DH

December 6.–15.00 ó.:
KARÁCSONYVÁRÓ
JÁTSZÓHÁZ – VÁROSI
MIKULÁS - VMK

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

VIANOČNÝ DOM HIER
– MIKULÁŠSKE
OSLAVY - MSKS

2009. november 25. * 17. évfolyam * 22. szám * 22. èíslo * 17. roèník * 25. novembra 2009

B ODÓ K ÁROLY: C SILLAGOM
/ A 2009- ES

VÁROSI FOTÓPÁLYÁZATON A POLGÁRMESTER DÍJÁT NYERTE EL /

3-4.
100%-os MKP-siker a
választásokon / 100 percentný
úspech SMK vo voťbách

8-9.
Adjunk nevet a
városkapuknak! /
Pomenujme brány mesta!

10-11.
Dalton és Rosenberg a
Szabó Gyula Alapiskolában

Lapunk legközelebbi
száma december 17-én
jelenik meg. A bővített
újság ünnepi számával
együtt kedves olvasóinkat
az idén is meglepjük egy
2010-es falinaptárral.
Najbližšie číslo našich
novín vyjde 17.
decembra. V rozšírenom
vianočnom vydaní naši
milí čitatelia nájdu
nástenný kalendár na rok
2010.

K ÁROLY B ODÓ : M OJA

HVIEZDA

/ VÍŤAZNÁ FOTOGRAFIA MESTSKEJ FOTOSÚŤAžE 2009, KTORÁ ZÍSKALA CENU PRIMÁTORA/

2 Idõszerû témák / Aktuality

Karácsonyi vásár a Bartók
Béla sétányon
Karácsony közeledtével Dunaszerdahely városa az idén is elárusítási lehetőséget kínál olyan árusoknak, akik az advent hangulatát idéző portékáikkal gazdagítanák az áruválasztékot.
Elsősorban méz- és mézeskalács-árusok,
kézműipari termékeket kínálók, továbbá karácsonyi díszeket, gyertyát, ostyát, édességet, csonthéjas gyümölcsöket, ajándéktárgyakat árusítók jelentkezését várjuk. Korlátozott számban lehetővé tesszük forraltbor- ,
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 bérelhetnek fabódékat is.
Bővebb információkat a vagyonkezelési és
pénzügyi szakosztály referensénél, Jakus
Zsuzsánál kapnak. Érdeklődni a 0918/ 607329, 590-3938 telefonszámon lehet.

1989 novemberére
emlékeztünk
A 20 évvel ezelőtti bársonyos forradalom eseményeiről
városunkban is megemlékeztek. A November 2009 alkalmi
polgári társulás szervezésében a Városi Művelődési Központ
előtt főzött "forradalmi gulyást" szolgáltak fel.

2009.11.25.

Vianočný predaj na Korze
Bélu Bartóka
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 plátky, sladkosti, orechy, mandle
a darčekové predmety. V obmedzenom
množstve ponúkame predajné miesta aj
predajcom s horúcim čajom, punčom, vareným vínom resp. teplým jedlom.
Vianočné trhy sú od 1. decembra do 24
decembra na korze Bélu Bartóka. Záujemcovia si môžu prenajímať drevené predajné
stánky. O predajných možnostiach bližšie
informácie na mestskom úrade u referentky
finančného odboru Zuzany Jakus, alebo na
nasledovnom telefónnom čísle: 0918/ 607329, 590-3938.

Spomienka na
november 1989

Aj v našom meste si pripomenuli udalosti nežnej revolúcie
spred 20 rokov. Podujatie organizovalo neformálne združenie
občanov November 2009. Účastníkom ponúkali "revolučný
guláš”, ktorý sa varil pred MsKS. V kinosále premietli
vidoklipy skupín Klinika a Dioptrick, potom si obecenstvo
pozrelo filmový dokument Dobré ráno Slovensko.

A vetítésen Hájos Zoltán és Fedor Gál beszélget
A moziteremben a Klinika és a Dioptrick együttes
videoklippjeit vetítették le, majd a rendszerváltás körülményeit
bemutató, Jó reggelt, Szlovákia című dokumentumfilmet
tekinthették meg a részvevők.
Az eseményen köszöntötte a megjelenteket Dr. Hájos Zoltán,
Dunaszerdahely polgármestere is. Az összejövetel díszvendége
Fedor Gál, 1989 egyik meghatározó személyisége volt. Az
eseményt baráti eszmecsere zárta. A Városi Művelődési Központ
előcsarnokában a dunaszerdahelyi eseményeket dokumentáló
November 89 Dunaszerdahely kiállítás nyílt, amelyen eredeti
fényképfelvételeket és az állambiztonsági archívumból
kölcsönkapott iratokat láthatott a közönség.
-FK-

Na stretnutí prítomných pozdravil aj primátor mesta
JUDr.Zoltán Hájos. Čestným hosťom udalosti bol Fedor Gál,
jeden z hlavných postáv novembra 1989. Na záver sa konala
beseda. Pri tejto príležitosti v aule MsKS otvorili výstavu
November 89 Dunajská Streda, ktorá prezentuje pôvodné
fotozábery a dokumenty z archívov Štátnej bezpečnosti.
-FK-
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A választásokon egyértelműen Tibor
Mikuš nyert

MKP: százszázalékos
siker a Csallóközben
Szlovákiában harmadízben tartottak megyei választásokat
november 14-én: nyolc megyében elnököt és képviselőket választottak. A választásokon a részvétel 22,9 százalékos volt,
míg 2005-ben a választásra jogosultak 18,2 százaléka járult az
urnákhoz.
Nagyszombat megyében /hivatalos elnevezése: Nagyszombati Önkormányzati Kerület/ a
választók döntöttek a megyei
A dunaszerdahelyi választóképviselő - testület 40 mandákerületben ismét átütő sikert
tumáról is. A Magyar Koalíció
Pártja 11 képviselőt küldhet a ért el az MKP: megismételte a
megyei parlamentbe, így az négy évvel ezelőtti fölényes
MKP-é a legerősebb frakció. A győzelmét. Akkor is, most is
Dunaszerdahelyi járásból 8
MKP-s jutott be, míg a galán- csak ennek a pártnak a képtaiból három társuknak sikerült viselői jutottak be a Csallóugyanez. A KDH-SDKÚ koa- közből a nagyszombati melíció szintén 11 mandátumhoz
jutott, 10 képviselője lesz a gyei parlamentbe. Név szerint
Smer – SD, SNS, Néppárt – a következők:
HZDS, HZD koalíciónak, míg
Hájos Zoltán / 8 207/,
a független jelölteknek 6 mandátum jutott, a Most – Híd és
Keszegh Pál / 7 226/,
az Új Demokrácia pedig 1 –1
Bacsó László / 7 061/,
mandátumot szerzett.
Kvarda József /6 990/,
Az új összetételű képviselőtestületi ülésre a tervek szerint
Fenes Iván / 6 721/,
december 14-ig sor kerül. De
még ezt megelőzően december
Óváry Ágnes /6 053/,
9-én megtartják a régi testület
Lázok Attila / 5 680/,
utolsó ülését. Ezen a képviselők megvitatják a megye jövő
Miklós Dénes / 5 637/.
évi költségvetését.

Akik bejutottak

Hájos Zoltáné a
második legtöbb
szavazat

Hányan és
hogyan
szavaztunk?

A most megválasztott megyei képviselő-testületben 26an foglalnak majd helyet a régi képviselők közül, míg 14en újoncok.
A legtöbb szavazatot az
összes képviselő közül a
nagyszombati Gabriel Pavelek szerezte /KDH, SDKU –
DS/, akinek 8349 választó
szavazott bizalmat. Szorosan
mögötte végzett újoncként
Dunaszerdahely polgármestere, Hájos Zoltán 8 207 szavazattal. A legkevesebb megszerzett szavazat / 1671/ is elég volt viszont a pöstyéni
Jozef Bolješiknak /KDH,
SDKU – DS/ ahhoz, hogy
mandátumhoz jusson.

Dunaszerdahelyen 19 600
választó neve szerepelt a választói névjegyzékben. Közülük 3 452-en járultak az urnákhoz, ami 17,6 százalékos
részvételt jelent. A polgároknak 2009-ben tehát nagyobb volt a szavazási kedve,
mint 4 évvel ezelőtt, amikor
csak 10,6 százalékuk ment el
szavazni. A megyei képviselő
- jelöltek közül városunkban a
legtöbb szavazatot Hájos Zoltán szerezte, 1 704-et, mögötte a 2. helyen Keszegh Pál
végzett 1 315 szavazattal.

Mikuš már az első fordulóban nyert
A független jelöltként induló jelenlegi nagyszombati megyei
elnök Tibor Mikuš már a megyei választások első fordulójában
egyértelműen győzött a Nagyszombati Önkormányzati Kerület
/megye/ elnöki posztjáért vívott küzdelemben. Mikuš független
jelöltként indult és támogatta őt a Smer - Szociáldemokrácia, a
Szlovák Nemzeti Párt, a Mozgalom a Demokráciáért, és a Zöldek
Pártja. Az MKP is tekintettel az eddigi jó megyei együttműködésre, Mikuš támogatására szólította fel választóit. A megyefőnökjelöltek közül városunkban az első helyen nagy előnnyel
Tibor Mikuš végzett.
Az eddigi megyefőnök az összes szavazat 53 százalékát szerezte meg, ami 48 295 szavazatot jelent. Tehát Nagyszombat megyében nem tartanak második választási fordulót. A megyében a
választási részvétel 20,46 százalékos volt.
A második helyen Gál Gábor végzett, aki a Most – Híd jelöltjeként 16 210 szavazatot szerzett, ami a szavazatok 17,69 százalékát jelenti.

Röviden
A Diákvércsepp véradói mozgalmat 15. alkalommal hirdette
meg a vöröskereszt dunaszerdahelyi területi egylete. Az akció
november másodikától november 20-ig tartott. A mozgalomnak
az a célja, hogy biztosítása a véradó- utánpótlást és a 18 éven
felüli fiatalokat nagyobb számban vonják be az önkéntes véradásba A járás megszólított középiskoláiból közel hatvan diák jött
el a dunaszerdahelyi kórház transzfúziós állomására véradás-ra.
Kitűzővel és vitaminkészítménnyekkel ajándékozták meg őket,
illetve a kivizsgálás révén egészségi állapotukról is képet kaptak.
További hasonló kampány lesz a Karácsonyi vércsepp, valamint
a Bálint napi vércsepp, amelyeken ugyancsak szívesen fogadják
az önkéntes véradókat.
A közvilágítási hálózat Dunaszerdahelyen mintegy 50 km
hosszú. Közel 2800 fényforrás biztosítja a világítást, beleértve az
utcai és út menti lámpatesteket, valamint a díszkivilágítás
elemeit, továbbá az épületeket megvilágító reflektorokat is. Ekkora technikai rendszerben előfordulnak meghibásodások is.
Leggyakoribb, amikor kialszik az égő, ritkábban a földben
húzódó villanyvezeték szakad meg, az utóbbi esetben a javítás
tovább tart. A városi hivatal arra kéri a lakosokat, ha sötétbe
boruló lám-pát észlelnek, jelentsék a hibát és lehetőség szerint
mondják be a lámpatesten fehér karikában található kék
azonosító számot is, ezzel meggyorsítják az égő cseréjét. A
hibabejelentést a 0905/624561 telefonszámon tegyék meg.
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Voľby predsedu Trnavského kraja jasne
vyhral Tibor Mikuš

Stopercentné víťazstvo
kandidátov SMK
Jasným víťazom volieb predsedu Trnavského samosprávneho
kraja sa stal už v 1. kole s nadpolovičnou väčšinou súčasný župan
Tibor Mikuš (nezávislý s podporou strán Smer-SD, SNS, HZD,
Strana zelených). Získal takmer 53% všetkých platných voličských hlasov (48 295 hlasov). Druhé kolo sa teda v TTSK neuskutoční. Účasť voličov v Trnavskom kraji dosiahla 20,46%.
Na druhom mieste skončil vo voľbách Gábor Gál (Most-Híd),
ktorý získal 16 120 hlasov, čo znamená 17,69%. Tretia pozícia
patrí Gabrielovi Pavelekovi (KDH, SDKÚ-DS, SaS, OKS, Misia
21), ktorý získal 15 606 hlasov
Poslanci zvolení
(17,13%). Štvrtý skončil Miroslav Jureňa (ĽS-HZDS, Agz volebného
rárna strana vidieka) so ziskom
11 103 hlasov (12,18%).
obvodu Dunajská
Voľby rozhodli aj o rozdelení
Streda:
40 kresiel v zastupiteľstve Trnavského samosprávneho kraja. Jedenástich poslancov bude
Do zastupiteľstva Trnavskémať SMK, rovnako obsadí 11 ho samosprávneho kraja boli
kresiel Koalícia KDH –
SDKÚ-DS, 10 poslancov má zvolení z nášho volebného obkoalícia Smer-SD, SNS, ĽS- vodu iba kandidáti Strany maHZDS, HZD, 6 kresiel ob- ďarskej koalície:
sadia nezávislí poslanci, a po
Zoltán Hájos /8 207/,
jednom kresle získali strany
Most–Híd a Nová demokraPál Keszegh / 7 226/,
cia.
László Bacsó / 7 061/,
Novozvolené zastupiteľstvo
by prvýkrát malo zasadnúť v
József Kvarda / 6 990/,
termíne do 14. decembra, ešte
Iván Fenes / 6 721/,
predtým sa 9. decembra uskutoční posledné zasadnutie súÁgnes Óváry / 6 053/,
časného, na ktorom sa budú
Attila Lázok / 5 680/,
poslanci venovať rozpočtu na
nasledujúci rok.
Dénes Miklós / 5 637/.

Z. Hájos na druhom mieste
Do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja sa po
voľbách vracia 26 poslancov, 14 sú novozvolení. Najviac hlasov
zo všetkých zvolených poslancov TTSK získal Gabriel Pavelek z
Trnavy (KDH, SDKÚ-DS), ktorému dalo dôveru 8349 voličov.
Tesne za ním sa umiestnil primátor Dunajskej Stredy poslanecký
nováčik Zoltán Hájos (SMK) s 8207 hlasmi. Naopak, priazeň iba
1671 zo všetkých oprávnených voličov vyniesla Jozefa Bolješika
(KDH, SDKÚ-DS) z Piešťan do poslaneckého kresla.

Ako sme volili?
Do zoznamu voličov v Dunajskej Strede bolo zapísaných 19
600 voličov. Volieb sa zúčastnilo 3 452 voličov, čo znamená
17,6 percentnú účasť. Občania teda prejavili vačšiu aktivitu, ako
pred 4 rokmi, kedy sa volieb zúčastnilo iba 10,6 percent voličov.
Najviac hlasov z kandidátov na župných poslancov získal
primátor mesta JUDR. Z. Hájos v počte 1 704 hlasov, na druhom
mieste sa umiestnil P. Keszegh s 1 315 hlasmi.
Z kandidátov na post predsedu župy v našom meste
jednoznačne triumfoval T. Mikuš.

Podľa staronového župana Tibora Mikuša občan v Trnavskom samosprávnom kraji úspešne zmaturoval, lebo vie oceniť
poctivú prácu a nepodlieha anonymným dezinformáciám.
„Budem pokračovať v práci, ktorú náš samosprávny kraj v predchádzajúcich štyroch rokoch začal. Verím, že aj v nasledujúcom
období bude spolupráca s poslancami na dobrej úrovni. V roku
2005 som začínal s podporou deviatich zvolených zástupcov, ale
v krátkej dobe aj tí, ktorí vystupovali v kampani ako protikandidáti či protistrany, začali kooperovať v práci v prospech občana,“ poznamenal Tibor Mikuš.

V skratke
Študentská kvapka krvi – pod týmto názvom organizoval
Oblastný spolok Červeného kríža v Dunajskej Strede v dňoch 2.20. novembra už po patnásty krát akciu pre študentov. Hnutie má
za cieľ rozšíriť tábor bezplatných darcov krvi z radov mladých
ľudí nad 18 rokov. Z oslovených stredných škôl okresu prišlo na
transfúznu stanicu NsP takmer 60 študentov darovať krv.
Odmenili ich visačkami a vitaminovými doplnkami a vďaka
vyšetreniu dostali aktuálne informácie o zdravotnom stave.
Ďalšie kampane budú vianočná kvapka krvi a Valentínska
kvapka krvi, kde taktiež srdečne vítajú dobrovoľných darcov.
Sieť verejného osvetlenia mesta dosahuje celkovú dĺžku cca
50 km. Osvetlenie zabezpečuje takmer 2800 svetelných telies, v
tom sú zahrnuté už aj pouličné lampy, slávnostné osvetlenie a
reflektory na osvetlenie budov. V takomto technickom systéme sa
vyskytujú aj chyby. Mestský úrad žiada občanov, aby nahlásili
chybu, ak zistia výpadok lampy a podľa možnosti uviedli aj
modré registračné číslo v bielom kruhu na kandelábri, čím
urýchlia opravu. Chyby nahlasujte na tel. čísle 0905/624561.
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Képriport a VI. Kárpát-medencei
folklórfesztiválról és a Márton-napi
vigalom keretében zajló lúdlakomáról

Fotópályázat: rekordot döntött az
érdeklődés

Fotosúťaž: rekordná účasť

Tizennyolcan pályáztak Zábery osemnástich fotografov
A városi önkormányzat által immár hagyományosan évente meghirdetett fotópályázatról minden túlzás nélkül elmondható, hogy a legizgalmasabb dunaszerdahelyi rendezvény. Legalábbis a szervezői számára, akik minden évben azon izgulnak, hogy lesz-e
A városi önkormányzat az
egyáltalán résztvevő.
idén
már ötödik alkalommal
Minél inkább a végéhez közeledik a fényképek leadásá- hirdette meg a fotópályázatot.
nak határideje, annál nagyobb Ezúttal rekordot döntött az
az izgalom. Pályázók meg seérdeklődés: összesen 18-an
hol. Végre, szinte az utolsó órákban, befutnak a várva várt adtak le pályázati anyagot. A
fotók. De mit lehet tenni, úgy részletes eredményekről lalátszik, a késés már szervesen punk következő számában
hozzátartozik a fotópályázathoz. Csatlakozva a pályázók számolunk be, az egyik díjteremtette hagyományhoz, mi nyertes fotót azonban a címis késni fogunk a nyertesek lapon bemutatjuk. A legjobb
névsorának közlésével. Nefényképekből rendezett kiállíkünk legalább objektív okunk
van rá: az eredményhirdetésre tás december 18-án 17 órakor
csak lapzártakor került sor.
nyílik meg a Vermes villában.

O tradičnej fotografickej súťaži, ktorú každoročne vyhlasuje mestská samospráva, môžeme bez zveličovania uviesť, že
je najvzrušujúcejšie mestské podujatie.
Pre organizátorov to platí
Mestská samospráva už po
určite: každý rok sa obávajú, či
piaty krát vyhlásila mestskú
sa vôbec niekto prihlási do súfotosúťaž. Tentokrát sa prihláťaže. Čím viac sa blíži uzávierka súťaže, tým viac sa stupňuje silo rekordný počet súťažianapätie. Súťažiacich totiž nik- cich: svoje súťažné práce zade. Oni dobehnú so svojimi slalo až 18 záujemcov. O poprácami takmer na poslednú drobných výsledkoch budeme
chvíľu. Nebolo to inak ani ten- informovať v decembrovom
to rok: vyčkávanie je zrejme čísle DH. Jednu z ocenených
súčasťou fotosúťaže. A aby sme fotografií predstavíme na tiv tejto tradícii fotografov aj my tulnej strane našich novín. Výpokračovali: mená výhercov
stava z najlepších súťažných
súťaže uverejníme aj my až v
decembrovom čísle našich prác bude otvorená vo Vernovín. Máme však objektívnu mesovej vile 18. decembra o
príčinu: vyhlásenie výsledkov 17. hod, a zároveň budú odosúťaže sa konalo v deň vzdané aj ceny pre najlepších
uzávierky DH.
autorov.
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Az év végéig legalizálhatók a „fekete”
építkezések

25.11. 2009

Do konca decembra sa môžu
zlegalizovať tzv. čierne stavby

Lejár a büntetlenség

Dvojmesačná lehota

Dunaszerdahely városa mint illetékes építésügyi hatóság az
1976. évi 50. Tt. sz. építésügyi törvény 117. §-a alapján

Mesto Dunajská Streda ako príslušný stavebný úrad podľa §
117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

általános büntetlenséget
hirdet
azokra az építményekre, amelyek 2008. augusztus 31-ig
épültek építkezési engedély nélkül, illetve amelyeknél az
építkező elmulasztotta a bejelentési kötelezettségét. A
büntetlenség feltételei :
- az építkező 2009. november 1- től 2009. december 31-ig az
építmény utólagos engedélyeztetését önszántából kérvényezi;
-az építkező a meghatározott időpontig benyújtja a szükséges
okmányokat.
Az építésügyi hatóság csak jelképes 1 € pénzbírsággal sújtja
azt az építkezőt, aki teljesíti az általános büntetlenség feltételeit.
Az általános büntetlenség nem vonatkozik az építésügyi
törvény 105. és 106. §-a alapján már folyamatban lévő és
befejezett szabálysértési eljárásokra.
Kelt Dunaszerdahelyen, 2009.10.29-én
Dr. Hájos Zoltán
polgármester
A nem legális építkezések után kiszabható pénzbírság nagysága
az idézett építésügyi törvény értelmében :
Természetes személy esetében:
egyszerű épületek, kisebb méretű építmény
egyéb épületek

332,- €-ig (10 000,-Sk)

33 194,- €-ig (1 000 000,- Sk)

Jogi személyek, természetes személyek-vállalkozók esetében:
egyszerű épületek, kisebb méretű építmény 13 280 ,- €-ig (400 000,- Sk)
egyéb épületek

165 969,- €-ig (5 000 000,- Sk)

Dotációk közhasznú
célokra
December 15-ig adhatnak be a 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/

vyhlasuje
generálny pardon
na nelegálne stavby postavené pred 31.8.2008 na území mesta
Dunajská Streda bez stavebného povolenia, resp. bez ohlásenia
stavebnému úradu za nasledovných podmienok :
- stavebník požiada (z vlastného podnetu) o dodatočné
stavebné povolenie v termíne od 1.11.2009 do 31.12.2009,
- stavebník predloží všetky požadované doklady pre účely
stavebného konania v stanovenom termíne,
Stavebníkovi, ktorý splňa podmienky generálneho pardonu,
stavebný úrad uloží symbolickú pokutu vo výške 1 € .
Generálny pardon sa nevzťahuje na už začaté a ukončené
priestupkové konania a konania o správne delikty podľa § 105. a
106. zákona SNR č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.
V Dunajskej Strede, 29.10.2009
JUDr. Zoltán H á j o s ,
primátor mesta
Pokuty za nelegálne stavby podľa § 105 a §106 citovaného
stavebného zákona :
Fyzickej osobe
pri jednoduchých stavbách, drobných stavbách do 332 € (10 000,- Sk)
pri ostatných stavbách do 33 194 € (1 000 000,- Sk)
Právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi
pri jednoduchých stavbách, drobných stavbách do 13 280 €
(400 000,- Sk)
pri ostatných stavbách do 165 969 € (5 000 000,- Sk)

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 bližšie
informácie.
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Győri és willachi diákok a Vámbéry
Alapiskolában

A közös projekt
fókuszában a víz
Érdekes és hasznos nemzetközi projektbe kapcsolódott be a Vámbéry Ármin Alapiskola, amely a győri Nádorvárosi Közoktatási Központ és a németországi willichi Johannesschuléval elnyert egy, az Európai Únió
által finanszírozott és támogatott projektet. A Comenius
- program keretében megvalósuló projekt a „Víz – a múltunk és jövőnk“ elnevezéssel
valósult meg.
A három iskola tanulói közösen olyan témákkal foglalkoznak, mint vizeink tisztaságának megőrzése, a vízgazdálkodás, a vízpazarlás és a természetvédelem. A program
célja az, hogy a tanulókat kör-

nyezettudatos gondolkodásra
neveljék. Az iskolák kölcsönösen meglátogatják egymást
A projekt keretében a német
és magyar diákok tanáraik kíséretében november derekán
egy hetet Dunaszerdahelyen
töltöttek. A Csallóközben gazdag programot szervezett számukra a vendéglátó dunaszerdahelyi alapiskola: együtt
megnézték a városi szennyvíztisztító állomást és a bősi
vízi erőművet.
A hármas projekt-találkozó
résztvevőit november 10-én a
városházán fogadta Dr. Hájos
Zoltán polgármester is.

ANKÉT

Projekt troch škôl
Voda - naša minulosť a budúcnosť je názov projektu, v ktorej vďaka finančnej podpory EÚ pracujú 3 školy, menovite
Základná škola Ármina Vámbéryho, Centrum verejného
vzdelávania Nádorváros z Győru a Johannesschule z rakúskeho Willachu.
Žiaci škôl sa spoločne zaoberajú témami, ako ochrana čistoty
vôd, vodné hospodárstvo, plytvanie vodou, ochrana prírody. Cieľom progamu je vychovávať žiakov k vedomej starostlivosti o životné prostredie. Školy sa navzájom navštevujú. V prvej polovici novembra žiaci z Győru a Willachu navštívíli Dunajskú
Stredu. Spoločne si pozreli čističku odpadových vôd mesta a
vodné dielo v Gabčíkove.
Žiakov a ich učiteľov na radnici prijal aj primátor JUDr. Zoltán Hájos.

ANKETA

A villámgyors ítéletekről O bleskurýchlych rozsudkoch
A DAC–Moldava nad Bodvou labdarúgó Szlovák Kupa-mérkőzésen két, erősen ittas dunaszerdahelyi drukker közül az egyik sörrel teli poharat
dobott a játéktérre, ezután mindketten rátámadtak a rendezőkre, sőt, a rendőrökkel is összetűzésbe kerültek. A bíróság gyorsított eljárásban hozott ítéletet: a „sördobálót” öthónapos letöltendő
szabadságvesztésre ítélték, az ugyancsak verekedő
társa pedig két évre felfüggesztett tízhónapos
börtönbüntetést kapott.
Az utca emberének véleményét szerettük volna
megtudni ez ügyben. Mi a véleménye a garázda
DAC-drukkerek villámgyors elítéléséről?
A két tucat megkérdezett közül azonban csak a fiatalok válaszoltak kérdésünkre, az idősebb korosztály
képviselői még név és fotó nélkül sem nyilatkoztak.
Az egyik úriember azért halkan megjegyezte: „Megvan róla a véleményem, de inkább nem szólok semmit, ugyanis hallgatni…”
Süttő Nicolas: Részben egyetértek, ugyanis minek
kell balhézni a nézőtéren. Az viszont meglepett, ezúttal milyen gyorsan cselekedtek az illetékesek. Bárcsak mindenhol ilyen következetesek lennének!
Keszeg Márió: Nem helyeslem a döntést, ugyanis
voltak már ennél sokkal durvább dolgok is, és elmaradt a büntetés!
Bors Norbert: Futballpályán előfordul az ilyen.
De ha ez nem Dunaszerdahelyen történik, akkor nem
állítják elő a balhézó szurkolót. Az viszont igaz, hogy
kellett már valamit tenni, mert szinte mindenhol egyre
több a rendbontás. Nem gondoltam volna, hogy ilyen
drasztikus ítéletet hoznak… (zsl)

Polícia obvinila dvoch 29-ročných mužov, ktorí
vyčíňali na futbalovom zápase DAC 1904 Dunajská
Streda - FK Moldava nad Bodvou. Jeden vhodil počas zápasu štvrťfinále Slovenského pohára na hraciu plochu pivový pohár. Dvojica potom, ako ich
chceli organizátori vyviesť, dokopala štyroch usporiadateľov. Pri úteku boli zadržaní pomocou donucovacích prostriedkov. Sudca po skrátenom vyšetrovaní udelil jednému z nich päťmesačný trest nepodmienečne a druhému desaťmesačný s podmienečným odkladom na dva roky. Obaja majú zákaz
návštev na športových podujatiach v meste i celom
okrese Dunajská Streda.
Čo si o takomto bleskurýchlom rozsudku myslia dunajskostredčania? Oslovili sme niekoľkých obyvateľov mesta, ale na našu otázku boli ochotní odpovedať
len mladší. Starší občania odmietli aj anonymnú odpoveď, bez mena a fotografie. Jeden postarší pán ešte dodal: „Mám svoj názor, ale radšej ho nepoviem, veď
mlčať je...“
Nicolas Süttő: Čiastočne súhlasím, netreba robiť
škandál na tribúne. Prekvapila ma však rýchlosť konania zainteresovaných. Kiež by boli v každom smere
takto dôslední!
Márió Keszeg: Rozhodnutie nepovažujem za správne, veď sa udiali aj omnoho hrubšie veci, ktoré neboli
potrestané.
Norbert Bors: Na futbalovom ihrisku sa takéto veci
stávajú. Ale keby sa incident nestal v Dunajskej Strede, tak by výtržníkov nepostavili pred súd. S tým však
súhlasím, že treba niečo robiť proti chuliganizmu na
futbalových štadiónoch. Nečakal som však, že padne
natoľko drastický rozsudok.
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Adjunk nevet a városkapuknak!

1. számú kapu / Brána č. 1.
Dunaszerdahely Város Önkormányzata névadó kezdeményezést indít el az SZNT
önkormányzatokról szóló
1990. évi 369. számú törvénye 2b paragrafusának 1. – 5.
bekezdése értelmében a város területén található városkapuk elnevezésére.
A város területén található öt
kapu elnevezésére Dunaszerdahely város képviselő-testülete által létrehozott Kulturális
Szakbizottság előzőleg javaslatot tett, ezek pontos megnevezését a fotók alatt közzétesszük.
Aki maga is javaslatot kíván
tenni a kapuk megnevezésére,
annak lapunk segítséget nyújt
azzal, hogy közzéteszi a kapuk
fényképét.
A szavazás részletei a következők:
Az első szakaszban a városkapuk nevére vonatkozó ötleteket lehet beküldeni 2009. december 15-ig.
A második szakaszban a beérkezett javaslatokra és a Kulturális Szakbizottság által javasolt városkapu-nevekre 2010.

január 15-ig postai levelezőlapon, levélben, vagy a város
honlapján www.dunstreda.sk.
lehet voksolni. A postai küldeményen kérjük feltüntetni : Városkapuk elnevezése.
A kiértékelés lezárása után a
legtöbb szavazatot kapott nevek felkerülnek a város honlapjára, majd a képviselő-testület elé jóváhagyásra.
Dunaszerdahely Város Önkormányzata kéri, hogy a ja-

vasolt elnevezések kapcsolódjanak a város kulturális életéhez, történelmi múltjához. A
szavazás eredményeit folyamatosan közzétesszük. A város
önkormányzata reméli, hogy a
kezdeményezés széles visszhangra talál Dunaszerdahely
lakosságának körében, s hogy
sok értékes javaslat, ötletes és
találó név kerül fel a szavazást
biztosító honlapra.
A Kulturális Szakbizottság
által javasolt nevek:

4. számú kapu / Brána č. 4.

1. számú kapu – a Komenský utcáról a Vámbéry térre –
bejárat: „Szent György kapu”
Indoklás: Szent György
templomhoz vezető átjáró.
2. számú kapu – Vámbéry
térről a Komenský utcára - kijárat: „Prímás kapu”
Indoklás: Bihari János roma
prímás szobrához vezető
kijárat.
3. számú kapu – Fő utcáról
a VMK mögötti parkolóba:
„89-es kapu”
Indoklás: A tömeggyűlések
helyszíne volt a bársonyos forradalom idején.
4. számú kapu – Postabanktól a Bihari szálló felé: „Kós
Károly kapu”
Indoklás: Erdélyből származó híres építész, akinek a nevéhez fűződik az organikus építészeti stílus meghonosítása.
5. számú kapu – Bihari szálló felől a Jehuda Aszad térre:
„Csillag kapu”
Indoklás: A volt zsinagóga
helyén található a holokauszt –
emlékmű.

25.11.2009

Výzva
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Pomenujme brány nášho mesta!

2. számú kapu / Brána č. 2.
Samospráva Mesta Dunajská Streda v zmysle § 2b odsekov 1 až 5 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje iniciatívu na
pomenovanie mestských brán,
nachádzajúcich sa na území
mesta.
Kultúrna komisia zriadená
Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda, predložila predbežný návrh na pomenovanie 5
brán, nachádzajúcich sa na území mesta a ich presný názov
zverejňujeme pod fotografiami. Pre záujemcov, ktorí by sa
chceli zapojiť do tejto akcie,
zverejníme aj návrhy odbornej
komisie. Zároveň informujeme
aj o tom, že hlasovať môžete na
korešpondenčnom lístku /nezabudnite uviesť na zásielke: Pomenujeme brány mesta./ Vaše
návrhy zašlite na adresu mestského úradu, alebo môžete tak
urobiť aj na webovej stránke
mesta www.dunstreda.sk.
Detaily hlasovania sú nasledovné:
V prvej etape je možné zaslať nápady vzťahujúce sa na
názov danej mestskej brány, a
to do 15. decembra 2009.
V druhej etape bude možné

5. számú kapu / Brána č. 5.
hlasovať o obdržaných návrhoch a o názvoch mestských
brán navrhovaných Odbornou
komisiou pre kultúru, a to do
15. januára 2010.
Po vyhodnotení sa názvy,
ktoré získajú najviac hlasov, uverejnia na webovej stránke
mesta a následne budú predložené mestskému zastupiteľstvu
na schválenie.
Samospráva Mesta Dunajská
Streda prosí, aby navrhované

názvy nadväzovali na kultúrny
život mesta a jeho historickú
minulosť. Výsledky hlasovania
budeme postupne zverejňovať.
Vyhlasovatelia dúfajú, že táto
iniciatíva nájde široký ohlas v
kruhu obyvateľstva Dunajskej
Stredy a obdržíme mnoho cenných, nápaditých a výstižných
návrhov.
Názvy navrhované Odbornou komisiou pre kultúru
Brána č. 1. – vchod z Ko-

menského ulice na námestie
Vámbéryho: “Brána Sv. Juraja“
Odôvodnenie: Prechod ku
kostolu Sv. Juraja.
Brána č. 2. – východ z námestia Vámbéryho na Komenského ulicu: „Primášova brána“
Odôvodnenie: Východ k soche rómskeho primáša Jánosa
Bihariho.
Brána č. 3. – z Hlavnej ulice
na parkovisko za MsKS:
„Brána roku 89“.
Odôvodnenie: Počas nežnej
revolúcie sa konali pri MsKS
mítingy, demonštrácie
a
protestné zhromaždenia.
Brána č. 4. – od Poštovej
banky smerom k hotelu Bihari:
„Brána Károlya Kósa“
Odôvodnenie: Slávny architekt pochádzajúci zo Sedmohradska, ním reprezentovaná
organická architektúra je zaužívaná v meste.
Brána č. 5. – od hotela Bihari smerom na námestie Jehudu
Aszada: „Hviezdna brána “
Odôvodnenie: Naproti sa nachádza pamätník obetiam holokaustu, ktorý bol postavený na
mieste bývalej synagógy.
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Hétszáz fölött állapodott meg a
diáklétszám és évek óta nem csökken

Dalton és
Rosenberg a
Szabó Gyula
Alapiskolában
Hogyan lehet színessé, vidámmá és főleg teljesen egyedivé varázsolni a szocializmus éveiben épült, szürke
egyeniskolát? Ezt Dunaszerdahelyen a Szabó Gyula Alapiskolában tudják a legjobban.
Az érkezőt színes, vidám
figurák sokasága fogadja a falakon, az ablaküvegeken és
mindenütt, ahová festeni vagy
ragasztani lehet. De a legszebb
és a legötletesebb az étkezőterem dekorációja: a helyiség üvegfalait díszítő tarkabarka
arabeszkek az Ezeregyéjszaka
hangulatát idézik. Biztos, hogy
ilyen környezetben még az étel
is jobban ízlik az embernek. El
sem akarom hinni, hogy ezt

gyerekek csinálták. „Márpedig
ez az ő munkájuk – biztosít
Csölle Teréz, az iskola igazgatója -, pedagógusunk, Karika
Lívia képzőművész irányítása
alatt csaknem öt éven át dolgoztak rajta a képzőművészeti
szakkör tagjai. És csodák csodája, azóta senki sem rúgta le,
senki sem firkálta össze a falakat.“
Távolabb egy automata áll,
kíváncsi vagyok, mit kínál.
Nem kólát, édességet, hanem
többféle joghurtot. „Ez a Rajo
tejipari cégnek az oktatási minisztérium által támogatott ajánlata volt, szívesen kaptunk
rajta, a gyerekek is örülnek neki. A büfében is kiiktattuk a kólát, a szénsavas üdítőket, i-

gyekszünk egészséges választékot kialakítani “ - világosít fel
az igazgatónő.
Az iskolát jelenleg 7O7 tanuló látogatja. Ez a létszám évek óta nem változik, jelentősebben nem nő, de nem is
csökken. Az iskola iránti bizalom jele, hogy az egykori diá-

kok ide járatják a gyerekeiket.
Sőt, már az unokák generációja
is itt tanul, hisz maga a létesítmény több mint fél évszázada,
1953-ban kezdte meg a működését az egykori Lenin utcában (ma Főutca). Mostani helyére 1974-ben költözött, 35
éve, amiből egyenesen következik, hogy az épületre már ugyancsak ráférne a felújítás. Ez
jelentős összeget igényel, amelyet pályázat útján igyekeznek
előteremteni.
Míg sok iskolában a legnagyobb újdonságnak számít az
interaktív tábla, a Szabó Gyula
Alapiskolában már négy éve
használják, olyan eredményesen, hogy úgy döntöttek, egy
nyilvános bemutató keretében
más iskolákkal is megosztják
pozitív tapasztalataikat. De
vannak más újdonságok is,
amelyek itt már bevett dolognak számítanak. Az önállóságra és felelősségre szoktató
Dalton-terv ugyan korántsem
újdonság, csak éppenséggel
kevés hazai iskola használja. Itt
a felső tagozat német- és matematika-oktatását segíti, és
úgy tervezik, hogy további tantárgyak oktatásánál is alkalmazni fogják.

Az egyetlen akadálymentesített iskola a városban, ahol
mozgássérült is be tud menni a liftbe tolókocsival.

Ami viszont még más hazai
iskolákban nincs, csak itt, az az

Riport 11

2009.11.25.

Az iskolában nem
kevesebb, mint 31 szakkör
működik. Elképesztő szám,
és ha olyan ügyesek a többi
szakkörben is a gyerekek,
mint a képzőművészetiben,
akkor csak gratulálni lehet
nekik, a szakkörvezetőknek
és az iskolának.
erőszakmentes kommunikációra nevelés. Az oktatási minisztérium által is jóváhagyott
program amerikai eredetű. Az
erőszakmentes kommunikáció
módszerét Marshall Rosenberg pszichiáter-pszichológus
fejlesztette ki, célja, hogy az
emberek kevesebb félreértéssel és hatékonyabban kommunikáljanak. Lényege a másikra
való együttérző odafigyelés és
a másik együttérző odafigyelését kiváltó őszinte, világos
önkifejezés. Egyszerűnek hat,
pedig nagyon is nem az: gondoljunk csak bele, naponta
hányszor történik meg, hogy
„elbeszélünk“ egymás mellett,
és ez mennyi fölösleges félreértéshez, frusztrációhoz vezet.
Az iskola szinte első kézből
kapja a segítséget, a pedagógusokat oktató két akkreditált
tréningvezető ugyanis annak a
Rambala Évának a tanfolyamán sajátította el a módszert,
aki magától Marshall Rosenbergtől tanulta. A neves magyarországi szakember személyesen is ellátogatott az iskolába. A kommunikációs tréningek egyelőre kísérletként folynak az ötödik osztályban és a
napköziben, de jövőre már tan-

tárgyként tanulnák a gyerekek,
ha a minisztérium is rábólint.
Néhány szlovák iskolában már
folyik hasonló foglalkozás, de
nem a Marshall Rosenbergmódszerrel, e tekintetben a
Szabó Gyula Alapiskola úttörőnek számít.
A 2OO5/6-os tanévben nulladik osztály indult az iskolára
éretlennek minősített gyermekek felzárkóztatására, amely
azóta is eredményesen működik. Rá egy évre az első osztályban átálltak az egész napos
oktatásra. Ez nem azt jelenti,
hogy egész nap megállás nélkül tölcsérrel töltik a tudományt a kimerült apróságok
fejébe, hanem épp az ellenkezőjét: az iskolában a tanítás után úgy felkészítik őket a pedagógusok, hogy otthon már
nem kell a feladatokkal nyűgölődniük, marad idejük a kikapcsolódásra, gondtalan játékra.
A gyerekek talán nem is tudják,
hogy ez mekkora könnyebbség, annál jobban méltányolják
az újítást a szülők. /vk/

Négy éve használják az interaktív táblát
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K ortárs
M agyar
G aléria:
milliós
értékek
A Kortárs Magyar Galéria úgy lett kitalálva, hogy
anyagi helyzete nem befolyásolja gyűjteményének
gyarapodását, hisz a műalkotásokat ajándékba kapja
a művészektől. Fenntartása,
működtetése viszont jelentős összeget igényel. Ezt
honnan kerítik elő? Kérdésünkre Gaál Derzsi Ildikó, a galéria igazgatója válaszolt.
-Mint sokan mások, mi is pályázat útján igyekszünk pénzt
szerezni. Tavaly hat kiállításra
adtunk be pályázatot a kulturális minisztériumhoz, és mind
a hat jóváhagyást nyert, összesen 76OO eurót kaptunk, most
ebből működünk. Az idén is hat
kiállításra pályáztunk, és mind
a hatra megkapjuk a pénzt.
Persze csak a jövő nyáron, addig valahogy ki kell húznunk.
Régebben egész évre lehetett
támogatást szerezni, ma már

A Vermes villában a legújabb kiállítás december 3-ig
tekinthető meg: A város a kortárs művészetben
sajnos, nincs így. A megyéhez
is nyújtunk be pályázatot, ott
csu-pán két rendezvényre lehet,
de legalább egyre mindig
kapunk pénzt.
És a város?
-A várostól évi támogatást
kapunk.Tavalyelőtt ez nagyobb
összeg volt, mert festetni kellett, az idén kevesebb, de elmondhatom, hogy a város az a
szilárd támpont, amelyre mindig számítani lehet, ha segítségre van szükség.Minden év-

ben elszámolunk az önkormányzatnak, hogy mennyi
pénzből mit sikerült megvalósítani, és milyen haszonnal zárjuk az évet. Mert, bár ez egy
galéria esetében talán különösen hangzik, van hasznunk, és
nem is akármilyen. A gyűjteményünk ugyanis mára olyan
nevet szerzett, hogy nemcsak a
nyári művésztelep résztvevői
hagyják itt az alkotásaikat,
ahogy az eredeti megállapodás
szólt, hanem azok a művészek

is, akik nálunk állítanak ki.
Teszik ezt azért, mert úgy látják, hogy ez egy nívós gyűjtemény, és szeretnék, ha az ő
munkájuk is a részét képezné.
Nos, ez az, amit a galéria haszonként könyvel el, mégpedig
jelentős haszonnak, hisz ezek
értékes alkotások. Kevés hazai
galéria mondhatja el magáról
azt, amit a miénk, hogy évente
több százezer euró értékű
művel gyarapszik a gyűjteménye. /vk/

Galéria súčasných maďarských
umelcov: Miliónové hodnoty
Galéria súčasných maďarských umelcov bola zriadená tak,
aby finančná situácia galérie neovplyvňovala rozmach jej
zbierky, umelecké diela sú totiž darom umelcov pre galériu.
Náklady na údržbu a prevádzku galérie však vyžadujú značné prostriedky. Odkiaľ získava galéria tieto zdroje? – opýtali
sme sa vedúcej galérie, Ildikó Gaál Derzsi.
„Ako iní, aj my sa snažíme získať granty prostredníctvom rôznych projektov. Vlani sme sa cez ministerstvo kultúry uchádzali o
prostriedky na šesť výstav, všetky naše žiadosti boli odobrené a
dostali sme spolu 7600 eur. Z týchto zdrojov fungujeme dnes. Aj
tento rok sme vypracovali projekt na 6 výstav, naše žiadosti boli
opäť kladne posúdené, na všetky podané projekty dostaneme
zdroje, pravda až na budúci rok v lete, do tej doby musíme nejako
vydržať. Predtým sa dali získať zdroje na celoročné fungovanie,
dnes už tomu tak nie je. Podali sme žiadosti aj na župu, odtiaľ sa
dali získať zdroje na dve výstavy, na jednu sme vždy dostali
peniaze”.
Ako mesto podporuje činnosť galérie? A odpoveď: „Od
mesta dostávame ročnú dotáciu. Predvlani to bola pomerne veľká

suma, nakoľko sme museli maľovať galériu. Tento rok to bolo
skromnejšie, ale môžem povedať,
že mesto je stabilný partner, na
ktorý sa vždy, aj v núdzi môžeme
spoľahnúť. Každoročne vyúčtujeme samospráve, čo sme stihli z
daného objemu prostriedkov realizovať, s akým ziskom sme rok uzavreli. Lebo, i ked to možno znie
zvláštne, ale máme osoh, a ani nie
malý. Naša zbierka si vydobyla také meno, že už nielen tí umelci
darujú galérii svoje diela, ktorí trávia časť leta v našom tvorivom
tábore, ale aj tí, ktorí u nás vystavujú. Činia tak preto, lebo vidia,
ze naša zbierka je na vysokej úrovni, a chcú, aby sa aj ich diela
dostali do tejto zbierky. Nuž, to je ten prínos, ktorý galéria
hodnotí ako zisk, a nie hocijaký. Jedná sa o hodnotné umelecké
diela! Málo domácich galérií sa môže pýšiť tým, čím my: že naša
zbierka sa každoročne rozrastá o miliónové hodnoty.”
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December 1-től lehet korcsolyázni a műjégpályán

Kapunyitás küszöbén
Az idén is december 1-én
nyit városunk műjégpályája
és már minden készen áll a
rajtra. Befejeződtek a karbantartási munkálatok, s november 15-én megkezdődött
a próbaüzem.
„A felújítással, korszerűsítéssel kapcsolatban voltak elképzeléseink, azonban pénzhiány miatt ezek nem valósulhattak meg. Tehát: minden maradt
a régiben. Hétfőtől péntekig,
naponta 10-től 18 óráig lehet
korcsolyázni; szombaton és
vasárnap 10-től 20 óráig. Az
iskolák hétköznap – tanári
felügyelettel – már 8 órától
igénybe vehetik a műjégpályát.
Azok, akik hokizni akarnak, a
hivatalos nyitva tartás után
22.30-ig jégkorongozhatnak” –
újságolta lapunknak Ollé Lajos, a dunaszerdahelyi műjégpálya vezetője.
A gyerekek 18 éves korig két
órára 2 eurót fizetnek. Azok a
fiatalok, akiknek PRO DSZ
kártyájuk van, ennek az
összegnek a feléért korcsolyázhatnak 2 órán át. Azoknak a
felnőtteknek, akiknek van hűségkártyájuk, csak 1,5 euróba
kerül a belépő, akiknek viszont
nincs, 3 eurót fizetnek a kétórás korcsolyázásért.
Munkanapokon, a délelőtti
órákban az alap- és középiskolásoknak (tanári felügyelet
mellett) 1 euróba kerül a
kétórás jegy. Ha szülővel jön a
gyerek, a kíséret 50 centet
fizet. A jégpálya 60 perces
bérbevétele a hokizni akaróknak 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. (zsl)

Na mestskej umelej ľadovej ploche

Korčuliarska sezóna
štartuje 1. decembra
Brány umelej ľadovej plochy aj tento rok sa otvoria 1.
decembra a už všetko je pripravené na štart. Dokončili
sa najnutnejšie opravy, tým
pádom sa 15. novembra sa
začala skúšobná prevádzka.
„Mali sme rôzne predstavy
o tom, že čo treba opraviť a
zrekonštruovať, ale tieto sa
pre nedostatok financií nemohli realizovať. Teda všetko
zostáva po starom. Pre korčuliarov umelé klzisko je otvorené od pondelka do piatku,
denne od 10 do 18 hodiny, cez
víkend od 10 do 20 hodiny.
Cez pracovné dni doobeda klzisko môžu využívať školáci
pod učiteľským dozorom. Tí,
ktorí chcú hrať hokej, na to
majú možnosť denne po oficiálnych otváracích hodinách
do 22,30“ – povedal pre DH
Lajos Ollé, vedúci umelej ľadovej plochy v Dunajskej
Strede.

Deti do 18 rokov platia 2 €
na dve hodiny. Tí, ktorí disponujú PRO DS kartou, môžu
korčuľovať 120 minút za túto
cenu. Pre dospelých s kartou
stojí vstupenka len 1,5 €, ak
nemajú kartu, tak zaplatia za
dve hodiny 3 eurá. Cez pracovné dni doobeda môžu školáci (s učiteľským dozorom)
využívať klzisko za 1 €/2 hodiny. Ak je dieťa v sprievode
rodiča, doprovod zaplatí len
0,5 €. Je možnosť využívať
ľadovú plochu aj na hokej. V
tomto prípade je hodinové
nájomné celého klziska 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 €.
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Választékos igényesség magas
használati értékkel párosulva

Olvasói verseny, reklám / Čitateľská súťaž, reklama

Jemná náročnosť spojená s vysokou
úžitkovou hodnotu

Amphora – lakáskultúra Amphora – bytová kultúra
felsőfokon
na najvyššej úrovni
Gazdag és színes árukínálattal várja önöket az
Amphora konyha- és lakásstúdió a Galántai úton, a
Pneumat cég épületében.
Az üzlethelyiségben megannyi
ízléses berendezési tárgy, konyhai - és lakberendezési kellék
adja a családias hangulatot. Az
ember lelki szemeivel máris a
saját otthonában látja a sok szép
tárgyat, használati cikket, legyen
az kisebb-nagyobb dísztárgy,
konyhai edény, textília vagy ágynemű. A termékek formavilágát a
választékos igényesség jellemzi,
magas használati értékük esztétikus külsővel ötvöződik.
Az Amphora azon túl, hogy a
minőségi lakberendezési kellékek kulturált boltja, a világmárka
brazil Karsten törülközők és fürdőlepedők kizárólagos forgalmazója. A Karsten megalkotta a család törülközőjét! A
hagyomány tisztelete, a kézművesség eredetisége és a
modern ember elvárása ötvöződik a Karsten anyagában.
Ugye Ön is elegáns, ízléses és hasznos karácsonyi ajándékkal akarja meglepni szeretteit?! Akkor térjen be az
Amphora konyha- és lakásstúdióba a Galántai úti Duna
Palota üzletsorán, ahol az Ön elvárásainak mindenben
megfelelő árukból választhat – méghozzá most 30
százalékos ünnepi, karácsonyi árkedvezménnyel.
Amphora – Galántai út, Pneumat székház, nyitva
tartás: hétfő-péntek 10.00-17.30, szombat 09.00-12.00.

S bohatou a pestrou ponukou tovaru vás očakáva
kuchynské a bytové štúdio Amphora na Galantskej
ceste, v budove firmy Pneumat.
Estetické bytové zariadenie,
kuchynské a bytové doplnky v
predajni vytvárajú pohodu rodinnej atmosféry. Človek by najradšej videl toľko krásy, také vkusné
ozdobné predmety, kuchynský
riad, textílie, alebo posteľnú bielizeň vo svojom byte. Dizajn výrobkov charakterizuje jemná náročnosť, pričom vysoká užitková
hodnota tovaru sa spája s estetickým vzhľadom.
Amphora je príťažlivou predajňou bytových doplnkov, aj výhradným distribútorom uterákov
a osušiek svetovej značky Karsten z Brazílie. Karsten vytvoril uterák rodinného typu. V
textílii Karsten sa spája úcta k tradícii, originálnosť remeselníctva a náročnosť moderného človeka.
Pravda, aj vy chcete prekvapiť svojich najmilších elegantným, estetickým a užitočným vianočným darčekom? V
tomto prípade navštívte kuchynské a bytové štúdio Amphora na Galantskej ceste, v budove firmy Pneumat, kde
si môžete vybrať tovar, ktorý vyhovuje vašim očakávaniam
– teraz navyše s 30 percentnou vianočnou zľavou.
Amphora – Galantská cesta, budova Pneumat,
otvorené: pondelok-piatok 10.00-17.30, sobota 09.0012.00.

Nem bab ra megy a já ték!

Nejde o babku!

November 11-i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Hol található az Iris
Flowers Black and White virágszalon és hány éves virágkereskedői múltra tekint vissza? A helyes választ beküldők közül
kisorsoltak 1-1 vásárlási utalványt, 30 euró értékben.
Nyerteseink: Hangai Katalin, Kukučín u. 1210/29, Rohaľ
Magdolna, Lengyár utca 4555/15 és Németh Katalin, Kistejed
utca 580/83.
A díjakat adó virág- és ajándékkereskedő cég boltja, az Iris
Flowers Black and White a Bartók Béla sétányon található és
15 éves nagykereskedői múlttal büszkélkedik A nyertesek
közvetlenül a virágszalonban jelentkezzenek a nyereményért.
Szíveskedjenek bemutatni a személyazonossági igazolványukat.
A bolt címe: Korzo Bélu Bartóka 345/12. Nyitva tartás: hétfő –
péntek: 8 – 18 ó, szombat 8 – 14 ó, vasárnap: 9 – 12óráig.
A virágszalonban virágküldés is megrendelhető személyesen
vagy a 031/271 6171-es telefonszámon.
Új kérdéseink így hangzanak: 1. Hol található az Amphora
konyha- és lakásstúdió? 2. Milyen világmárka törülköző és
fürdőlepedő kapható a boltban? 3. Hány százalékos a
karácsonyi kedvezmény az Amphora boltban? A helyes
válaszokat beküldők közül hárman 18 -18 euró értékű vásárlást
nyernek az Amphora konyha- és lakáskultúra üzletben.
Válaszaikat legkésőbb 2009. december 8-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 11. novembra
V poslednom vydaní DH sme položili nasledovné otázky: Kde
sa nachádza salon Iris Flowers Black and White a koľkoročnou
importérskou minulosťou disponuje? Výhercom daruje salón kvetín, ktorý sa zaoberá okrem iného aj projektovaním, prípravou,
dovozom a realizáciou kvetinových dekorácií svadieb, slávnostnou ozdobou miestností z príležitosti iných spoločenských podujatí, nákupnú poukážku po 30 eur.
Z tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vylosovali troch
výhercov: Katalin Hangai, Kukučínová 1210/29, Magdolna
Rohaľ, Lanová 4555/15 a Katalin Németh, Malotejedská
580/83. Výhru si môžete vyzdvihnúť priamo v salóne na adrese:
Korzo Bélu Bartóka 345/12. Otváracia doba: pondelok – piatok
8 – 18.00, sobota: 8 – 14.00, nedeľa: 9 – 12.00. Objednávky donášky kvetín osobne alebo telefonicky - 031/271 6171. Treba sa
preukázať občianskym preukazom.
Nové otázky: 1. Kde sa nachádza kuchynské a bytové štúdio
Amphora? 2. Aké ručníky a uteráky svetovej značky ponúka
predajňa? 3. Aká je vianočná zľava v predajni Amphora? Na
výhercov čaká poštová poukážka v hodnote po 18 eur.
Odpovede zašlite najneskôr do 8. decembra 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.
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Programok, Krónika / Programy, Kronika
Krónika

A VMK programjából - PROGRAM MsKS

Novorodenci/Születések

NOVEMBER 2009
Nov. 25.–18.00 ó.: Stretnutie s Péterom Müllerom / Találkozás
Müller Péterrel a Családi Könyvklub és a VMK szervezésében
Nov. 26.–19.00 ó.: Koncert speváčky Zsuzsa Koncz (EloKoncert) / Koncz Zsuzsa koncertje / EloKoncert/
Nov.27.–10.00 ó.: Most medzi generáciami s posolstvom
kultúrneho dedičstva (Krajská a okresná organizácia jednoty
dôchodcov / Híd a generációk között
Nov. 27.–17.00 ó.: Stužková žiakov Súkromnej strednej odbornej školy / A Magán Szakközépiskola diákjainak szalagavatója
Nov. 28. és 29.– 9.00 ó.: VII. Bíborpiros szép rózsa, országos
népzenei vetélkedő - döntő / VII. Krásna purpurová ruža – súťaž
ľudových piesní
Nov.29.–16.00 ó.: Vystúpenie Bábkového divadla Aranykert:
Čarovná šatka / Az Aranykert Bábszínház bemutatja: A bűvös
kendő című bábjátékát
DECEMBER 2009
Dec. 1.: Vianočné oslavy pre mentálne postihnutých / MENTÁLISAN SÉRÜLTEK KARÁCSONYA
Dec. 2.– 9.00 ó., 11.00 ó.: Vystúpenie Divadla FORRÁS –
Győr (MR): Pokušenie barana / A FORRÁS SZÍNHÁZ – GYŐR
bemutatja: Szilágyi Andor: A BÁRÁNY MEGKÍSÉRTÉSE CÍMŰ
történelmi abszurdját
Dec. 3.– 9.00 ó., 12.00 ó.: Vystúpenie Divadla Jókaiho –
Komárno: I.Csukás – I. Bergendy: Drak Süsü / A JÓKAI
SZÍNHÁZ – KOMÁROM , Csukás István – Bergendy István:
SÜSÜ, A SÁRKÁNY című zenés mesejátékát
Dec. 4.–18.00 ó.: Populárne piesne a operety / „Ma éjjel
táncolnék...“ – Magyarnóta- és operettest
Dec. 5.–16.00 ó.: Stužková žiakov Súkromnej strednej
odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským / a Magyar
Tannyelvű Magán Szakközépiskola diákjainak szalagavatója
Dec. 6.–10.00 ó.: I. ligový zápas Šachového klubu / a
dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése
Dec. 6.–15.00 ó.: VIANOČNÝ DOM HIER – MIKULÁŠSKE
OSLAVY / KARÁCSONYVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ – VÁROSI
MIKULÁS
Dec. 7.–19.00 ó.: POPOVÉ VIANOCE (Music Art, spoločne s
Rádiom Pátria a Új Szó) / POPKARÁCSONY (a Music Art
rendezésében a Pátria Rádióval és az Új Szóval közösen)
Dec. 8.–13.00 ó.: A 75 év feletti nyugdíjasok köszöntése a
Városi Önkormányzat rendezésében
Dec.10.–10.00 ó., 13.00 ó.: Skúška žiakov Gymnázia Ármina
Vámbé-ryho / A Vámbéry Ármin Gimnázium diákjainak próbája
Dec.11.–17.00 ó.: Stužková žiakov Gymnázia Ármina Vámbéryho / A Vámbéry Ármin Gimnázium diákjainak szalagavatója
Dec.12.–19.00 ó.: Tanečný súbor Csallóközi Táncegyüttes 55!
Slávnostné vystúpenie / Csallóközi Táncegyüttes 55! Ünnepi
műsor megalakulásának 55. évfordulóján
Dec.13.–14.30 ó., 16.00 ó.: Koncert súboru Kicsi Hang pre deti
/ Hajónapló – A malomnak nincsen köve... A Kicsi Hang
verséneklő együttes gyermeklemezének bemutató koncertje
Dec.14.– 9.00 ó.: Vystúpenie Divadla Nektár – Budapešť
(MR): Luskáčik / A NEKTÁR SZÍNHÁZ – BUDAPEST
bemutatja: DIÓTÖRŐ című daljátékát rendező: Borbély Viktória
Dec.14.–14.00 ó.: Kto čo vie? 2009 – Ki mit tud? 2009 – a
tehetségkutató verseny válogatója

Teleky Liana
Durdiak Marián Pavel
Fülöp Michal Pavel
Bugárová Noémi
Horváth Emese Sára
Salát Rebeka
Beke Luca
Köböl Attila Áron

Zomreli / Elhalálozások
Krastenicsová Viola /1944/
Pósa Móric /1928/
Benesová Ida /1929/
Durmik Ladislav /1942/
Magová Helena /1917/
Csejteyová Alžbeta /1919/
Sidó Ernest /1937/
Katona Štefan /1921/
Bögiová Alžbeta /1928/

Házasságkötés / Sobáše
Gubo Štefan –
Horváthová Ildikó
Bodó Zoltán –
Rózsová Annamária
Szabó Arnold –
Ing. Mikócziová Monika
Szalay Vojtech –
Trhajová Monika

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.

VIANOČNÝ KAMIÓN 2009
Prichádza 15. decembra o
15.30 hod.
Miesto: priestranstvo pred
MsKS
Rodiny s deťmi očakávajú
vo vianočnej dedinke v
šiestich domčekoch so
zaujímavým programom.

KARÁCSONYI KAMION
2009
Érkezés: december 15-én
15.30 - kor.
Helyszín: a VMK előtti
térség
Várják a gyerekes
családokat a karácsonyi
falucskában, ahol hat
házikóban érdekes
programokkal lepik meg a
kicsiket.

VERMES VILLA
Kortárs Magyar Galéria
A Kortárs Magyar Galéria
tisztelettel meghívja Önt a
budapesti MissionArt
Galéria által rendezett
NAGYBÁNYA
című festészeti kiállítás
megnyitójára
2009. december 11-én
(pénteken) 17:00 órára a
Vermes-villába.
Köszöntőt mond: Dr. Hájos
Zoltán polgármester

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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Nagy Frigyes kiérdemelte a Remény
Embere 2009 emlékérmet

Fridricha Nagya odmenili pamätnou
medailou

A Remény katolikus hetilap
éves számvetése

Katolícky týždenník Remény
hodnotil ročnú činnosť

Rangos eseménynek adott
otthont városunk november
13-án: Dunaszerdahelyen tartották meg a Remény című,
szlovákiai magyar katolikus
hetilap napját. Az évértékelőre hagyományosan a magyar
boldogok és szentek emléknapja alkalmából került sor.
Az ünnepi találkozó szentmisével kezdődött, majd a résztvevők átvonultak a városháza
dísztermébe, ahol kulturális műsorral folytatódott az összejövetel. A továbbiakban Mons. IC.
Lic Szakáll László János esperes, bősi plébános értékelte ki a hetilap éves munkáját, majd a
Remény támogatói nevében MUDr. Czellárik
Mária, a Szent György Lovagrend dámája
méltatta az újság tevékenységét. Jeles kitüntetés
átadására is sor került. Herdics György
címzetes apát, tiszteletbeli kanonok, dunaszerdahelyi esperes-plébános, a Remény főszerkesztője adta át a Remény Embere 2009 emlékérmet Nagy Frigyesnek, a hetilap rendszeres
szerzőjének és támogatójának, Dunaszerdahely
alpolgármesterének.
Az ünnepi kiértékelés kötetlen beszélgetéssel
ért véget. A meghívott vendégek között ott volt
a város előző két esperes-plébánosa, Zsidó
János és Kiss Róbert is.
-fk-

Z príležitosti pamätného
dňa maďarských svätých a
blahoslavených, 13. novembra usporiadali v našom meste
Deň Remény, maďarského katolíckeho týždenníka na Slovensku. Po svätej omši účastníci v sprievode prešli na radnicu, kde sa vo veľkej zasadačke pokračovalo kultúrnym programom.
Ročnú činnosť týždenníka vyhodnotil Ján
Ladislav Szakáll, gabčíkovský dekan. V mene
priateľov a podporovateľov Remény vystúpila
MUDr. Mária Czelláriková, dáma Rádu Sv.
Juraja. Fridrich Nagy, pravideľný prispievateľ
novín, viceprimátor nášho mesta za záslužnú publicistickú činnosť prevzal pamätnú medailu
Osobnosť Remény 2009 z rúk titulného opáta,
čestného kanonika Györgya Herdicsa, dunajskostredského dekana-farára, šéfredaktora Remény. Slávnostné vyhodnotenie ukončili družnou debatou v kruhu hostí, nechýbali ani dvaja
predcházajúci dekani v Dunajskej Strede János
Zsidó a Róbert Kiss.

KI MIT TUD?
A Dunaszerdahelyi Városi Művelődési
3.
Szólótánc
Központ és a Kondé Miklós Polgári Társulás
4.
Vers és próza
meghirdeti a
5.
Moderntánc
KI MIT TUD?
6.
Néptánc
tehetségkutató versenyt.
7.
Társastánc
Ha tehetséget érzel magadban - jelentkezz!
8.
Egyéb (bűvész, paródia, jelenet,
Nincs más dolgod, csak vágd le a jelentkezési stb.).
szelvényt a lap aljáról, és juttasd el a
A válogatók 2009. december 14-én és 16-án
Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ
14.00 órától lesznek a Dunaszerdahelyi Városi
titkárságára.
Központban. A produkciókat
Jelentkezési határidő: 2009. december 11. Művelődési
szakmai
zsűri
bírálja el. A felkészülésben –
Jelentkezésedet a következő kategóriákba várigény szerint – segítséget nyújtunk. Egy
juk:
személy több produkcióval – különböző
1.
Szólóének
kategóriákba is benevezhet. Korhatár : 12 éves
kortól.
2.
Hangszeres zene – szólisták
Hangszeres zene – zenekarok
VÁRJUK JELENTKEZÉSEDET!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------JELENTKEZÉSI LAP
Név : ………………………………………………………. Születési dátum :............................
Iskola : ……………………………………………………. Osztály :..........................................
Lakhely:
.………………………………………………………………………………………………..............
Telefonszám : ...................................................................................................................................
Kategória:
……………………………………………………………………………………………...................
A produkció címe :
…………………………………………………………………………………...................................
Megjegyzés :

A Dunaszerdahelyi Hírnök
következõ számából
Z nadchádzajúceho èísla

A
képviselő-testület
üléséről / O zasadnutí
mestského zastupitelstva

A
legjobb fotók és
fotósok / Najlepšie
fotografie a ich autori

A
Jilemnický utcai
iskoláról / O ZŠ na
Jilemnického ulici

A
kik karácsonykor is
dolgoznak / Pracujú aj cez
sviatky

