskostredskom cintoríne dňa 29. októbra odprevadilo
množstvo smútiacich. Na poslednej rozlúčke sa zúčastnili aj
významní predstavitelia politckého, kultúrneho a verejného
života mesta.
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Felhívás

Výzva

Karácsony közeledtével Dunaszerdahely városa az idén is elárusítási lehetőséget kínál olyan árusoknak, akik az
advent hangulatát idéző portékáikkal
gazdagítanák a karácsonyi kínálatot.
Elsősorban méz- és mézeskalács-árusok,
kézműipari termékeket kínálók, továbbá
karácsonyi díszeket, gyertyát, ostyát, édességet, csonthéjas gyümölcsöket, ajándéktárgyakat árusítók jelentkezését várjuk.
Korlátozott számban lehetővé tesszük
forralt-bor- , puncs-, és teaárusok, valamint
meleg ételeket kínáló vállalkozók részére is
az árusítást.
A karácsonyi vásár december 1-től 24-ig
tart, helyszíne az idén a Bartók Béla sétány.
Az érdeklődők bővebb információkat a városházán kapnak a vagyonkezelési és pénzügyi szakosztály referensénél, Jakus Zsuzsánál. Érdeklődni a 0918/ 607-329, 5903938 telefonszámon lehet.

Pred Vianocami mesto Dunajská
Streda opäť ponúka predajné možnosti
obchodníkom s tovarom adventného
charakteru.
Očakávame predovšetkým ľudových
remeselníkov a predajcov, ktorí ponúkajú
medovníky, vianočné sviečky a ozdoby,
vianočné oplátky, sladkosti, orechy, mandle a darčekové predmety. V obmedzenom
množstve ponúkame predajné miesta aj
predajcom s horúcich nápojov, punčov,
vareného vína resp. teplých jedál.
Vianočné trhy sú od 1. decembra do 24
decembra na korze Bélu Bartóka. Záujemcovia sa môžu o predajných možnostiach
bližšie informovať osobne na mestskom
úrade u referentky finančného odboru, Zuzany Jakus, alebo na nasledovnom telefónnom čísle: 0918/ 607-329, 590-3938.
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A képviselő-testület állást foglalt a Galántai utat a Komáromi úttal összekötő út ügyében

Döntés az elterelő út nyomvonaláról és a
büntetlenségről
A városi képviselő-testület
24. ülését Dr. Hájos Zoltán
polgármester nyitotta meg és
vezette.
Az ülésen elején a város területén található, engedély nélküli épületingatlanok utólagos
legalizálását célzó javaslatot
vitatták meg. A polgármester a
beterjesztés indoklásában leszögezte: az ún. általános büntetlenség keretében a tulajdonosok a 2008. 8. 31-ig épült és
eddig nem legalizált ingatlanok esetében 2009. december 31-ig kérvényezhetik az építési eljárás megkezdését, jelképes 1 euró bírság ellenében.
Aki ezt a lehetőséget is elmulasztja, 2010-től szigorú elbírálás alá esik, különösen az után, hogy elkészül a város új
légi térképe, amely lehetővé
teszi az összes telek- és épületingatlan pontos beazonosítását.
A következő napirendi pont
a Galántai utat a Komáromi úttal összekötő elterelő útszakasz nyomvonalának elfogadása volt, amelyre két változat

készült. A tehermentesítő útra
azért van szükség, hogy a Galánta felől folyamatosan növekvő teherjármű-forgalmat,
főleg a kamionokat a városon
kívülre vezesse. Az elképzelés
szerint az út a város északi határától mintegy 250-300 méterre ágazna le a Galántai útról
és a Csallóközkürt felé vezető
utat keresztezve a Tesco mellett csatlakozna Komáromi
útra. A testület a B variáns
mellett döntött, mert távolabb
esik a lakott területtől.
A testület elvi döntést hozott
a nagymegyeri MadNet Rt.-vel
kötendő szerződésről, eszerint
a cég optikai vezetékhálózatot
építene ki Dunaszerdahelyen
internet-, telefon- és kábeltévé
biztosítására. A szolgáltatásokat a városi hivatal és a városi
intézmények számára is elérhetővé tennék, illetve a városi
térfigyelő
kamerarendszer
központi ügyelőpultját is rácsatlakoztatnák. -fk-

Interpellációk
Lelkes Ernő korábbi felvetésekre reagálva elmondta, hogy az
ASA cég a szerződésnek megfelelően, rendszeresen üríti az 1100
literes szemétkonténereket a városban, egyúttal össze is takarítja
a konténerállásokat. Ennek ellenére gyakori a rendetlenség a
kukák körül, de ebben nagyrészt a lakosság a ludas, mert az üres
konténer mellé rakják a szemetet. Nagy Krisztián nehezményezte, hogy az útjavítások után a kivitelezőnek túl sokáig tart
az eredeti állapot visszaállítása, pl. a Fő utcán az aknanyílások
körüli foltozás hetekig elhúzódott. Kanovits György felhívta a
figyelmet, hogy a Galántai út - Jilemnicky utcai körforgalomnál,
a virágüzlet előtti védőkorlát több hete összetörten hever a
földön. A polgármester megígérte, hogy intézkedik a felhozott
ügyekben.

Poslanci schválili návrh trasu prepojenia Galantskej cesty a Komárňanskej cesty

Dvojmesačný generálny pardon pre nelegálne stavby
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 27. októbra otvoril a viedol primátor
JUDr. Zoltán Hájos.
Zasadnutie pokračovalo prejednaním a schválením návrhu
riešenia nelegálnych stavieb na
území mesta. Primátor uviedol, že v rámci tzv. generálneho pardonu vlastník stavby
do 31. 12. 2008 môže požiadať
o dodatočné stavebné povolenie stavieb postavnených do
31. 8. 2009, pričom pokuta
bude len symbolická: 1 euro.
Po uvedenom termíne MsÚ
bude prísnejšie posudzovať
nelegálne/čierne stavby, hlavne po tom, ako bude vyhotovená nová letecká ortofotomapa, ktorá umožní presnú
identifikáciu všetkých pozemkov a stavieb v meste.

Poslanci následne schválili
trasu vzájomného prepojenia
Galantskej cesty a Komárňanskej ulice, na ktoré boli predložené dva varianty. Prepojovacia miestna komunikácia má
odviesť zvýšenú nákladnú prepravu, najmä kamiónovú dopravu od Galanty mimo mesta.
Prepojovacia cesta by mala
viesť vo vzdialenosti 250-300
metrov od severnej okrajovej
časti mesta z Galantskej cesty
a križovaním cesty smerom na
Ohrady by sa pripojila na Komárňanskú cestu pri OD Tesco. Poslanci sa rozhodli pre alternatívu B, nakoľko tento ťah
je najvzdialenejší od obývaných častí mesta.
Zastupiteľstvo prijalo informáciu o pripravovaných zmenách a doplnkoch územného
plánu mesta. Poslanci súhlasili

so
zámerom
investrora
MadNet, a. s. z Veľkého Medera na vybudovanie optického
kábla pre poskytovanie telekomunikačných služieb (internetové, telefónné a káblová televízia). Tieto služby by boli

sprístupnené aj pre MsÚ a
mestské inštitúcie, ďalej by
slúžili aj na prevádzkovanie
centrálneho pultu bezpečnostného kamerového systému
mesta.

Interpelácie
V rámci interpelácie poslancov Ernest Lelkes reagoval na
skoršie podnety a vysvetlil, že firma ASA podľa zmluvy riadne a
pravidelne vyprázdňuje 1100 litrové kontajnery a upratuje na
kontajnerových stanovištiach. Napriek tomu často panuje
neporiadok okolo kontajnerov, na čom má však „zásluhu“ aj
samotné obyvateľstvo: mnohí občania odpad jednoducho
vyhodia vedľa kontajnera, aj keď je nádoba prázdna. Kristián
Nagy pripomenul, že po modernizácii mestských cestných
komunikácii stavbárom príliš dlho trvá, kým povrch vozovky dajú
do pôvodného stavu. Ako príklad uviedol Hlavnú ulicu, kde sa
plátanie asfaltu okolo kanalizačných vpustov naťahovalo
niekoľko týždňov. Juraj Kanovits upozornil na fakt, že pri
kruhovom objazde Galantská-Jilemnického je prícestné
zábradlie oproti kvetinárstvu už niekoľko týždňov rozbité a leží
pri ceste. Primátor prisľúbil nápravu.

4 Panelprogram, parkolás / Panelový program, parkovanie

A harmadik évet zárja a panelprogram

Harminc hőszigetelt
panelház

2009. 11. 11.

Tretí rok panelového programu

Tridsať zateplených
panelákov

Pred troma rokmi bol v naHarmadik éve sikeresen
šom meste naštartovaný pazajlik városunkban a panelnelový program, ktorý odvteprogram. A városi önkordy úspešne pokračuje. Progmányzat kezdeményezte proram iniciovala mestská sajekt keretében az év végéig
mospráva. Trojročná bilanösszesen immár harminc pacia programu je priaznivá:
nelház kap külső hőszigedo konca roku 2009 bude celtelést.
kovo zateplených 30 paneAz idén beadott kérvények
lákov v rôznych mestských
egy kivételével megfeleltek az
častiach.
előírt követelményeknek. A
Žiadosti, ktoré boli podané v
Duna utca 370. lakóinak júnitomto roku, až na jednu, zodusban beadott kérvényét nem
povedali kritériam panelového
fogadták el, mivel tetőszigeprogramu. V prípade žiadosti
telésre igényeltek pénzt, holott
vlastníkov bytov Dunajská 370
a panelprogram csak külső hőpanelová komisia nevyhovela,
szigetelésre kérhető. Öt további
A programot a városi költpretože žiadali dotáciu na zateplenie strešného plášťa panelového
kérvényező lakótömb esetében ségvetés évente hárommillió
domu. Túto možnosť však zásady, ktorými sa určujú podmienky
a dotáció megítélését csak az koronának megfelelő 100 000
poskytovania dotácie na zateplenie, neobsahujú. V prípade ďalhátráltatja, hogy egyes lakók- eurós összeggel támogatja.
ších piatich žiadostí formálne záležitosti sú splnené, poskytnutie
nak szemétdíj-tartozásaik van- Ezzel nemcsak a lakók fűtési
dotácie však zatiaľ nie je možné pre nedoplatky niektorých
nak. Mihelyt ezeket kiegyenköltségei csökkennek lényegemajiteľov bytov za odvoz komunálneho odpadu a dane z
lítik, sor kerülhet a vissza nem
sen, hanem a lepusztult külnehnuteľnosti. Akonáhle tieto pozdlžnosti budú vyrovnané, už
térítendő városi támogatás
sejű szürke lakótömbök is tetnič nebude brániť odsúhlaseniu dotácie.
átutalására.
szetős külsőt kapnak és javítPäť ďalších žiadostí bude zaradených do panelového programu
Öt további kérvény a 2010- ják a városképet. Nem utolsóv roku 2010, pretože balík peňazí určený na tento rok sa už vyes esztendőben lesz besorolva a sorban a hőszigetelt házak
čerpá. V budúcom roku okrem týchto zrejme iné žiadosti už nepanelprogramba. mivel az idei piaci értéke is magasabb lesz.
bude možné zaradiť do panelového programu. Počíta sa totiž s
évre jóváhagyott százezer eurós
pénzügyi keret már kimerült. Várhatóan jövőre több kérvény rekonštrukciou obytných dojóváhagyására nem lehet számítani. Megtörténik ugyanis a mov v centre mesta na Vám- Zlepší sa situácia pri
Vámbéry tér lakótömbjeinek a béryho námestí. V rámci nej nemocnici
Javulás a kórház
hőszigetelése és a nyílászárók okrem zateplenia vonkajšej facseréje. Ezt a felújítást a város sády budú vymenené aj staré Pribudnú nové
környékén
központjában kiemelten támo- okná a dvere. Z mestského
a városi költségvetés, la- rozpočtu každý panelák do- parkoviská
Új parkolóhelyek gatja
kótömbönként félmillió koro- stane dotáciu vo výške pol miV Dunajskej Strede nalióna korún.
Dunaszerdahelyen is egy- nával.
rastá počet motorových vore több az autó, ezért koA Kelet lakótelepen még az idén megjavítják a városi
zidiel, čo spôsobuje nemalé
moly gondot okoz a parkotömbgarázs tetőszerkezetét és szigetelését. A tetőjavítás kiadásait a
problémy s parkovaním. V
lás. A közeljövőben valamevárosi költségvetésből fedezik. Dr. Hájos Zoltán polgármester a
blízkej budúcnosti sa situákérdés megvitatására a városháza tanácstermébe várja a
lyest javul a helyzet, ugyanis
cia zlepší, nakoľko budú
garázstulajdonosokat november 19-én 17 órára.
új parkolók létesülnek. Vazriadené nové parkoviská.
jon hol? – kérdeztük HerKde sa budú nachádzať? –
vay Györgyöt, a műszaki és
opýtali sme sa Györgya Herberuházási osztály vezetőjét.
vaya, vedúceho technického
a investičného oddelenia.
„Némileg javul a helyzet a
kórház környékén. A főbejá„Zlepší sa situácia s parkoratnál 24 új hely lesz kialavaním v okolí nemocnice. Pri
kítva, ugyancsak könnyebb
hlavnom vchode pribudne 24
lesz a parkolás a hátsó bejánových parkovacích miest, záratnál, a teniszpályáknál, és a
roveň sa zlepší parkovanie aj
raktár alatti betontéren. Új
pri zadnom východe nemocaszfaltburkolatot kap a sikanice, pri tenisových kurtoch a
bonyi temető parkolója, a
na betónovej ploche pod
Nyugat lakótelepen is több
skladmi. Ďalej zvýšime počet
Ešte v tomto roku bude opravená strešná konštrukcia
lesz a parkolási lehetőség az
parkovacích miest na sídlisku
mestských hromadných garáží na sídlisku Východ. Výdavky
egyik tömbház előtt. Felújítjuk
Západ pred jedným obytným
spojené s opravou strechy budú hradené z mestského rozpočtu.
továbbá a rózsaligeti óvodádomom. Opravíme aj chodník
Primátor mesta JUDr. Zoltán Hájos majiteľov hromadných
nál a járdát, itt 5 új, parkopri škôlke v Ružovom háji, tu
garáži pozýva v tejto veci na stretnutie, ktoré sa uskutoční 19.
lásra alkalmas helyet létezriadime 5 nových parkonovembra o 17-tej hodine vo veľkej zasadačke radnice.
vacích miest.”
sítünk.” (zsl)
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Pápay Zoltán szerint a beruházásokat európai uniós pénzforrásokból tervezik
megvalósítani

Változatlan adók – visszafogott kiadások
Változatlan adószint, takarékosság és az uniós pénzek
maximális lehívása - ezek a
jövő évi városi költségvetés
legfőbb prioritásai. A 2010es városi büdzsé elkészült tervezetének további részleteibe
Pápay Zoltán pénzügyi szakosztályvezető avatja be olvasóinkat.
A jövőre várható bevételek
oldalán a legnagyobb kiesést
az államtól visszakapott részadók drasztikus csökkenése
okozza. Ez rányomja bélyegét
a kiadási oldalra is „Emiatt a
városi költségvetés kiadásai jövőre visszaesnek a 2007-es
szintre” – nyilatkozta lapunknak Pápay Zoltán. A bevételkiesést azonban nem az adók
emelésével kívánja orvosolni a
város vezetése. „Sőt, éppen ellenkezőleg: az adókhoz nem
nyúlunk, azok változatlan szinten maradnak” – erősítette
meg a pénzügyi szakosztályvezető. Mint mondta, inkább a
hatékonyabb adóbehajtásra helyezik a hangsúlyt. Például a
szemétdíj behajtása esetében a
cél az, hogy az eddigi 78 százalék helyett az legalább 95
százalékos legyen.

Megkérdeztük a polgármestert

Küszöbön a hűségkártya
új elvek alapján történő kiadása. Jövő januártól kérvényezés nélkül mindenkinek
jár, aki nem tartozik a városnak és Dunaszerdahelyen
van az állandó lakhelye. Mi
legyen azonban a tartozókkal? Nekik milyenek az esélyeik – kérdeztük Dr. Hájos
Zoltán polgármestert.

A bevételek szerkezete hasonló lesz az idei bevételi oldaléhoz. Vagyoneladásból származó nagyobb bevétellel jövőre sem számol a városi költségvetés. A tavalyi év végén
felvett százmillió koronás hitel
merítését idén évközben felfüggesztette a város vezetése,
erről lapunk is beszámolt. A
meglévő maradékot jövőre
fogják felhasználni, tehát ez a
tétel 2010-ben a bevételi oldalt
fogja erősíteni.
„A takarékoskodás a városházára is vonatkozik: az idei
takarékossági csomagnak köszönhetően megspórolt 500
000 euró jövőre kerül felhasználásra” – tudtuk meg Pápay
Zoltántól. Hozzáfűzte, hogy a
városi költségvetés kiadási oldalán a folyó kiadások szinte
minden területen némileg meg
lesznek kurtítva. ”Minden területet érint a tíz százalékos
kiadáscsökkentés” – mondta
Pápay.
A jövő évi beruházási szándékokról szólva elmondta,

hogy a beruházásokat kizárólag európai uniós pályázati
pénzcsomagok megszerzésével
kívánják megvalósítani. Ez
nemcsak szándék, hanem három esetben már kézzelfogható
valóság is. Három nyertes uniós projektet adott be a város: a
Kodály Zoltán Alapiskola
átfogó felújítására 1 394 502
eurót, a Jilemnický utcai alapiskola esetében 1 286 308
eurót, a művelődési ház előtti
térség felújítására pedig 1 271
669 eurót nyert uniós pályázaton Dunaszerdahely.
Jelenleg további projektek
elbírálása van folyamatban.
Pályázik a város a Szabó Gyula
Alapiskola felújítására is, erre
1 766 664 eurót kérnek, a Halpiac téri óvoda korszerűsítésére igényelt összeg 516 223
euró, míg a nyugati lakótelepi
panzió bővítésére 1 425600
eurót terveznek. Három további projekt is elkészült:
szükséglakásokra 3 310 400
eurós összeget igényeltek, a
városháza informatikai rend-

szerének bővítésére 1 500 000
eurót, a hulladékgyűjtő udvar
kialakítására pedig 10 000 eurót.
„Ha a pályázataink sikerrel
járnak, akkor a jövő évi tőkekiadásaink elérhetik a 13 527
576 eurót. Ahhoz azonban az idén is ragaszkodunk, hogy a
forrásgondok ellenére is kiegyensúlyozott maradjon a város költségvetése” – mondta
végezetül lapunknak Pápay
Zoltán szakosztályvezető.

Utolsó esély a bliccelőknek
- A képviselők szeptember
végi döntése értelmében módosultak a hűségkártya, korábban PRO DSZ kártya kiadásának elvei. Aki ez év november
végéig kiegyenlíti minden kötelezettségét a várossal szemben,
automatikusan megkapja a hűségkártyát. Ennek kapcsán fel
szeretném hívni a dunaszerdahelyiek figyelmét arra, hogy
e dátumig már nincs sok idő
hátra az esetleges tartozások
kiegyenlítésére. Ha valakinek
van szemétdíj-tartozása, vagy
még nem fizette be az ingatlanadóját, a bérleti díjat,
vagy egyéb hasonló kötelezettségének nem tett még eleget,
megéri, ha a hónap végéit ezt
megteszi. Ellenkező esetben u-

gyanis azt kockáztatja, hogy
nem kaphatja meg a többfajta
kedvezményre feljogosító hűségkártyát a 2010-es évre.
Az eddigi tömeges érdeklődés alapján valószínűsíthető, hogy jövőre is minél többen szeretnének hűségkártyát kapni…
Nekünk is ez az érdekünk, Ezért tettünk még egy újabb
gesztust is. A képviselőtestület
október végén jóváhagyta azt,
hogy általános büntetlenséget
kapjanak azok, akik korábban
feketén építkeztek, vagy az ingatlanuk nincs bejegyezve a
kataszteri hivatalban. Nekik is
adunk egy utolsó esélyt: november elsejétől december vé-

géig van lehetőségük arra,
hogy beadják a szükséges okmányokat a 2008. augusztusa
előtt épített ingatlanok utólagos legalizálásához. Felhívom
azonban a figyelmet arra, hogy
ha nem megfelelő dokumentumokat adnak be, az építészeti
hivatal leállítja a legalizálási
eljárást. És ezután már nem
lehet szó az általános büntetlenségről! Szeretném, ha minél
többen utólag ezt megtennék. A
közigazgatási eljárás díját meg
kell fizetni, de a bírság csak
jelképes 1 euró lesz. Ez a két
körülmény nagyban fogja befolyásolni azt, hogy mennyien
tudják majd decemberben kézhez venni a hűségkártyát.
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Zoltán Pápay: nové investície chce mesto realizovať z EU-fondov

2010: dane nemenné a úsporné hospodárenie
Nemenné dane, úsporné
hospodárenie a maximálne
využívanie grantov z EU-fondov – to sú hlavné priority
budúcoročného
rozpočtu
mesta. Návrh rozpočtu na
rok 2010 je hotový, o podrobnostiach hovorí Zoltán Pápay, vedúci finančného odboru.
Najväčší výpadok na strane
príjmov v budúcoročnom rozpočte bude v dôsledku drastického zníženia prerozdelenia
podielových daní zo štátneho
rozpočtu. To bude mať dopad aj
na výdavkovú časť rozpočtu.
„Z týchto dôvodov sa výdavky
mestského rozpočtu poklesnú
na úroveň roku 2007“ – povedal pre DH Zoltán Pápay. Výpadok zdrojov však mesto nechce vynahradiť zvyšovaním
daní. „Ba práve naopak, výšku
daní nemeníme, tá zostáva na
rovnakej úrovni“ – potvrdil vedúci finančného odboru. Ako
povedal, radšej sa budú orientovať na účinnejšie vymáhanie
nedoplatkov. Napríklad v prípade vymáhania poplatkov za
odvoz smetí je cieľ dosiahnuť
aspoň 95 percentnú úspešnosť,
namiesto doterajších 78 percent.
Štruktúra príjmov bude podobná, ako tomu bolo v tohtoročnom rozpočte. Mestský rozpočet nepočíta s väčšími príjmami z predaja mestského ma-

Opýtali sme sa primátora

Onedlho začnú na radnici
vydávať nové vernostné karty. Od januára ju dostanú
automaticky, bez požiadania
tí občania s trvalým pobytom

jetku. Mesto pozastavilo čerpanie úveru vo výške 100 mil. Sk
(o tomto rozhodnutí informoval i DH). Zvyšok sa využije
na budúci rok, teda táto čiastka
bude posilňovať príjmovú časť
rozpočtu na rok 2010.
„Úsporné opatrenia sa priamo vzťahujú aj na mestský úrad: ušetrené prostriedky vo

výške 500 tis. eur z tohtoročného úsporného balíka budú
použité na budúci rok.“ Ako
Zoltán Pápay podotkol, výdavková časť mestského rozpočtu
bude v každej položke priškrtená. „10-percentná úspora sa
vzťahuje na každú oblasť“ –
povedal.

V súvislosti s budúcoročnými investičnými zámermi potvrdil: tie chce mesto v plnej
miere realizovať z fondov EU.
To nie je len zámer, ale v troch
prípadoch už aj realita: mesto
podalo tri víťazné projekty,
vďaka ktorým na komplexnú
rekonštrukciu ZŠ Zoltána Kodálya mesto dostane 1 394 502
eur, na ZŠ na ulici Jilemníckeho 1 286 669 eur, na prestavbu priestranstva pred Mestským kultúrnym strediskom
dostaneme z eurofondov 1 271
669 eur.
V súčasnosti sú v štádiu posudzovania ďalšie projekty.
Mesto sa uchádza o zdroje na
rekonštrukciu ZŠ Gyulu Szabóa, na tú žiadali 1 766 664
eur, na modernizáciu škôlky na
Rybnom trhu pýtajú 516 223
eur, na rozšírenie kapacít penziónu na sídlisku Západ je potrebných 1 425600 eur. Pripravujú sa aj ďalšie tri projekty: na
byty na Kračanskej ceste by
bolo treba 3 310 400 eur, na
rozšírenie informačnej siete
mestského úradu 1 500 000
eura, na vybudovanie zberného
dvora 10 000 eur.
„Ak by boli budúcoročné
projekty úspešné, tak by sa kapitálové výdavky na budúci rok
vyšplhali na 13 527 576 eur.
Jednej zásady sa však nevzdáme: aj tento rok rozpočet musí
byť vyrovnaný“ – povedal pre
DH Zoltán Pápay.

Posledná dvojmesačná šanca
v Dunajskej Strede, ktorí nemajú pozdĺžnosti voči mestu.
Aké šance majú však dlžníci? – opýtali sme sa JUDr.
Zoltána Hájosa, primátora
Dunajskej Stredy.
– Na základe rozhodnutia
mestskej samosprávy sa zmenili podmienky vydávania vernostnej karty, ktorá nahradí terajšiu PRO DS kartu. Ten, kto
do konca novembra vyrovná
pozdĺžnosti voči mestu, automaticky obdrží novú vernostnú
kartu. V tejto súvislosti by som
chcel upozorniť obyvateľov
mesta na blízkost termínu. Ak
ešte niekto má nedoplatky na
poplatkoch za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu,

na dani z nehnuteľností, na nájomnom, alebo má iné podobné pozdĺžnosti, oplatí sa záväzky vyrovnať dokonca novembra. V opačnom prípade nemôže
dostať na rok 2010 vernostnú
kartu.
Na základe doterajšieho
masového záujmu možno
predpokladať, že kartu budú
chcieť dostať mnohí...
- Našim cieľom je to isté preto sme urobili i ďalšie gesto. Mestské zastupiteľstvo koncom októbra rozhodlo, že majiteľom čiernych alebo v katastrálnom úrade nezaregistrovaných stavieb ponúkne generálny pardón, ak stavbu doda-

točne legalizujú. Posledná
šanca pre nich na podanie potrebných dokumentov plynie od
prvého novembra do konca decembra. Jedná sa o stavby postavené pred augustom 2008.
Chcem však upozorniť na to, že
ak sa podajú nevhodné dokumenty, stavebný odbor zastaví
legalizačný proces. Po tom už
nemôže byť ani reči o generálnom pardóne. Bol by som rád,
keby občania využili túto jedinečnú šancu. Poplatok za
správne konanie musia zaplatiť, ale pokuta sa odpúšťa, tá
bude len symbolické 1 euro. Tieto okolnosti vo veľkom ovplyvnia, koľkým môžeme vydať
vernost-nú kartu.
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Informácie
pre voliča

Választási
tudnivalók

V Trnavskom samosprávnom kraji
sa volí celkom 40 župných poslancov,
z toho 8 poslancov vo volebnom obvode č. 1. – Dunajská Streda.
Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a prevezme od volebnej komisie obálku s oficiálnou pečiatkou a 2 hlasovacie lístky.
Na jednom hlasovacom lístku sú uvedené mená kandidátov na
post predsedu župy. Na tomto lístku môžete zakrúžkovať poradové číslo iba jedného z kandidátov, ktorého mienite voliť. Ak
nikoho nezakrúžkujete, alebo ste označili viac ako jedného kandidáta,Vaše hlasovanie bude neplatné.
Na druhom hlasovacom lístku sú mená kandidátov na župných
poslancov – je ich spolu 46. Z nich si môžete zakrúžkovať poradové čísla maximálne ôsmych poslancov. Váš hlasovací lístok
bude neplatný, ak neoznačíte zakrúžkovaním ani jedného
kandidáta, alebo ak ste označili viac ako osem.

A megyei választásokon megválasztjuk Nagyszombat megye 40-tagú képviselőtestületének tagjait és a
megye elnökét.
Miután a választópolgár a szavazóhelyiségben igazolta a személyazonosságát, a szavazóbizottságtól kap egy
hivatalos pecséttel ellátott borítékot és
két szavazócédulát.
Az egyik szavazócédula a megyei elnökjelöltek nevét tartalmazza. Ezen csak egy jelölt sorszáma karikázható be, Ha senkit
sem karikáz, a szavazata érvénytelen.
A másik szavazócédulán a Dunaszerdahelyi járásban /vagyis
az 1. választókörzetben/ induló megyei képviselőjelöltek neve
szerepel, összesen 46 név. Közülük maximum nyolcnak a sorszáma karikázható. Aki többet karikáz, vagy senkit sem, a
szavazata érvénytelen.

Ankét

Anketa

Részt vesz-e a megyei
választásokon?

Zúčastníte sa župných
volieb?

Bíró Zsuzsa: Kötelességemnek érzem, hogy részt
vegyek a választásokon. Remélem, olyan képviselőket
sikerül megválasztani, akik
képviselik majd bábszínházunk, az Aranykert érdekeit
is. Már eldöntöttem, hogy kire szavazok, de ez még titok.
Füssy Mónika: Biztosan
részt veszek a megyei választásokon. Egyáltalán nem
mindegy, hogy kik lesznek a
csallóközi magyarok képviselői. Pedagógusként úgy
gondolom, hogy anyanyelvű
óvodáink megtartása érdekében is el kell mennünk. Olyan
képviselőket kell bejuttatnunk, akik úgy képviselik a
magyarok érdekeit, ahogy
nekünk előnyös.
Balla Erzsébet: Természetesen én is megyek választani.
Sőt, tagja leszek az egyik választási bizottságnak is. Mindenkinek el kellene mennie.
Nekünk, itt élő magyaroknak
nem lehet mindegy, hogy milyen lesz a jövőnk.
Farkas Katalin: Még nem
döntöttem el. De erre még
van időm. Most még nem ismerem, kikre szavazhatok,
nem volt időm, hogy utánanézzek. De ha tudni fogom,
akkor majd eldöntöm, fogoke szavazni.

Zsuzsa Bíró: Zúčastniť sa
župných volieb považujem za
svoju povinnosť. Dúfam, že
sa nám podarí zvoliť kandidátov, ktorí budú zastupovať
aj záujmy nášho bábkového
divadla Aranykert (Zlatá záhrada). Už viem, koho budem
voliť, ale zatiaľ je to moje tajomstvo.
Mónika Füssy: Istotne
pôjdem voliť, lebo vonkoncom nie je jedno, kto zastupuje záujmy Maďarov zo Žitného ostrova. Ako pedagóg si
myslím, že volieb sa musíme
zúčastniť už aj v záujme zachovania našich maďarských
škôlok. Potrebujeme takých
zástupcov, ktorí zastupujú
naše záujmy tak, ako je to pre
nás výhodné.
Erzsébet Balla: Samozrejme aj ja pôjdem voliť. Budem
dokonca aj členkou jednej
volebnej komisie. Volieb by
sa mal zúčastniť každý. Nám,
tu žijúcim Maďarom nemôže
byť ľahostajné, aká bude naša
budúcnosť.
Katalin Farkas: Zatiaľ
som sa nerozhodla, mám ešte
dosť času. Zatiaľ nepoznám
kandidátov, nemala som čas
zisťovať, koho by som mohla
voliť. Rozhodnem sa, až keď
budem vedieť, koho možno
voliť.

A megyei választások egynaposak:
november 14 - én 7 órától 22 óráig
tartanak nyitva a szavazóhelyiségek.
Dunaszerdahelyen most is 19 választókörzetben voksolhatnak az emberek. A változás mindössze annyi, hogy mivel a választásokkal egyidőben a Városi Művelődési Központban rendezvény zajlik, a 8. választókör szavazóhelyiségét a VMK ol-dalsó bejáratánál lévő
egykori kaszinó helyiségében rendezték be.
Minden szavazásra jogosult polgár az állandó lakhelye szerint szavaz. Idős, beteg és mozgásképtelen személyek részére a 031/ 590-3917es telefonszámon vagy a választási bizottságnál
igényelhető mozgóurna.
A választási kampány 48 órával a szavazás
megkezdése előtt zárul, tehát a kampánycsend
csütörtökön reggel 7 órakor kezdődik.
Második választási fordulót november 28-án
akkor tartanak, ha a megyefőnök-jelöltek közül
az első fordulóban egyik sem szerzi meg a
leadott érvényes szavazatok abszolút többségét.

Župné voľby sú jednodňové, konajú sa 14.
novembra od 7. hod. do 22.00 hod.
V Dunajskej Strede občania si môžu uplatniť
svoje volebné právo aj tentokrát v 19-ich volebných okrskoch. Zmena je iba nepatrná: vzhľadom na to, že v MsKS je spoločenské podujatie,
volebnú miestnosť pre volebný okrsok 8. zriadili
v priestoroch niekdajšieho kasína, ktorá sa
nachádza na bočnej strane budovy.
Každý občan volí na základe svojho trvalého
bydliska. Kto potrebuje prenosnú urnu pre chorú alebo nevládnu osobu, nech avizuje túto skutočnosť na telefónnom čísle 031/ 590-3917, alebo v deň volieb u volebnej komisii.
Volebná kampaň končí 48 hod. pred začiatkom volieb, teda volebné moratórium sa začína
o 7.00 hod. 12. novembra.
Druhé kolo sa koná 28. novembra v prípade,
ak ani jeden z kandidátov na post župana
nezíska nadpolovičnú vačšinu platných hlasov.
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Kegyeletes megemlékezés október 23-án a diktatúrák áldozatainak emlékművénél

1956 üzenete a mához nem a
pillanatnyi önös érdekekről szól
Mint ez már hagyománynyá vált, Dunaszerdahelyen
az idén is megemlékeztek az
1956-os magyar forradalomról. A történelmi esemény 53. évfordulóján ezúttal is a városháza mellett három éve felavatott emlékműnél gyűltek össze mintegy háromszázan, hogy az
1956-os terror áldozataira
emlékezzenek.A koszorúzási
ünnepség előtt a római katolikus templomban szentmisét mutattak be a forradalom áldozataiért.

11.11.2009
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A Nagy János szobrászművész szobránál rendezett
ünnepségen Dr. Hájos Zoltán
polgármester köszöntötte az
egybegyűlteket, majd Csáky
Pál, az MKP elnöke elemezte
az 53 éve zajlott történelmi esemény mához szóló üzenetét.
1956 az önös érdekeket nem
néző, a közösségért, a nemzetért, a hazáért a legvégsőbb
áldozatra kész, öntudatos polgárok forradalma volt.
"Meg tudunk állni egy rövid
időre a történelemben, – tette
fel a kérdést az MKP elnöke és meg tudjuk fogalmazni 1956
mai üzenetét? Soha nem azokra emlékezünk, akik pillanatnyi
érdekekért elárulják önmagukat, addigi énjüket, közösségüket vagy népüket. Ez 1956 mai
üzenete számunkra, szlovákiai
magyarok számára. Hogy nem
az egyéni vagy csoportérdek,
hanem a nép jövője és esélyei,
az erkölcs, a közösség, az esély

és a jövő a meghatározók. Ha
ezt meg tudjuk cselekedni
2009-ben és jövőre, 2010-ben
is, akkor méltók vagyunk arra,
hogy ehhez az emlékműhöz a
mai napon virágot vagy koszorút tegyünk.De ilyen emlékművekhez nem jöhetnek azok, akik
elárulják a választóikat, akik
szembefordulnak közösségükkel, akik más, idegen érdekektől hajtva, vagy ezeknek engedelmeskedve próbálnak meg
elevickélni a társadalmi folyamatokban. Az egyértelműség, a
vállalás, a nemzet múltjához,
jelenéhez és jövőjéhez való ragaszkodás az, amely felemelheti ezt az ünnepet. És lélekben
felemelhet minden olyan magyart, itt Dunaszerdahelyen is,
aki tisztességgel és méltóság-

gal akar ünnepelni" - mondta
Csáky Pál.
Az ünnepségen fellépett a
Kicsi Hang duó, majd a koszorúzási ünnepség következett. A
városi önkormányzat nevében
Hájos Zoltán polgármester és
Hulkó Gábor alpolgármester
koszorúzott. A kegyelet virágait az emlékműnél egyebek
között elhelyezték a dunaszerdahelyi városi szervezetek,
köztük az MKP, továbbá a helyi iskolák és a Csemadok
képviselői. Első ízben képviseltette magát az ünnepségen a
DAC Felvidéki Harcosok elnevezésű szurkolói klubja is. A
kegyeletes ünnepség végén a
jelenlévők elénekelték a magyar Himnuszt.
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Základná škola v Smetanovom háji: Rodičia sú podporou školy

Máme mnoho nápadov
Budova základnej školy s
vyučovacím jazykom slovenským v Smetanovom háji má
len 22 rokov, čo v prípade
školy nie je vek. Pôsobí dojmom dobre spravovanej,
upravenej, peknej budovy.
„To však neznamená, že tu
netreba nič opravovať – vysvetľuje riaditeľka školy, Žaneta Pavlíková, ktorá sa z chuti zasmeje môjmu nadšeniu, že
pri telocvični je i sprcha. „Je,
ale nefunguje, treba ju opraviť.
Tu vždy treba niečo opraviť –
vraví. „Vlani sme museli opraviť celý vykurovací systém, lebo
nefungovali radiátory, pričom
aj kotol bol v kritickom stave“
– dodáva.
Na túto rekonštrukciu dostali
peniaze od ministerstva školstva. Dva bojlery, ktoré zásobujú kuchyňu teplou vodou,
zaobstarali z vlastných zdrojov.
Vo vlastnej réžii opravujú sociálne zariadenia, resp. na túto
prácu sa podujal jeden z rodičov. Najdôležitejšia by však
bola strecha, ktorú treba
opraviť, prostriedky na ňu očakávajú z verejných zdrojov.
“Komunikujeme aj s mestom a
veríme, že nejakej pomoci sa
dočkáme“ - nadieva sa mladá
riaditeľka, ktorá zastáva túto
funkciu od minulého novembra.

Vlani chodilo do tejto školy
245 žiakov, dnes o niečo menej, 226. „Menej, ale to nie je
tragédia. Je dobré, že aj tento
rok máme jednu triedu, spolu
24 prváčikov. Budeme sa snažiť, ako len dokážeme. Mladí
kolegovia majú veľa nápadov“
- vraví Žaneta Pavlíková.
Učiteľský zbor, v ktorom sú len
traja muži, je čo do vekového
zloženia rôznorodý, skladá sa z
24 členov.
Nie je to málo? - spytujem
sa. Práve vyhovuje, každý pra-

cuje na plný úväzok - znela
odpoveď.
Nakoľko na chodbe počujem
džavot i maďarských detí, nedá
sa mi neopýtať na spolužitie
Maďarov a Slovákov na úrovni
detí, a na pomer oboch národností v škole. „Sme úplne
zmiešaná spoločnosť – odpovedá riaditeľka – a nehľadíme
na to, kto je Slovák a kto
Maďar. U nás konflikty tohto
druhu neexistujú, dobre spolunažívame. Je pravdou, že deti
sa medzi sebou cez prestávky
rozprávajú po maďarsky Snažíme sa ich usmerniť v tom duchu, že v škole sa majú rozprávať po slovensky. Stáva sa, že
rodič sa opýta, rozprávate po
maďarsky? Samozrejme, vravíme, ak sa ľahšie vyjadrujete,
kľudne môžete hovoriť po
maďarsky. Samozrejme oficiálne všetko prebieha po slovensky.“
Rada by som sa dopátrala k
odpovedi, akú metódu majú na
deti, ktoré po príchode do školy absolútne neovládajú slovenčinu. „Ak sa dieťati ťažko
učí slovenčina, vôbec nechápe
výklad, tak pani učiteľka podá
vysvetlenie i v maďarčine. Ale
to robí len v počiatočnej fáze,
neskôr už nie. Z učiteľského
zboru mnohí hovoria oboma
jazykmi, samozrejme nie každý.
My vyzveme maďarských rodičov, aby nám pomohli, aby sa
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viac rozprávali doma s dieťaťom po slovensky, hlavne v
prvej triede, inak ťažko dobehne zameškané. Ale deti si po
čase pekne zvyknú a naučia sa,
že sa v škole rozpráva po slovensky“ - tvrdí Žaneta Pavlíková.
Škola v Smetanovom háji
ponúka takzvané vysoko efektívne vyučovanie (VEV). Na
Slovensko dorazila táto metóda
pred desiatimi rokmi, a to iba
pokusne, ale dnes sa už stále
viac škôl pokúša aplikovať
princípy VEV-u vo vyučovacom procese. Nosným princípom tejto metódy je, že počas
vyučovania, cez prestávky, aj
popoludní "v družine" by sa
dieťa malo cítiť dobre. Na to
slúži príjemne ladená, priestranná relaxačná miestnosť,
ktorá okamžite navodí dobrú
atmosféru. Tu sa nachádzajú
obľúbené predmety detí, veľké
lopty, na ktorých sa možno
hrať, skackať, cvičiť a zároveň
posilniť chrbticu a zlepšiť
náladu. V tejto miestnosti prebieha pre prvákov hodina telesnej výchovy, ale poväčšine ju
navštevujú družinári, aby
mohli relaxovať po hodinách
trávených v školských laviciach.

Nie každá škola sa môže hrdiť
takouto učebňou. Ani s anglickým dramatickým krúžkom,
ktorý vedie pani riaditeľka. Je to
absolútna novinka, a hoci angličtina je povinná len od piateho
ročníka, do tohto krúžku môžu
chodiť aj prváci. Presnejšie, tento
krúžok bol vytvorený práve pre
ročníky jedna až štyri, aby sa deti
hravou formou prostredníctvom
drámy oboznámili s anglickým
jazykom.
Pani učiteľka Renáta Pavlíková vyučuje štvrtákov. Milo ma
pozýva do triedy. „Mali sme
veľmi škaredú dlážku, ktorá sa
stávala aj nebezpečnou. Linoleová krytina sa miestami odlupovala a v týchto miestach sa usadzoval prach.. Rodičia prišli s
návrhom výmeny podlahovej
krytiny, tak sme hľadali sponzorov. A uspeli sme. Mamičky nestačia vynachváliť novú dlážku,
lebo týmto sa znížila aj chorobnosť detičiek“ – vraví. Žaneta Pavlíková s úsmevom potvrdzuje jej
slová: „Môžem potvrdiť, že máme
výborné rodičovské združenie,
keď je nutné, rodičia sa spoja a
pomôžu. U nás sú rodičia partneri, oni sú podporou našej
školy“.
/VK/
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A polgármester szerint nem akartak az érintettek
megkérdezése nélkül dönteni

Terítéken az új elszállásolási adó
Dr. Hájos Zoltán polgármester október 22-én fogadta városunk azon vállalkozóit, akik
szállásadással foglalkoznak. A meghívottak nagy része el is jött a szállásadóval kapcsolatos
kötetlen beszélgetésre. A feleknek azonban nem sikerült megállapodniuk.
„Az érintetteknek előzetesen
írásban elküldtük a javaslattervezetet. A jobb együttműködés
érdekében azt szerettük volna
elérni, hogy még a szabályozás elfogadása előtt tárgyaljunk róla, s kompromisszumos
megállapodás szülessen. Nem
akartunk róluk - nélkülük
dönteni” – mondta Dr. Hájos
Zoltán.
A város azt szeretné, ha Dunaszerdahely rövid időn belül
fürdőváros lenne, s ezért már
gőzerővel folyik a termálfürdő
felújítása. Mivel a fürdő területén nincs annyi szálláshely,
amennyi szükséges lenne, ezért
fontos ezeknek a bővítésére. A
város azon fáradozik, hogy minél több turista látogasson el
Dunaszerdahelyre. De megfelelő minőségű szálláshelyekre van szükség.
A tervezet szerint naponta 1
eurót kellene fizetni minden turista után, aki viszont erre az
alkalomra igazolványt kapna, s
kedvezményes áron látogathatná a termálfürdőt. Így átláthatóbb lenne a forgalom és az
adóellenőrzés. Nem ujjongtak
az adóemelés hallatán az érintettek. Nagyra értékelték viszont, hogy meghallgatták őket.

Primátora chcel
počuť aj názor
druhej strany

Diskusia o
dani z
ubytovania
V súvislosti s pripravovaným všeobecne záväzným
mestským nariadením o dani
z ubytovania na 22. októbra
primátor pozval poskytovateľov ubytovania na stretnutie. Na tomto fóre sa hovorilo
aj o výške a výbere príslušnej dane.
Účastníci potvrdili, že následky hospodárskej krízy pocítili aj oni, niektorí kritizovali
služby termálneho kúpaliska a

Az előterjesztés értelmében a városházának fizetett elszállásolási adó emelkedne. A jelenlegi személyenkénti 0,66 euróról
1 euróra minden vendégéjszaka után. A turisták jegyzékét nem
megfelelően vezető tulajdonost 100 euróra büntetnék.Az új
rendszer december közepétől lépne életbe.
„Túl magasnak tartom a
szállásadót, ugyanis Dunaszerdahely nem fürdőváros. Jó lenne, ha a nyári idény után alacsonyabb lenne ez az összeg.
Húsz éve foglalkozom ezzel, de
még ilyen gyenge évem nem
volt” – mondta az első felszólaló, Lelkes Róbert. Tóth Tihamér arról szólt, hogy nem
túl szerencsés dolog megadóztatni a munkásszállót igénybe

Dotációk közhasznú célokra
December 15-ig adhatnak be dotációs kérelmeket a dunaszerdahelyi állandó lakhelyű
természetes személyek és az itteni székhelyű
jogi személyek.
Kizárólag közhasznú célokra kérhető a vissza
nem térítendő pénzügyi támogatás a városi költségvetésből a 2009/ 5. sz. általánosan kötelező
érvényű városi rendelet alapján. A dotáció megítélésére a kérvényezőnek nincs jogigénye. A
rendelet feltételeinek megfelelő kérvényeket
bizottság bírálja el, de a hiányos beadványokat
nem veszik figyelembe. Csak azok igényelhetnek támogatást, akiknek nincs semminemű tartozása a várossal szemben.
A jövő évi dotációkra vonatkozó kérelmeket
legkésőbb december 15-ig kell beadni. A kérvényt a mellékletekkel együtt a Dunaszerdahelyi
Városi Hivatal iktatójában kell leadni vagy postán elküldeni legkésőbb a megadott határidő
utolsó napján (meghatározó a postai pecsét
dátuma).
A dotációs kérelem formanyomtatványa az
egyéb mellékletekkel együtt letölthető a város
weboldaláról. /www.dunstreda.sk/

vevő ügyfeleiket, ugyanis ők
nem turisták, s nem vennék
hasznát a termálfürdőbe szóló
kedvezménynek. Zirig Árpád
felhívta a figyelmet arra, hogy
kategorizálni kellene a vendégfogadást, ugyanis nagy különbség van a szállodában, panzióban lakók, valamint a nyaralóba ismerősként érkezők között. (zsl)

Dotácie na
verejnoprospešné účely
Fyzické osoby s trvalým pobytom v Dunajskej Strede a právnické osoby s tunajším
sídlom môžu požiadať do 15. decembra o
nenávratnú dotáciu .
V zmysle všeobecne záväzného nariadenia č.
5/ 2009 dotácia bude poskytnutá z mestského
rozpočtu, ale len na verejnoprospešné aktivity,
avšak žiadateľ nemá právny nárok na podporu.
Žiadosti, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v
nariadení, posudzuje príslušná komisia. Neúplná alebo nesprávne vyplnená žiadosť alebo
žiadosť bez povinných príloh sa vyradí z procesu posudzovania. O nenávratné mestské dotácie sa môžu uchádzať len tí žiadatelia, ktorí
nemajú žiadne pozdĺžnosti voči mestu.
Žiadosti o poskytnutie dotácií na rok 2010
treba podať do 15. decembra. Žiadosť a potrebnú dokumentáciu treba doručiť do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou do
daného termínu. (Rozhodujúci je dátum
poštovej pečiatky).
Tlačivo žiadosti a prílohy sa môžu stiahnuť z
webovej stránky mesta (www.dunstreda.sk),
kde nájdete aj podrobnejšie informácie.

nenadchlo ich plánované zvýšenie tejto dane. Primátor
JUDr. Zoltán Hájos informoval prítomných o modernizácii
a pripravovanom rozvoji kúpaliska. Oznámil, že z príjmov
pochádzajúcich z dane z ubytovania bude financovaný rozvoj turistického ruchu a propagácia termálneho kúpaliska.
Poskytovatelia ubytovania
majú možnosť bezplatne inzerovať svoje služby na webovej
stránke mesta.
Podľa predstáv vedenia
mesta by sa daň z ubytovania
by sa zvýšila zo súčasných
0,66 eur na osobu a deň na
jedno euro. Podnikateľa, ktorý nevedie presný zoznam o
ubytovaných osobách, by
mesto mohlo pokutovať v
zmysle pripravovaného nariadenia na 100 eúr. Nový systém
by mal platiť od polovice
decembra.
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Egy év telt el a brutális rendőrattak óta

Lengyel Krisztián megpróbál felejteni
2008. november 1. - a rossz
emlékű DAC-Slovan mérkőzés napja. Ezt a napot nehezen felejtik a felvidéki magyarok, ugyanis a szlovák
rendőrség máig tisztázatlan
okok miatt benyomult az egyik hazai szektorba és brutálisan verni kezdte az ott
tartózkodó szurkolókat.
A legsúlyosabban a vörösmajori Lengyel Krisztián sérült meg, akit mentőhelikopterrel Pozsonyba szállítottak. Koponyarepedés, csigolyasérülés,
halláskárosodás - ilyen következményekkel járt a meccs a
fiú számára. Mindezért senki
sem vállalja a felelősséget. Az
azóta eltelt egy évben nem került elő bizonyíték, ami megindokolná a kommandósok tettét.
Lengyel Krisztián mindenre
emlékszik, ma már azonban
nem szeretne mást, csak felejteni. "Nekem ez a meccs egy
rossz emlék" – mondja. "Az
elmúlt hónapokban az volt a
legfontosabb, hogy felépüljek.
Az orvosok nagyon rendesek
voltak hozzám, mindent megtettek, hogy rendbe jöjjek. A sérüléseim begyógyultak, az egyik fülemre azonban rosszul
hallok. Hallókészülék némileg
segíthetne. Néhány hét múlva
pedig fürdőbe megyek."

Krisztián manapság, hogy
elcsitult a mérkőzést követő
felfokozott médiaérdeklődés,
arra törekszik, hogy a hétköznapi emberek életét élje. Bár ez
néha nem könnyű, hiszen mindenki felismeri. "Az egyik barátom segített munkát találni,
kőművesként dolgozok, egy
társasággal építkezésekre járunk, de én csak könnyebb
munkát végezhetek. A munka
segít elterelni a gondolataimat,
és a barátok is segítenek, néha
szórakozni is eljárok."
A Lengyel-család a történtek
miatt nem haragszik senkire.
Nem gondolkodnak a feljelentésen, hiszen első volt Krisztián felgyógyulása. A rendőrök
amúgy is esélytelennek és elkésettnek minősítették a próbálkozást. A családnak többen
ígértek jogi segítséget is, de végül nem lett belőle semmi.
A csallóközi fiú, aki a legsúlyosabb sérültje volt a rendőri támadásnak, örökre a DAC
egyik kitörölhetetlen szimbólumává vált. Kitart és felejt.
Krisztián továbbra is szurkol a
csapatnak és a jövőben biztosan kilátogat majd néhány mérkőzésre.

Pályázat

bizonyítvány,
Szakmai önéletrajz, (tartalmaznia kell: az eddigi munkahelyeken végzett tevékenység
részletes leírását, kiegészítve
az eddigi szaktanulmányok feltüntetésével, szakmunkák, tankönyvírás stb. felsorolásával
és az eddigi gyakorlat részletes leírásával),
Az óvoda fejlesztési koncepciójának tervezete.
Pályázati kérvényét az igényelt dokumentumok csatolásával a pályázó postán az alábbi címre küldje:
Mesto Dunajská Streda
Mestský úrad
Hlavná 50/16
929 01 Dunajská Streda
vagy személyesen adja le a
dunaszerdahelyi Városi Hivatal iktatójában 2009. november 30-ig. Kérjük a
borítékon feltüntetni: „Výberové konanie MŠ Námestie
priateľstva 929 01 Dunajská
Streda”.

ÓVODA-IGAZGATÓI
TISZTSÉG BETÖLTÉSÉRE

az alábbi óvodában
Materská škola (Óvoda)
Námestie priateľstva
2173/27, Dunajská Streda
2010.1.10-i belépéssel.
Követelmények:
Végzettség:
Legalább teljes középiskolai
végzettség, szak: óvoda-pedagógia,
További követelmények:
Legalább 5 éves pedagógiai
gyakorlat, polgári feddhetetlenség /hatósági erkölcsi bizonyítvány/. Vezetői képességek,
számítástechnikai ismeretek,
államnyelv ismerete, a magyar
nyelv ismerete, egészségi alkalmasság.
Az igényelt dokumentumok:
A végzettséget igazoló hitelesített dokumentumok,
3 hónapnál nem régebbi
hatósági
erkölcsi

Krisztián az archív felvételen a Dunaszerdahelyi
Hírnököt lapozgatja. Ma már nem visel a fején merevítő
szerkezetet.

Výberové
konanie
NA OBSADENIE FUNKCIE
RIADITEĽKY MATERSKEJ
ŠKOLY

Materská škola, Námestie
priateľstva 2173/27,
Dunajská Streda
s nástupom od 10.1.2010.
Podmienky účasti výberového knania:
Požadované vzdelanie najnižšie: stredoškolské s maturitou, Zameranie, odbor: predškolská pedagogika
Ďalšie požiadavky na uchádzača: najmenej 5 rokov
pedagogickej praxe, občianska
bezúhonnosť /výpis z registra
trestov/ riadiace schopnosti,
znalosť práce s PC, znalosť
štátneho jazyka, znalosť maďarského jazyka, zdravotná
spôsobilosť
Zoznam požadovaných
dokladov:
overené doklady o vzdelaní

výpis z registra trestov (nie
starší ako 3 mesiace),
profesijný životopis s uvedením osobnostných predpokladov, špeciálnych druhov štúdia, publikačnej činnosti, autorstva učebníc atď. a s podrobným výpisom doterajšej
praxe,
návrh koncepcie rozvoja
materskej školy.
Informácie o výberovom
konaní: Žiadosť o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi uchádzač doručí poštou na adresu:
Mesto Dunajská Streda
Mestský úrad
Hlavná 50/16
929 01 Dunajská Streda
alebo osobne do podateľne
Mestského úradu Dunajská
Streda v termíne do 30.
novembra 2009 s označením
"Výberové konanie MŠ Námestie priateľstva 929 01 Dunajská Streda“.
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Új virágszalon és ajándékbolt a Bartók Béla
sétányon!

Olvasói verseny, reklám / Čitateľská súťaž, reklama

Nový salón kvetín a darčeková predajňa na
Korze Bélu Bartóka

Iris Flowers Black and White Iris Flowers Black and White
Minőség és dizájn – sokéves virágkereskedői múlttal
alátámasztva. Hangulatos virágszalon egyedien elegáns virágkötészeti stílussal. De nemcsak virágszalon, ennél sokkal több: antik órák, szorbortalapzatú
állólámpák, kecses padlóvázák, szemrevaló kerámiatárgyak és készletek is kaphatók a tágas, pazar virágkollekciókat felvonultató boltban. Mindezt kínálja a virágszalonba betérő vásárlónak a 15 éves nagykereskedői múlttal büszkélkedő virág- és ajándékkereskedő
cég.
Az egyedi hangulatú virágboltban a kedves vásárló mindig vendég egy csésze kávéra vagy teára, aprósüteményre. Helyezze magát náluk kényelembe, szippantsa be a
virágok illatát és nézzen körül: biztosan szembeötlik Önnek is az itt alkalmazott szokványostól éltérő virágkötészeti stílus, amely magyarországi virágkötők kézügyességét dícséri.
A virágszalon szolgálatásai: esküvők és rendezvények
virágdekorációjának tervezése, elkészítése, házhoz
szállítása és elhelyezése. Szállodák, irodaházak
növénydíszítése, vágottvirág – kreációk és virágtálak
készítése, gondozása és heti cseréje, kegyeleti csokrok és
koszorúk készítése, helyszínre szállítása.
Virágküldés megrendelhető személyesen vagy a
031/271 171-es telefonszámon.
A bolt címe: Korzo Bélu Bartóka 345/12.
Nyitva tartás: hétfő – péntek: 8 – 18 ó, szombat 8 –
14 ó, vasárnap: 9 – 12óráig.

Kvalita a dizajn – to všetko je garantované 15-ročnou
importérskou minulosťou! Príjemný salón kvetín so
svojským elegantným štýlom viazania kvetov. Tu nejde len o predaj kvetov: nájdete až prekvapivo širokú
ponuku vhodných darčekových predmetov aj pre náročných: antické hodinky, stojace lampy s mramorovým podstavcom, štíhle vázy, vzhľadné keramické
predmety a súpravy v tejto útulnej a priestrannej predajni.
Pozornosť salónu je mnohostranná: zákazník je súčasne aj hosťom na šálku kávy alebo čaju s drobným pečivom.
Posadte sa, nadýchnite si
nádhernú vôňu kvetov, a istotne si všimnete kreativitu dizajnérov a ich jedinečný štýl viazania kvetov.
Služby kvetinového salónu:
projektovanie, príprava, dovoz a realizácia kvetinových
dekorácií svadieb, slávnostná
ozdoba miestností z príležitosti iných spoločenských podujatí, príprava kvetinových
dekorácií podľa
predstáv
klienta, nech sú to kvetinové tácky, misy alebo vázy do hotelov, kancelárskych miestností a administratívnych budov,
príprava, ošetrovanie a pravidelná výmena mís s rezanými
kvetmi, ďalej príprava a dodávka aj dekorácie smútočných
obradov, pohrebné vence a spomienkové kytice s dovozom na miesto určenia, a v neposlednom rade doručovanie kytíc na danú adresu, čo môžete objednať osobne
alebo telefonicky.
Objednávky donášky kvetín osobne alebo telefonicky 031/271 171.
Adresa salónu: Korzo Bélu Bartóka 345/12.
Otváracia doba: pondelok – piatok 8 – 18.00,
sobota: 8 – 14.00, nedeľa: 9 – 12.00.

Nem bab ra megy a já ték!

Nejde o babku!

Október 14-i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: 1. Hol található
LERROS márkabolt ? (legalább egy várost nevezzen meg) 2.
Mely korcsoport részére készítik a ruhákat? 3. Milyen időközönként jelentkeznek új kollekcióval?
A helyes választ beküldők közül kisorsolt három nyertes
jutalma egy-egy 30 euró értékű vásárlási utalvány a LERROS
márkaboltban.
Nyerteseink: Sánka István György Rózsaliget 1374/41,
Marczel Edina, Liszt Ferenc utca 2086/1 és Hajdú Orsolya,
Vámbéry tér 53/10.
A nyertesek a dunaszerdahelyi MAX bevásárlóköpontban lévő
Lerros márkaboltban jelentkezzenek a nyereményért. Szíveskedjenek bemutatni a személyazonossági igazolványukat.
Új kérdéseink így hangzanak: Hol található az Iris Flowers
Black and White virágszalon és hány éves virágkereskedői
múltra tekint vissza? A helyes választ beküldők 1-1 vásárlási
utalványt nyernek a virágszalonban 30 euró értékben.
Válaszaikat legkésőbb 2009. november 16-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.

Výhercovia čitateľskej súťaže zo
14. októbra
V poslednom vydaní DH sme položili nasledovné otázky: 1.
Kde sa nachádza špecializovaná predajňa LERROS (uveďte aspoň jedno mesto)? 2. Pre ktorú vekovú skupinu ponúka voľnočasový odev? 3. V akých intervaloch ponúka nové kolekcie?
Z tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vylosovali troch
výhercov: István György Sánka, Ružový háj 1374/41, Edina
Marczel, ul F. Liszta 2086/1 a Orsolya Hajdú, Vámbéryho
námestie 53/10.
Výhercovia získajú nákupnú poukážku LERROS v hodnote
30 €. Nech sa prihlásia v špecializovanej predajni LERROS v
dunajskostredskom obchodnom centre MAX. Musia sa
preukázať občianskym preukazom.
Nové otázky: Kde sa nachádza salon Iris Flowers Black and
White a koľkoročnou importérskou minulosťou disponuje?
Výhercom daruje salón kvetín nákupnú poukážku po 30 eur.
Odpovede zašlite najneskôr do 16. novembra na adresu
redakcie alebo odovzdajte na vrátnici mestského úra-du,
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.
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A VMK programjából - PROGRAM MsKS

Novorodenci/Születések

NOVEMBER
Nov.11.– 9.00 ó.: A NEKTÁR SZÍNHÁZ – BUDAPEST bemutatja: A VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY című zenés
mesejátékát
Nov.11.–18.00 ó.: A Dunaág Néptáncműhely és a Tiszta Forrás
Népdalkör fellépése, Derzsi György és Vadkerti Imre műsora
Nov.12.–19.00 ó.: A THÁLIA SZÍNHÁZ – KASSA bemutatja:
FEKETE PÉTER zenés vígjátékot, rendező: Korognai Károly
m.v.
Nov 14.–16.00 ó.: VI. KÁRPÁT-MEDENCEI FOLKLÓFESZTIVÁL – MÁRTON-NAPI VIGALOM, a Kondé Miklós Polgári
Társulás és a VMK közös rendezésében
Nov.17.: RETRO NOVEMBER ´89
Nov.18.–14.00 ó.: Zepter Slovensko – árubemutató
Nov.19.–12.30 ó.: Banseco s.r.o. – Banská Bystrica: Ochrana
osobných údajov a školenie BOZP
Nov.20.–17.00 ó.: a Ladislav Dúbrava Gimnázium diákjainak
szalagavatója
Nov.21.– 9.00 ó.: Csemadok 60! Ünnepi műsor a Csemadok
megalakulásának 60. évfordulóján
Nov.21.–17.00 ó.: A Magán Szakközépiskola diákjainak
szalagavatója
Nov.23.– 8.30 ó.–12.30 ó: A Csallóközi Táncegyüttes fellépése
Nov.24.–19.00 ó.: POLOSKA SZÍNHÁZ – NAGYMEGYER:
PORTUGÁL, vígjáték
Nov.26.–19.00 ó.: Koncz Zsuzsa koncertje az EloKoncert
szervezésében
Nov.27.–10.00 ó.: Nyugdíjas Csoportok és Szólisták Kerületi
Népzenei Fesztiválja
Nov.27.–17.00 ó.: A Magán Szakközépiskola diákjainak
szalagavatója
Nov.28 - 29.– 9.00 ó.: VII. Bíborpiros szép rózsa, az országos
népzenei vetélkedő döntője a Csemadok Művelődési Intézetének
szervezésében
Nov.29.–16.00 ó.: Aranykert Bábszínház: A bűvös kendő
D E C E M B E RI ELŐZETES
Dec.3.– 9.00, 12.00 ó.: JÓKAI SZÍNHÁZ: SÜSÜ, A SÁRKÁNY
Dec. 4.–18.00 ó.: „Ma éjjel táncolnék...“ – Magyarnóta- és operettest
Dec. 6.–15.00 ó.: KARÁCSONYVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ – VÁROSI MIKULÁS
Dec.12.–19.00 ó.: Csallóközi Táncegyüttes 55!

Berceli Ján
Csóka Viktória
Sebő Hanna
Knesz Leó

Zomreli / Elhalálozások
Knapová Julianna /1925/
Juhos Ladislav /1963/
Bergendiová Helena /1936/
Ing. Bock Karol /1935/
Madarászová Alžbeta /1921/
Márkus Štefan /1943/
Aranyossyová Ildikó /1967/
Gyurcsik Jozef /1927/
Vass Július / 1948/
Farkas Jozef /1937/

Házasságkötés / Sobáše
Slíž Juraj –
Lábadiová Beata
Halász Peter –
Matušková Nikoleta
Perczell Zoltán –
Máronová Linda
Gulázsi Tibor –
Danicsová Linda

VERMES VILLA/
VERMESOVA VILA
A dunaszerdahelyi Kortárs
Magyar Galéria meghívja
Önt a VÁROS a Kortárs
művészetben elnevezésű
nemzetközi kiállítás
megnyitójára, amelyre 2009.
november 13-án 17 órakor
kerül sor. A tárlatot
N. Mészáros Júlia
művészettörténész nyitja
meg. A kiállítás december 3ig tekinthető meg.

GALÉRIA SÚČASNÉHO
MAĎARSKÉHO UMENIA

Vás pozýva na otvorenie
medzinárodnej výstavy
Obraz MESTA v súčasnom
umení dňa 13. novembra
2009 o 17. hod. do
Vermesovej vily. Výstava
potrvá do 3. decembra.

MÜLLER PÉTER IRODALMI ESTJE
2009. november 25. (szerda) 18.00 órakor
a VMK-ban a Családi Könyvklub és a Városi Művelődési
Központ szervezésében
Napjaink egyik legismertebb irodalmi személyisége dedikálja
legújabb, bemutatásra kerülő könyvét, a Gondviselést.

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: 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.

A KÖNYVTÁR
NOVEMBERBEN ZÁRVA
TART

A Csallóközi Könyvtár
felhívja az olvasóközönség
figyelmét, hogy a könyvtár
felnőtt részlege 2009.
november 2-től november
30-ig műszaki okok miatt
/padlócsere/ zárva tart,
ugyanez vonatkozik az
internet – szolgáltatásra is. A
felnőtt részlegen
kikölcsönzött könyveket
vissza lehet szolgáltatni az
ifjúsági osztályon a VMK
első emeletén. A
megértésüket és a türelmüket
köszönik a könyvtár
dolgozói.

KNIžNICA V NOVEMBRI
BUDE ZATVORENÁ

Žitnoostrovská knižnica v
Dunajskej Strede upozorňuje
vážených návštevníkov,
všetkých čitateľov, a
využívateľov knižničných
služieb, že výpožičné
oddelenie pre dospelých, ako
aj služba verejného internetu
bude od 2. do 30. novembra
2009 z technických príčin
/oprava podlahy/ zatvorená.
Knihy je možné odovzdať
na mládežníckom oddelení na
prvom poschodí MsKS. Za
porozumenie a trpezlivosť
ďakuje pracovný kolektív
knižnice.
Gyermekfelügyeletet
vállalok. Tapasztalattal rendelkezem. Tel.: 0915/ 066478.

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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Ovis musical bemutatója a bábszínházban!

Elbűvölő bűvös kendő
A nagykanizsai születésű
neves bábos pedagógus, Gergely Gráf Ernő meséje alapján készült a dunaszerdahelyi Aranykert Bábszínház
legújabb produkciója, A bűvös kendő.
Csepi Zsuzsa, az együttes
vezetője meghatározása szerint
ovis musical, ugyanis zenés darabról van szó, fülbemászó zenéjét a Gravis együttesben nevet szerzett Varga Frigyes írta.
Az ötletes díszletek Kósa Annamária, a remek bábok Zalka
Judit fantáziáját dicsérik. Ember nagyságú, szépséges tündérek, habverő lábakon ugrándozó, mulatságos békák és még
sok más érdekes figura né-pesíti
be a színpadot, ahol min-den a
gonosz boszorkány hatal-mába
került, bárkit álomba varázsolni
képes bűvös kendő körül forog.

A Dunaszerdahelyi Hírnök
következõ számából
Z nadchádzajúceho èísla

A
megyei választások
eredményei / Výsledky
župných volieb
Az idén ötödik születésnapját
ünneplő Aranykert ismét remek
produkcióval várja a gyerekeket. A bemutató közönsége haza se akart menni, és nem lesz
ez másképp a következő előadásoknál sem. Aki nem hiszi,
fogja kézen gyerekét, unokáját

vagy akár a rokon apróságokat,
és győződjön meg róla személyesen a Városi Művelődési
Központ
színháztermében.
Meglátja: a bűvös kendő nemcsak a mese szereplőit, a gyerekeket is elbűvöli.

A
djunk nevet a
városkapuknak!
Pomenujme brány mesta!l

Felvételeink a próbán készültek.

Jánsky emlékplakett dunaszerdahelyieknek

Jánskeho plakety aj dunajskostredčanom

L

ezárult a fotópályázat
/ Fotosúťaž sa skončila

Öt aranyérmes véradó Zlatá plaketa piatim
A Szlovák Vöröskereszt dunaszerdahelyi területi egylete szervezésében került sor október 27én a hagyományos járási véradó-ünnepségre. Az
egybegyűlteket Misányik Tibor, a regionális
közegészségügyi hivatal igazgatója köszöntötte
és több mint száz térítésmentes véradónak adta át
a Jánsky emlékérmeket.
Dunaszerdahelyről tizenhatan bronzérmet,
tizenhárman ezüstérmet vehettek át, az öt arany
Jánsky-fokozatot pedig Méhes Vilmos, Bertók
István, Klimek Zoltán, Ollé Sándor és Herczeg
Lajos érdemelte ki.
A kórház transzfúziós állomásán idén eddig
közel 1200 liter életet mentő vért ajándékozott a
mintegy 2600 véradó.

Územný spolok Slovenského Červeného kríža
v Dunajskej Strede usporiadal tradičné okresné
stretnutie bepríspevkových darcov krvi.
Prítomných pozdravil riaditeľ Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva Tibor Misányik,
ktorý vyše 100 dobrovoľným darcom odovzdal
vyznamenanie Jánskeho plakety.
Z Dunajskej Stredy bronzovú plaketu obdržalo
16 darcov, striebornú plaketu 13 darcov, kým
nositeľom zlatej plakety prof. Jánskeho sa stali
Viliam Méhes, Štefan Bertók, Zoltán Klimek
a Ľudovít Herczeg.
Na transfúznej stanici nemocnice tento rok
doteraz takmer 2600 darcov odovzdalo až 1200
litrov tejto životy zachraňujúcej tekutiny.

Á
llásbörzén jártunk!
Boli sme na burze
povolania

