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2009. OKTÓBER 23-ÁN,
AZ 1956-OS
FORRADALOM 53.
ÉVFORDULÓJÁN:
–14.30 ó.: Szentmise
–16.00 ó.: Koszorúzás
Ünnepi megemlékezés a
diktatúra áldozatainak
emlékművénél
Ünnepi beszédet mond
Csáky Pál, az MKP elnöke
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Vá ro s i f o t ó p á l y á z a t f i n i s b e n

3-4
Bérstop a városházán / Na
radnici stopli mzdy

5-6
Takarékossági intézkedések
a második félévre / Úsporné
opatrenia

8-9
Csallóközi Vásár /
Žitnoostrovský jarmok

10-11
Uniós forrásokból
újíthatják fel a Kodály Zoltán
Alapiskolát

Mestská fotosúťaž vo finiši
Ivančík Péter: Isten előtt I./ Pred Bohom

2 Idõszerû témák / Aktuality

Pályázat
Dunaszerdahely Város polgármestere az SZNT-nek a
közérdekből végzett munkavégzésről szóló 2002. évi
SZNT 552. számú törvénye 5
§ - a értelmében pályázatot
hirdet a dunaszerdahelyi

VÁROSI
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
IGAZGATÓSÁGA VEZETŐI
TISZTSÉGÉNEK
BETÖLTÉSÉRE

az alábbi feltételek mellett.
Szakképesítési feltételek:
legalább teljes középiskolai
végzettség és legalább 10 éves
gyakorlat.
További feltételek: jogképesség, feddhetetlenség, számítástechnikai ismeretek. Kívánatos a magyar nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: írásos jelentkezés (tartalmaznia kell a pályázó beleegyezését személyi adatai feldolgozásához), okirat a végzettségről, szakmai önéletrajz,
amely tartalmazza az eddigi
munkahelyeken végzett tevékenység rövid leírását, 3 hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány, becsületbeli nyilatkozat a jogképességről, az intézmény irányítási koncepciójának tervezete.
A munkába lépés feltételezett időpontja: 2009. december 1.
Fizetés: a városi alkalmazottak fizetési szabályzata alapján.
A pályázat benyújtásának
határideje az eredeti vagy
hitelesített okiratokkal együtt: legkésőbb 2009. november 5-ig,. Cím: Mesto
Dunajská Streda, Mestský
úrad, Hlavná 50/16, 929 01
Dunajská Streda.
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Výberové konanie –
vedúci SŠZ“. Részletes tájékoztatás a következő telefonszámon: 5903919.
Dunaszerdahely,
2009.10.7
Dr. Hájos Zoltán,
polgármester

2009.10.14.

Mécsesek fényénél emlékeztek
Dunaszerdahelyen hagyományosan mécsesgyújtással emlékeztek meg a magyarság nemzeti emléknapjairól. Október
6-án este fél hétkor kezdődött a kegyeletes ünnepség. Lipcsey
György Munkácsy-díjas szobrászművész szobránál emlékeztek a hősi halált szenvedett aradi vértanúkra.
A megemlékezés a Szózat eléneklésével kezdődött, majd
elsőként Hulkó Gábor alpolgármester idézte fel október 6.
történéseit, különösképpen a hősi halálra váró tábornokok utolsó
perceit. Az alpolgármester felhívta a jelenlevő közönség
figyelmét arra, hogy a tábornokok nem választották a szökést
vagy a megalkuvást, hanem kiálltak a szabadságharc eszméje
mellett, és életüket is feláldozva hitet tettek mellette. Kiemelte
azt is, hogy egyik tábornok sem osont ki az aradi vár kapuján,
hanem vállalták a biztos halált és magyarságukat. Beszédében az
összefogást és az erős érdekképviseletet hangsúlyozta.

Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere megemlékező beszédében párhuzamot vont a 160 évvel ezelőtt történtek
és mindennapjaink között. Kiemelte, hogy sokan a megtorlás után félve, csak németül társalogtak, de akkor is akadtak olyanok,
akik dacolva a hatalommal, bátran vállalták magyarságukat. Dunaszerdahely város polgármestere mindenkit bátorított, hogy
őrizze meg nemzeti identitását és bátran beszéljen magyarul!
A megemlékezésen politikai, közművelődési, egyházi, társadalmi szervezetek és a magyar tannyelvű alap-, illetve középiskolák képviselői is elhelyezték koszorúikat az emlékmű talapzatánál.
A koszorúzást követően az Ágacska- a Pántlika és a Dunaág
tánccsoportok léptek fel. Petőfi-verset szavalt Kovács Andrea a
Novus Ortus Diákszínpad képviseletében. Az aradi vértanúkról
tartott megemlékezés a Himnusz eléneklésével zárult.

Výberové konanie
Primátor Mesta Dunajská
Streda v y h l a s u j e podľa §
5 zákona NR SR č. 552/2002
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konnie
na funkciu:
VEDÚCI SPRÁVY
ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ
V DUNAJSKEJ STREDE

kvalifikačné predpoklady: minimálne úplne stredné
vzdelanie, minimálne 10 rokov praxe
Ďalšie kritériá a požiadavky: úplná spôsobilosť na
právne úkony, občianska bezúhonnosť, práca s PC, znalosť
maďarského jazyka vítaná.
Zoznam požadovaných
dokladov: písomná žiadosť
(obsahujúca aj súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov), kópia dokladu o
dosiahnutom vzdelaní, profesijný štrukturovaný životopis,
prehľad o doterajšej praxi so
stručným popisom pracovných činností, výpis z registra
trestov nie starší ako 3 mesiace, čestné vyhlásenie o
spôsobilosti na právne úkony,
návrh koncepcie riadenia
Správy športových zariadení.
Predpokladaný nástup: 1.
decembra 2009
Plat: podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov Mestského úradu v Dunajskej Strede.
Dátum podania písomnej
žiadosti spolu s požadovanými originálnymi alebo úradne overenými dokladmi najneskôr dňa 5.11.2009 na adresu: Mesto Dunajská Streda,
Mestský úrad Hlavná 50/16,
929 01 Dunajská Streda.
Obálku je potrebné označiť
„Výberové konanie – vedúci
SŠZ “. Ďalšie informácie na
tel. č.: 5903919.
V Dunajskej Strede,
7.10.2009
JUDr. Zoltán Hájos,
primátor mesta

Városháza: bejutás a hátsó kapun át

Radnica: vchod cez zadnú bránu

Lapunk előző számában beszámoltunk arról, hogy az ősz
folyamán a városháza földszintjén sor kerül a központi
ügyfélszolgálati iroda kialakítására. Az iroda a jelenlegi porta és
a közös építészeti hivatal helyén létesül.
Ezek a munkálatok a napokban elkezdődtek. Az átépítés idején
a városházára a főbejárat helyett a hátsó kapun lehet bejutni. Ez
az átmeneti intézkedés az ügyfelek biztonságát szolgálja. A
folyamatos ügyintézés az építkezési munkálatok ellenére is
biztosított. Dr. Hájos Zoltán polgármester megértésre és
türelemre kéri a dunaszerdahelyieket. Az új iroda megnyitásának
időpontjáról lapunkban tájékoztatunk.

V predchádzajúcom čísle nášho dvojtýždenníka sme už
informovali o plánovanej prestavbe prízemnej časti mestského
úradu, kde sa sprevádzkuje kancelária prvého kontaktu. Nová
kancelária bude v doterajších priestoroch spoločného
stavebného úradu za vrátnicou.
Počas prestavby bude hlavný vchod radnice z bezpečnostných
dôvodov pre klientov zatvorený. Vstup do budovy bude pre
občanov možný cez zadný vchod. Plynulé vybavovanie stránok
bude zabezpečený aj počas trvania stavebných úprav. Primátor
JUDr. Zoltán Hájos ďakuje obyvateľom Dunajskej Stredy za
trpezlivosť a pochopenie. O termíne otvorenia kancelárie prvého
kontaktu budeme občanov informovať.
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Nadrágszíj - megszorító intézkedéscsomagról döntött 23.
ülésén a városi képviselő-testület

A spórolás jegyében bérstop a
városházán
Az október 29-i önkormányzati ülést Hájos Zoltán polgármester nyitotta
meg és vezette.
A napirend szerint a képviselők megtárgyalták és jóváhagyták az idősek otthona, valamint a Városi Művelődési Központ első félévi
gazdálkodásáról és tevékenységéről beterjesztett jelentéseket. Elfogadták a
2009-es városi költségvetés
első félévi kiértékelését, továbbá a 2008-as zárszámadást. A költségvetés az első
félévben időarányosan teljesült és kiegyensúlyozott
volt. A bevételi oldalt 6,39
százalékkal sikerült túlteljesíteni, míg a kiadások kevéssel 50% alatt
maradtak.
A második félév eddigi gazdálkodása
azonban már jóval kedvezőtlenebb képet
mutat, mivel az állam lényegesen csökkentette a városnak átutalt részadók arányát. Így
a városi költségvetés újabb korrekcióra szorult és 300 ezer eurót ki kell vonni belőle.
Erről a költségvetés-módosítás keretében
döntöttek a képviselők és megszavazták a
beterjesztett takarékossági csomagot. A kiadási oldalon a beruházások egy részét szüneteltetni kell, de folytatódik a parkolóhelyprogram a kórháznál, a sikabonyi temetőnél,
a Sárga-kastélynál és a lakótelepeken. Sor
kerül a Barátság téri garázsház tetőzetének a
megjavítására is.

INTERPELLÁCIÓK
A képviselői interpellációk keretében
Bugár György kifogásolta, hogy a Metrans
telephelyéről hallható mozdonyok zaja
zavarja a környék nyugalmát. Antal Ágota
ismételten a kultúrház mögötti szemétkonténerek körüli áldatlan állapotról szólt
és tájékoztatást kért a DAC közgyűlésével
kapcsolatban. Garay László a Hviezdoslav
utca burkolatának, valamint a Virág utca
végén feltört járdának a megjavítását kérte,
továbbá hiányolta, hogy a sikabonyi temetőben nincs közvilágítás. Keszegh Pál
javasolta, az ollétejedi temetőhöz építsen a
város járdát, ahogy azt már a júniusi lakossági fórumon megígérték. Kanovits
György nehezményezte, hogy a városi temetőben nem tartanak rendet a szemétkonténer körül, továbbá kérte, hogy a ún. Slov-

A képviselő-testület a továbbiakban jóváhagyta a Karcsai úti szociális lakótelep területén a telekvásárlást, ahol az önkormányzat
a nemfizető romák Lőrinc Gyula utcából
történő átköltöztetéshez szükséges további
konténerlakásokat tud elhelyezni. Továbbá
elfogadták az ún. hűségkártya (eddig Pro
DS) kiadását és használatát szabályozó városi rendeletet. Módosították az első gyermek születésénél nyújtott egyszeri önkormányzati pénztámogatásról szóló rendeletet
is, amely szerint a dotáció a gyerek féléves
koráig kérhető, de a polgármester beleegyezésével indokolt esetben a gyerek egyéves
koráig kifizethető. Ugyancsak városi
rendeletet hoztak a város területén történő
plakátozás szabályozására, amely meghatározza a bírságok nagyságát.
lik kerttelep Gyurcsó István utca melletti
oldalán ültessenek fasort és rendezzék a
terepet.
Hájos Zoltán polgármester a képviselőknek adott válaszában többek között elmondta, hogy a Metrans vezetőivel tárgyalt a zajártalom megszüntetéséről, jövőre kisebb
zajhatású mozdonyokat állítanak be, illetve
zajvédő fal létesítéséről is egyeztetnek a
közlekedési minisztériummal. A VMK mögötti hulladékkezelés miatt a városháza
kezdeményezésére a környezetvédelmi hivatal szabálysértési eljárást indított egy vállalkozó ellen, aki ide helyezi el az elhasznált étolajat. A DAC közgyűlését az
önkormányzat felszólítása ellenére a részvénytársaság többségi tulajdonosa nem hívta össze, a polgármester szerint az ügynek
lesz folytatása.

-FK-

RÖVIDEN
Az öt városi alapiskolában összesen 2522 gyermek kezdte el a
2009/2010-es tanévet. A három magyar tanítási nyelvű alapiskola tanulóinak létszáma együtt 1747, iskolák
szerint pedig a következő: Szabó Gyula Alapiskola 704, Kodály Zoltán
Alapiskola 531, Vámbéry Ármin Alapiskola 512. A két szlovák alapiskolába
775, ebből a Jilemnický utcaiba 549, a
Smetana ligetibe 226 tanuló jár.
Új képzőművészeti kiállítóteremmel
gazdagodott városunk. A Nagyszombati megye hete alkalmából szeptember 23-án avatták fel a Csallóközi
Népművelési Központ Gallery Nova
nevű kiállítótermét, amely fiatal,
tehetséges képzőművészeknek nyújt
alkalmat a bemutatkozásra. Az új
kiállítóterem első rendezvénye Kálmán
Roland vásárúti fotográfus 10. önálló
kiállítása volt.
Dunaszerdahelyen is jótékonysági
gyűjtést szervezett a Vakok és Gyengénlátók Szlovákiai Szövetsége az
országos akció részeként. Szeptember
23-án öt ponton tíz diák árusította az 1
euró értékű fehér ceruzákat. A nagy
számú adományozó a vakokat és gyengénlátókat segíti a mindennapi életben
eléjük háruló akadályok könnyebb leküzdésében. Dunaszerdahelyen 150
euró került az önkéntes aktivisták
urnáiba. Adakozni december 31-ig 1
euró értékű díjmentes sms-üzenet küldésével is lehet a 820-as számra az
Orange és T-Mobile hálózatában.
Harmincöt hársfa kivágását kérelmezi a Csillag utcában a lakosok egy
része. Az zavarja őket, hogy a fák
beárnyékolják a kerteket, valamint a
rajtuk időnként elszaporodó levéltetvek ragadós váladéka szennyezi a
járdákat és a járókelőket is zavarja. A
35-40 éves fasor egyébként egészséges. A szakemberek azt a megoldást
javasolják, hogy szükség esetén első
lépésben minden második hársfát távolítsanak el, helyükbe pedig utcafának alkalmas növényt ültessenek.
Az Opust, a Szlovákiai Magyar
Irók Társaságának égisze alatt indult
új irodalmi folyóirat első számát a napokban mutatták be a Budapest Kávéházban. A hazai szerzőknek teret kínáló lap kéthavonta kerül az olvasók elé.
A folyóiratot Hodossy Gyula, a kiadó
írótársaság elnöke mutatta be, kiemelve, hogy a lap nemcsak irodalmárok, hanem mindazok számára készül, akik kedvelik az irodalmat. A lap
idei három számát ingyen juttatják el
irodalmi szervezeteknek, kétszáz példány pedig a szlovákiai magyar iskolákba kerül.

4 Samospráva
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Menej peňazí zo štátneho rozpočtu, preto poslanci prijali balík úsporných opatrení

Na radnici stopli mzdy a zrušili trináste platy
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 29. septembra otvoril a viedol primátor
JUDr. Zoltán Hájos.
Podľa programu zasadnutia
poslanci prerokovali a schválili
správu o činnosti a hospodárenia mestských domovov
dôchodcov a penziónov, takisto
aj MsKS. Odsúhlasili vyhodnotenie rozpočtu mesta za I.
polrok, ako aj účtovnú uzávierku za rok 2008.
Rozpočet mesta v I. polroku
2009 bol vyrovnaný. Príjmy boli prekročené o 6,39%, kým výdavky nedosiahli 50%. Hospodárenie v II. polroku je už menej priaznivé, z dôvodu rapídneho poklesu podielových
daní zo štátneho rozpočtu. Mestský rozpočet sa preto musí
opäť zmeniť a predbežne znížiť o chýbajúcich 300 tisíc eur.
Na strane výdavkov dochádza k zmrazeniu časti
rozvojových investícií, ale pokračuje program výstavby
nových parkovacích miest pri nemocnici, vedľa cintorína v
Malom Blahove, pri Žltom kaštieli a na sídliskách. Plánuje
sa aj oprava strechy garážového domu na Námestí
priateľstva.
Mestské zastupiteľstvo taktiež schválilo kúpu pozemku v
sociálnom areáli na Kračanskej ceste, kde samospráva
hodlá umiestniť ďaľšie kontajnerové byty pre neplatiacich,
ktorých sem majú presťahovať z ulice J. Lőrincza. Poslanci
prijali aj zásady vydávania a používania tzv. vernostnej
karty (predtým Pro DS). Schválili aj zmenu VZN o
poskytovaní jednorázového finančného príspevku pri
narodení prvého dieťaťa, podľa ktorej primátor v
odôvodnených prípadoch môže predĺžiť lehotu podania
žiadostí. Poslanci prijali aj nové VZN, ktorým sa určujú
miesta a podmienky pre vylepovanie plakátov na území
mesta.

INTERPELÁCIE
V rámci interpelácií poslancov Juraj Bugár tlmočil stažnosť, že hluk
vlakových súprav z areálu Metrans ruší pokoj obyvateľov blízkych ulíc.
Ágota Antal opätovne hovorila o neutešenom stave okolo odpadových
kontajnerov vedľa MsKS, ďalej žiadala informáciu ohľadne valného
zhromaždenia DAC. Ladislav Garay žiadal opravu Hviezdoslavovej
ulice a rozbitého chodníka na konci Kvetnej ulice, ďalej pripomenul, že
v maloblahovskom cintoríne stále chýba verejné osvetlenie. Pál
Keszeg navrhol, aby k cintorínu v Mliečanoch vybudovali chodník,
ako to obyvateľom mestskej časti sľúbili. Juraj Kanovits kritizoval, že
na mestskom cintoríne sa zanedbáva okolie veľkoobjemového
kontajnera, ďalej žiadal, aby pri ulici Istvána Gyurcsóa vedľa
záhradkárskej osade Slovlik vysadili stromy a upravili terén.
Primátor Zoltán Hájos v odpovediach na interpelácie poslancov
okrem iného uviedol, že rokoval s vedením Metrans o probléme a má
ich prísľub, že v budúcom roku zaobstarajú menej hlučné rušne a
požiadali ministerstvo dopravy o dotáciu na výstavbu protihlukovej
bariéry. Vo veci nesprávneho zaobchádzania s odpadom pri MsKS úrad
životného prostredia na podnet radnice začal správne konanie.
Väčšinový majiteľ DAC, a. s. napriek výzve mestskej samosprávy
nezvolal valné zhromaždenie, podľa primátora kauza bude mať
pokračovanie.
-FK-

V skratke
V piatich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta si do lavíc v školskom roku 2009/2010 zasadlo 2522 detí.
Do slovenských ZŠ spolu 775, z toho v ZŠ na Jilemnického ulici
549, v ZŠ Smetanov háj 226. Počet žiakov v 3 maďarských ZŠ je
spolu 1747, z toho v ZŠ Gy. Szabóa 704, v ZŠ Z. Kodálya 531, v
ZŠ Á. Vámbéryho 512.
Naše mesto je bohatšie o nové výstavné priestory. Pri
príležitosti Dní VÚC Trnava v Žitnoostrovskom osvetovom
stredisku slávnostne otvorili výstavnú sieň Gallery Nova. Cieľom
novej galérie je poskytnúť príležitosť prezentácie pre mladých
talentov výtvarného umenia. Prvou vernisážou Gallery Nova
bola 10. samostatná výstava fotografa Rolanda Kálmána, ktorý
sa predstavil výberom portrétov, krajinárskych obrazov a iného
žánru z rokov 2004-2008.
Do celoštátnej benefičnej zbierky sa zapojili aj dunajskostredčania. Túto dobročinnú akciu organizovala Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska 23. septembra. Desať dobrovoľníkov aj
v našom meste predávalo na 5 miestach biele pastelky v hodnote

1 eura. V Dunajskej Strede sa pozbieralo 50 eúr. Darcovia takto
pomohli nevidiacim a slabozrakým prekonávať prekážky
každodenného života. Prispieť môžete do 31. decembra aj
odoslaním sms správy v hodnote 1 eura na číslo v sieti Orange a
T-Mobile.
Nový literárny týždenník Opus, ktorý vydáva Spolok
maďarských spisovateľov na Slovensku, predstavili v Kaviarni
Budapešť. Nový dvojmesačník dáva priestor pre domácich
mladých autorov. Časopis predstavil predseda SMSS Gyula
Hodossy, ktorý vyzdvihol, že Opus okrem literárnych tvorcov
oslovuje aj milovníkov literatúry. Tohoročné tri vydania Opusu
dostanú niektoré literárne organizácie zadarmo, ďalších 200
výtlačkov darujú maďarským školám na Slovensku
Časť obyvateľov Hviezdnej ulice žiada výrub 35 líp. Sťažujú
sa, že stromy zatieňujú záhradky, ďalej na stromoch premnožené
vošky lepkavou medovicou znečisťujú chodníky a okoloidúcich.
40–50-ročné stromoradie je ináč zdravé. V Hviezdnej ulici
odborníci navrhujú v prípade potreby v prvej etape odstrániť iba
každý druhý strom, ktoré nahradia sadenicami stromov pre uličné
stromoradia.
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A városházán járt a megyefőnök

Megkérdeztük a polgármestert

Miért indul a megyei
választásokon?
Dr. Hájos Zoltán polgármester a Magyar
Koalíció Pártjának képviselőjelöltjeként indul a
november 14-én esedékes megyei választásokon.

Tibor Mikuš, Nagyszombat megye elnöke szeptember 25-én városunkba látogatott. A városházán Dr.
Hájos Zoltán polgármesterrel a
közlekedési infrastruktúra fejlesztési
lehe-tőségeiről egyeztettek.
Szó volt többek között a Nagyudvarnokot a 63-as országúttal összekötő tehermentesítő útról, továbbá

körforgalom kiépítéséről a sikabonyi
temetőnél, valamint a kórház területén létesítendő parkolóhelyekről.
A megyefőnök előzőleg a dunaszerdahelyi kórházban járva az intézmény gazdasági helyzetéről, a
működtetés problémáiról, valamint a
fűtésrendszer korszerűsítéséről tárgyalt Horváth Zoltán igazgatóval.

“Indulok a választásokon, de a legfőbb prioritás
számomra továbbra is a város ügyeinek intézése
marad. Ha megválasztanak megyei képviselőnek,
akkor sem fogom elhanyagolni a város dolgait,
ugyanolyan erőbedobással fogok dolgozni, mint
eddig. A hivatalba lépésem óta eltelt 5 hónapban
számomra világossá vált, hogy bizonyos, a város
számára rendkívül fontos kérdések, mint a kórház, a
középiskolák, a sport vagy az utak, csakis a megyével
szoros együttműködésben oldhatók meg, általa
juthatunk pénzhez. Tehát a megyei önkormányzatba
való bekerülést úgy tekintem, mint lehetőséget arra,
hogy segítsem a város fejlődését.”

Az idén 300 ezer euróval kevesebb folyik be a városi
kasszába az állami költségvetésből

4 Befagyasztották a tavaly felvett városi hitel merítését és átértékelik a felhasználását.

Takarékossági intézkedések a
második félévre

4 A város vezetését megillető éves
prémiumokat átértékelik. A polgármester
és két helyettese lemond a prémiumról.

Világszerte érezteti hatását az általános pénzügyi válság, amely bénítólag
hat a gazdaság minden területére. A
krízis utóhatásai elérték a településeket
is. Dunaszerdahelyre az év második felében gyűrűzött be, miután kiderült: az
államkasszából mintegy 10 millió koronával, vagyis több mint 300 ezer euróval kevesebb folyik be Dunaszerdahely
költségvetésébe a vártnál.
A kialakult helyzetre rugalmasan reagált
a város vezetése: takarékossági intézkedés
- csomagot terjesztett a városi képviselőtestület elé, A bevételkiesésnek megfelelő
mintegy 300 ezer eurót faragtak le
összesen a második félévre tervezett kiadásokból. A városi képviselők szeptember
29-én tartott ülésükön fogadták el a javasolt megszorító intézkedés-csomagot.
Az alábbiakban ismertetjük a legfontosabb takarékossági döntéseket.
4 A városi fenntartású alapiskolákban
5 százalékkal csökken az iskolai ebédlők
felhasználható pénzkerete.
4 Sor került az iskolákban alkalmazott
karbantartók létszámának az optimalizálására, ezeket a feladatokat központosítva a műszaki osztály koordinálja és
oldja meg.
4A városi hivatal mint munkáltató az

iskolaügyben
dolgozók
számára
átmenetileg befagyasztotta a hozzájárulás
folyósítását a nyugdíjtakarékosság második pillérébe.
4A Városi Művelődési Központ idei
költségvetését is őt százalékkal lefaragták.
4A városi tulajdonú Perfects Rt. 2009es költségvetését is öt százalékkal megkurtították, Ez a társaság működteti
többek között a városi televíziót is.
4 Szociális területen befagyasztották a
gondozószolgálat jelenlegi létszámát, a
gondozott személy elhalálozása esetén a
gondozót nem alkalmazzák tovább.
4 A gyermekes családoknak igyekszik
a város anyagilag segíteni oly módon,
hogy a hűségkártya /a PRO DSZ kártyát
váltja fel/ biztosította kedvezmények kiterjednek a dunaszerdahelyi lakhelyű gyerekekre a bölcsődei és óvodai térítéseket
illetően.
4 A városi hivatal alkalmazottjainak
bérei 3 százalékkal csökkenek, az
összbéralap azonban nem, mert ki kell fizetni a lelépőket a távozó alkalmazottaknak.
4 A hivatal átmenetileg leállította a
befizetéseket a nyugdíjtakarékosság 3. pillérébe, és az alkalmazottak az idén nem
kapnak 13. fizetést.

4 Ezentúl közbeszerzési pályázat útján a legkedvezőbb árat kínáló cégtől szerzik be az irodaszereket.
4 Bevezetik az internetes licitelés lehetőségét is.
4 Ésszerűsítik a telefonhasználatra
fordított kiadásokat.
4 Az egyik piacfelügyelői állást megszüntetik. A közös építészeti hivatalban is
egy fős létszámcsökkentésre kerül sor,
mivel néhány falu kilépése miatt kevesebb
lesz a munka.
4 A DAC-stadion esetében felmondják az összes bérleti szerződést.
4 Optimalizálják a közhasznú munkások létszámát, és havi lebontásban kevesebb munkát rendelnek meg beszállítóktól, így a fűnyírást, kaszálást, stb./
4 Ellenőrzik a városi méretekben elhordott szemét össz-mennyiségét, átértékelik a szemét szeparálását, a cél a hulladék-gazdálkodással kapcsolatos kiadások
csökkentése
4 Öt – öt százalékkal csökken a városi
fenntartású létesítmények karbantartására
fordítható összeg, ugyanígy az utak
karbantartására szánt pénzcsomag is.
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Tento rok dostane Dunajská Streda zo
štátneho rozpočtu oproti plánovanému
o 300 tisíc eur menej

Úsporné opatrenia na
druhý polrok
Svetová hospodárska kríza ochromujúca rôzne oblasti ekonomiky, dolieha už aj
na samosprávy. Dunajská
Streda zacítila jej prvé
dopady v druhej polovici roka, po tom, ako vysvitlo:
mesto dostane zo štátneho
rozpočtu o 10 mil. Sk, teda o
viac ako 300 tisíc eur menej,
ako sa plánovalo.
Na vzniknutú situáciu reagovalo vedenie mesta balíkom
úsporných opatrení. V súlade
so vzniknutou situáciou bola
výdavková časť mestského
rozpočtu znížená o takmer 300
tis. eur. Úsporné opatrenia boli
poslancami
mestského
zastupiteľstva schválené 29.
septembra.
Najdôležitejšie úsporné opatrenia na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy sú nasledovné:
4 V základných školách v
správe mesta sa o 5 percent
znížia ročné príspevky pre
školské jedálne. Optimalizuje
sa počet údržbárov, opravy a
údržby sa budú riešiť centrálne
v koordinácii technickým odborom. Mestský úrad, ako zamestnávateľ dočasne zastaví
odvod príspevkov do druhého
dôchodkového piliera pre zamestnancov v školstve.
4 Tohtoročné
dotácie
MsKS sa znížia o 5 percent. O
5 percent sa znížia aj ročné dotácie spoločnosti Perfects a.s.,
ktorá sprevádzkuje aj mestskú
trelevziu. V sociálnej oblasti
sa zmrazí súčasný počet opatrovateľov opatrovateľskej služby. V prípade úmrtia opatrovanej osoby sa zruší pracovný
úväzok s opatrovateľom.
4Mesto sa snaží pomôcť
rodinám s deťmi rozšírením
výhod poskytovaných na základe vernostnej karty (bývalá
PRO DS karta) pre dunajskostredské deti v škôlkach a
jasliach.
Mzdy zamestnancov mestského úradu sa znížia o 3

14.10. 2009

Návšteva Tibora Mikuša
v Dunajskej Strede
Dunajskú Stredu 25. septembra navštívil predseda
Trnavského samosprávneho
kraja Tibor Mikuš.

pri maloblahovskom cintoríne,
ďalej o výstavbe parkovacích
miest v areáli nemocnice.

Na mestskej radnici s primátorom JUDr. Zoltánom
Hájosom na neformálnom
stretnutí rokovali o možnostiach rozvoja cestnej infraštruktúry. Hovorilo sa o možnostiach vybudovania obchádzky
Veľké
Dvorníky–cestné komunikácia č. 63,
o výstavbe kruhového objazdu

Župan Trnavského samosprávneho kraja predtým v
mestskej nemocnici s poliklinikou jednal s riaditeľom Zoltánom Horváthom o hospodárskej situácii zariadenia, o
problémoch jeho prevádzkovania a o možnostiach modernizácie vykurovacieho systému nemocnice.

percentá, ale veľkosť mzdového fondu sa nemení, nakoľko treba z neho vyplatiť odstupné bývalých zamestnancov. Mestský úrad ako zamestnávateľ dočasne zastavuje odvod príspevkov do 2. dôchodkového piliera a nebude vyplácať 13. plat zamestnancom
MsÚ. Primátor mesta a jeho
zástupcovia sa vzdali tohoročných prémií.

4S okamžitou platnosťou
sa zmrazje aj čerpanie investičného úveru, ktoré mesto zobralo minulý rok a prehodnocuje sa jeho ďalšie použitie.
4Kancelárske potreby a čistiace prostriedky sa odteraz
budú nakupovať len na základe
verejného obstarávania od
firmy, ktorá poskytne najvýhodnejšie ceny. Postupne sa
zavedie licitácia na verejné zákazky cez internet. Zracionalizujú sa aj výdavky na telekomunikačné služby. Zruší sa
jedno pracovné miesto správcu trhoviska. Počet zamestnancov spoločného stavebného úradu sa zníži o jedného
pracovníka.
4Optimalizuje sa aj počet
verejnoprospešných pracovníkov, pričom sa zníži objem
mesačne objednaných verejnoprospešných prác od externých dodávatelov . Množstvo odvezeného tuhého komunálneho odpadu za október
bude kontrolované a prehodnotí sa separovanie odpadu s
cieľom znížiť náklady spojené
s odpadovým hospodárením.
4 O 5 percent sa zníži
objem prostriedkov na údržbu
objektov v správe mesta, ako
aj miestnych komunikácií.

Opýtali sme sa primátora

Prečo kandiduje v župných voľbách?
JUDr. Zoltán Hájos kandiduje za Stranu maďarskej koalície na post poslanca Trnavského samosprávneho kraja v regionálnych voľbách, ktoré sa konajú 14. novembra
2009. Pri tejto príležitosti sa ho
DH opýtal na dôvody tohto rozhodnutia.
„Kandidujem v nadchádzajúcich župných voľbách, ale prioritou pre mňa zostáva Dunajská
Streda. Samozrejme, že nebudem
zanedbávať prácu primátora ani
v tom prípade, ak ma zvolia za poslanca župy. Aj v tom prípade
budem pracovať v takom istom pracovnom nasadení, ako
doteraz. Som primátorom piaty mesiac. Na základe získaných
skúseností môžem skonštatovať, že pre mesto mimoriadne
dôležité otázky, ako je napríklad nemocnica, stredné školy, šport
alebo cesty, je možné riešiť len v úzkej spolupráci so župou.
Zárukou získania zdrojov z fondov Európsekj únie je tiež takáto
súčinnnosť s vedením župy a odbornými komisiami. Teda moju
kandidatúru vnímam ako príležitosť pomôcť mestu v jeho ďalšom
rozvoji. „
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Kizárólag közhasznú célokra kérhetnek természetes vagy jogi személyek vissza nem
térítendő támogatást a városi költségvetésből

December 15-ig adhatók be a dotációs kérelmek
A dunaszerdahelyi állandó
lakhelyű természetes személyek és az itteni székhelyű
jogi személyek a 2009/ 5. sz.
általánosan kötelező érvényű
városi rendelet alapján igényelhetnek vissza nem térítendő pénzügyi támogatást a
városi költségvetésből.
A dotáció kizárólag közhasznú szolgáltatásokra, általánosan közhasznú célok támogatására igényelhető. A
rendelet kimondja, hogy a
dotáció megítélésére a kérvényezőnek nincs jogigénye. A
dotációért folyamodó szubjektum egy költségvetési évben
legfeljebb kétszer kérhet
támogatást. A rendelet feltételeinek megfelelő kérvényeket bizottság bírálja el, de a
hiányos be-adványokat nem

veszi figyelembe. Csak azon
kérelmezők 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/. Az egyéb bővebb tudnivalók is itt találhatóak. /Lapunk a május 15-én
megjelent 10. számában közölte a rendelet teljes szövegét
magyar nyelven is,/

A KÉRVÉNY KÖTELEZŐ
MELLÉKLETEI
- a kérvény űrlapja – támogatási kérelem,
- a jogalanyiságot igazoló okirat vagy a jogi személy
létezését igazoló okiratot, természetes személy esetén kivonat
az illetékes nyilvántartásból,
- a pályázó számláját vezető pénzügyi intézmény igazolása a
számlavezetéséről (azaz a számlanyitásról szóló szerződés vagy
igazolás a banktól a számlavezetésről), önálló bankszámla
nem feltétel,
- becsületbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó rendelkezik a
projekt
társfinanszírozásához
szükséges
önrésszel
(1.sz.melléklet) és bankszámlakivonat ugyanerről,
- becsületbeli nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll csőd vagy
felszámolás alatt, nem folyik ellene végrehajtási eljárás
(2.sz. melléklet).

Nenávratné dotácie z mestského
rozpočtu pre fyzické alebo právnické
osoby len na verejnoprospešné účely

Žiadosti sa môžu podať
do 15. decembra
Fyzické osoby s trvalým
pobytom v Dunajskej Strede
a právnické osoby s tunajším
sídlom môžu v zmysle všeobecne záväzného nariadenia
č. 5/ 2009 požiadať o nenávratnú dotáciu z mestského
rozpočtu.
Dotácie sa môžu žiadať len
na verejnoprospešné aktivity,
na podporu cieľov vo verejnom záujme. V zmysle nariadenia žiadateľ nemá právny
nárok na podporu. Subjekt
môže v danom rozpočtovom
období požiadať o podporu
maximálne dvakrát. Žiadosti,
ktoré spĺňajú podmienky stanovené v nariadení, posudzuje
príslušná komisia. Neúplná, alebo nesprávne vyplnená žiadosť alebo žiadosť bez povinných príloh sa vyradí z pro-

cesu 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. (Príslušné všeobecne záväzné nariadenie mesta
sme publikovali v slovenčine i
maďarčine v 10. čísle DH 15.
mája 2009).

POVINNÉ PRÍLOHY žIADOSTI
– Formulár žiadosti – žiadosť o dotáciu
– Doklad o právnej subjektivite, alebo doklad preukazujúci
vznik právnickej osoby, u fyzickej osoby výpis zo živnostenského
alebo iného registra,
– Doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke, alebo v pobočke
zahraničnej banky (t.j. zmluva o zriadení účtu alebo potvrdenie
banky o vedení účtu, ktorého názov musí byť v súlade s názvom
žiadateľa), zriadenie samostatného účtu nie je podmienkou,
– Čestné vyhlásenie o výške spolufinancovania projektu
(Príloha č.1) a výpis z účtu, že disponuje s uvedenými
prostriedkami, čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je v
konkurze alebo v likvidácii a že nie je voči nemu vedené
exekučné konanie (Príloha č.2) .
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XXIX. Žitnoostrovský jarmok - v obrázkoch

Kanovits Gábor és Soós László fotói

10 Sorozat: alapiskoláink
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Európai uniós forrásokból felújítják a Kodály Zoltán Magyar Tannyelvű Alapiskolát

Pénz áll a házhoz!
A Kodály Zoltán Alapiskola megnyerte az oktatási
minisztériumnak azt a pályázatát, amely EU-s forrásokból juttat támogatást az iskoláknak.
A dolog pikantériája, hogy
ugyanezt a pályázatot a minisztérium két éve elutasította, azzal az indoklással, hogy a tervezett rekonstrukció nem segíti elő az oktató-nevelő munkát. Szerencsére az abszurd
kifogás nem szegte az iskola
kedvét, ismét próbálkozott, és
mit ad Isten, illetve az oktatási
minisztérium – sikerrel járt. Ne
firtassuk, mennyire befolyásolta a sikert az EU-s támogatások
magyarokra nézve szűkkeblű
elosztásának témává tétele az
MKP részéről, vagy egyéb politikai megfontolások. Az a fő,
hogy magyar iskolák is részesülnek a támogatásból, annál is
inkább, mert ez a természetes,
így kell ennek lenni.
„Nagyon örülünk, hogy elfogadták a pályázatunkat. Erről
a világhálóról szereztünk tudomást, hivatalos értesítés még
nem érkezett. Megközelítőleg
egy millió háromszázezer eurót
kellene kapnunk” – tájékoztatott Ibolya Olivér, a Kodály
Zoltán Alapiskola igazgatója.

A világhírű Kodály módszerrel oktatnak a zenei
tagozaton.

Megtudtuk tőle, hogy a benyújtott pályázat az épület teljes felújítására szólt, mivel az
már lassan ötven éves lesz, és a
villanyvezetékektől kezdve a
csatornázásig szinte minden,
ami benne van, cserére, felújításra szorul. „Hogy konkrétan
mi mindenre futja a kapott
összegből, még nem tudom.
Felhasználni a pénzt csak jövő
nyáron tudjuk, mert az ablakok
cseréje és a többi munkálat
csak akkor végezhető el, amikor nincs tanítás” – mondta.
De nemcsak az épület külsőbelső rekonstrukciójára van
szükség, hanem a konyhai
felszerelés felújítására, új kazánházakra is. „Három kazánházzal számol a tervezet, amellyel pályáztunk: egy az iskola, egy a konyha, egy pedig a
tornaterem számára, mert sokkal gazdaságosabb, ha csak ott
fűtünk, ahol épp szükség van
rá. Számítástechnikai osztály
létrehozását tervezzük, a padokat is ki kellene cserélni –
sorolja Ibolya Olivér --, a folyósítandó összeg dupláját is el
tudnánk költeni, akkora ez az
épület, és annyi benne a kicserélni, felújítani való.”

MIBEN KÜLÖNBÖZIK?
Miben különbözik a Kodály
Zoltán Alapiskola a város többi
iskolájától? Elsősorban abban,
hogy 1991 óta zenei tagozata
van, ahol a világhírű Kodálymódszerrel tanítanak. A peda-
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gógusok nap, mint nap azt tapasztalják, hogy a zenetagozatos tanulók könnyebben tanulnak és jobbak az eredményeik, mint nem zenetagozatos kortársaiknak. A zenei tagozat az első osztállyal kezdődik. Azok a gyerekek kerülhetnek oda, akiknek jó a hallásuk és a ritmusérzékük. A

Tipikus szocialista örökség.

BEVÁLT A NULLADIK
OSZTÁLY

A Kodály Zoltán Alapiskolában három éve sport- és képzőművészeti tagozat is működik.
Hogy a sport mennyire tud motiválni és milyen remek kondícióerősítő, bizonyítja az a tény is,
hogy a sportosztályban a legalacsonyabb a hiányzás.
“felvételi” játékos formában
zajlik, a tanító nénik énekeltetik, ritmusra tapsoltatják az
apróságokat.
Ki gondolná, hogy még az
énekkari tagság is pozitívan
befolyásolja a tanulmányi
eredményeket? Márpedig így
van, állítják a Kodály Zoltán
Alapiskola pedagógusai. Szerintük a kórustagoknak még a
fellépésük is bátrabb, nem kell
noszogatni őket, hogy kimenjenek a táblához, önállóan beszéljenek. Arról már nem is
szólva, hogy az osztályokban
jobb a hangulat, az énekkar remekül összekovácsolja a közösséget. Azok közül a diákok
közül, akik éveken át a kórusban énekeltek, az átlagosnál
többen jelentkeztek továbbtanulásra, és sikerrel veszik az
akadályokat.

Az 1963-ban épült iskolában jelenleg 531 gyerek tanul.

Második éve indított az idén
nulladik osztályt a Kodály Zoltán Alapiskola. A közhiedelemmel ellentétben nemcsak
roma gyermekek járnak ide,
hanem általában olyanok, akiket nem minősített iskolaérettnek a gyermekpszichológus. A pedagógusok szerint kitűnően bevált ez a felkészítő
évfolyam, a tavalyinak most
mutatkoznak az eredményei: a
volt “nulladikosok” szépen haladnak az első osztályban,
nincs velük különösebb probléma. Az iskola szorosan
együttműködik a pszichológiai
tanácsadó szakembereivel, közülük kettő heti négy alkalommal foglalkozik az egyéni
bánásmódot igénylő tanulókkal.

-VK-
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November 13-ig küldhetők be
pályamunkák a városi fotópályázatra

V. ročník mestskej fotosúťaže: termín
zaslania súťažných prác sa predlžuje do
13. novembra

Fényképek
Dunaszerdahelyről
2009

Dunajská Streda na
obrázkoch 2009

November 13-ig küldhetők be pályamunkák az ötödik alkalommal megrendezett városi fotópályázatra. Az eredetileg kitűzött határidő ezzel három héttel kitolódik, így
az érdeklődőknek módjuk van arra, hogy a fényképeken
megragadják ennek az időszaknak a történéseit is. A szakmai zsűri által kiválasztott legjobb fotókból előreláthatólag
december derekán nyílik kiállítás a Vermes villában.

Termín zaslania súťažných prác do V. ročníka fotosúťaže
mestskej samosprávy na rok 2009 sa predlžuje do 13.
novembra 2009. Záujemcovia budú mať k dispozícii ďalšie
tri týždne na to, aby zachytili dianie v meste aj v tomto
ročnom období. Z najlepších diel súťaže, o ktorých
rozhodne odborná porota, bude inštalovaná výstava vo
Vermesovej vile v polovici decembra.

A fotopályázat feltételei

Pravidlá mestskej fotosúťaže

Dunaszerdahely város önkormányzata 2009-ben ismét
fényképpályázatot hirdet. Az immár ötödik évfolyam
meghirdetésével a város vezetése azt tartotta szem előtt, hogy
a városi fényképarchívum újabb színvonalas fényképanyaggal
gyarapodjon. A város vezetésének az az eltökélt szándéka,
hogy az elkövetkező nemzedékeknek gazdag fényképanyaggal
dokumentálja Dunaszerdahely dinamikus fejlődését és
arculatának változásait, az itt élő emberek mindennapjait.
A pályázat idei évfolyamára a következő témakörökben
küldhetők be munkák:
1. Az utca embere kritikus szemmel.
2. Utcák, terek, épületek, műemlékek és környezetük.
3. Természeti szépségek, a négy évszak.
A fényképek méretei: 20x30 és 30x40 cm.
Az első két kategóriában a zsűri a válogatásnál csak olyan
pályamunkákat vesz figyelembe, amelyek a város életét,
épületeit, környezetét örökítik meg, és beazonosíthatóan
Dunaszerdahelyhez kötődnek. A polgármester díja kizárólag e
két kategóriába tartozó képek alkotójának ítélhető oda.
A kiírásban található témákat illetően a 2009-es évben a
fotópályázat fő témája: a dunaszerdahelyi ember ábrázolása.
A hagyományos módon készült fényképfelvételek mellett
várjuk az elvontabb, számítógépes és más új technikai
eljárással készült fotókat is.
A pályázatra beküldött alkotásokat szakmai zsűri bírálja el.
A beérkezett munkákból a két legrangosabb művet díjazzák. A
polgármester különdíja 330 EUR, a zsűri fődíja 165 EUR. A
sikeres pályázónak a kiállításra kerülő fotók után anyagköltség
címén darabonként 6,60 EUR-t megtérítenek. (Ezt az összeget
a kiállítás megnyitóján kapja kézhez a pályázó.) A fotókhoz
kérjük csatolni a negatívot, vagy a fényképet lemezen.
A pályamunkák 2009. november 13-ig adhatók le a Vermes
villában székelő Kortárs Magyar Galériában személyesen,
vagy postázhatók az alábbi címre: Kortárs Magyar Galéria,
Szabó Gyula utca 304/2, 92901 Dunajská Streda.
(Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 10-tól 17 óráig) Részletesebb
tájékoztatás a 031 / 5529384-es vagy a 00421-918-607 307es számon.

Mestská samospráva Dunajskej Stredy vyhlasuje aj v roku
2009 fotografickú súťaž. Cieľom v poradí už piateho ročníka
súťaže je rozšíriť fotoarchív mesta o nové kvalitné fotografie.
Vedenie mesta má eminentný záujem na tom, aby pre
nadchádzajúce generácie bol fotograficky zdokumentovaný
rozvoj mesta, permanentná zmena jeho vzhľadu, ako i
každodenný život občanov mesta.
Piaty ročník súťaže sa vypisuje v troch tematických
kategóriach:
1. Občan mesta kritickým okom.
2. Ulice, námestia, budovy, historické pamiatky.
3. Krása prírody, štyri ročné obdobia.
Rozmery fotografií: 20 x 30 a 30 x 40 cm.
V prvých dvoch kategóriách porota bude hodnotiť a oceniť
len také práce, ktoré zachytávajú život Dunajskej Stredy,
budovy a ich okolie. Podmienkou je teda, aby na fotozáberoch
jednoznačne prezentovali Dunajskú Stredu. Cenu primátora
Dunajskej Stredy možno udeliť najlepšiemu autorovi v prvých
dvoch kategóriách.
Hlavnou témou tohoročnej fotosúťaže je zobrazenie
dunajskostredského človeka.
Popri fotografiách zhotovených klasickou technikou sa očakávajú aj zábery s využitím moderných počítačových postupov. Práce zaslané do fotosúťaže vyhodnotí odborná porota. Z fotozáberov budú ocenené dve najlepšie. Mimoriadna
cena primátora je 330 EUR, hlavná cena poroty je 165 EUR.
Za každú fotografiu, ktorú porota si vyberie do kolekcie
prezentovanej na výstave vo Vermesovej vile, autor dostane
ako náhradu nákladov 6,60 EUR. Túto sumu autor obdrží na
otvorení vernisáže z najlepších prác. Ku každej fotografii treba
pripojiť aj negatív, alebo disketu.
Fotografie treba odovzdať do 13. novembra 2009 v Galérii
súčasných maďarských umelcov vo Vermesovej vile osobne,
alebo doručiť poštou na adresu galérie: Ul. Gyulu Szabóa.
304/2., 929 01 Dunajská Streda. Galéria je otvorená od
pondelka do piatku od 10.00 do 17.00 hod. Bližšie informácie
na tel.: 031 / 552 9384 alebo 00421-918-607 307.
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Hatodik alkalommal emlékeztek a kiváló zeneszerzője és hegedővirtuózra

Nagy sikerű Bihari-est
Bihari János a 19. század elejének egyik legkiválóbb zeneszerzője és hegedűvirtuóza, a verbunkos stílus jeles képviselője volt. Bár Nagyabonyban született, Dunaszerdahelyen kezdődött primás karrierje, amikor átvette dunaszerdahelyi apósa bandáját. Innen indult el a hírnév felé, ezért városunk méltán érzi őt a magáénak.
A Dunaszerdahelyi Roma Muzsikusok Polgári Társulása kezdeményezésére immár 6 éve rendszeresen megemlékeznek a híres
cigányprímásról. Az emlékünnepség a hagyománynak megfelelően idén is Bihari János szobrának megkoszorúzásával kezdődött. A Lipcsey György szobrászművész alkotta szobor
talapzatánál a város nevében Dr. Hájos Zoltán polgármester és
Nagy Frigyes alpolgármester helyezte el a megemlékezés
virágait.
A program a művelődési házban gálaműsorral folytatódott.
Fellépett többek között az 50 tagú cigányzenekar, a méltán
nagyon népszerű Cigány Ördögök, valamint számos neves hazai
és magyarországi nótaénekes. A felfűtött hangulatú est közönsége
hatalmas tapssal jutalmazta a szervezők munkáját és a
közreműködők kitűnő teljesítményét.

Oznam polície

MESTSKÉ JASLE:

SÚ

VÁROSI BÖLCSŐDE:

EŠTE VOĽNÉ MIESTA

SZABAD HELYEK

Od septembra sa mestské
jasle rozšírili o jednu triedu.
Jasle prevádzkuje mestská samospráva v budove Centra
sociálnej starostlivosti, kde je
aj jedáleň pre dôchodcov a
práčovňa.
Odteraz sú podstatne lepšie
podmienky pre výchovnú činnosť, totiž deti môžu zaradiť
do dvoch vekových skupín, čo
doteraz nebolo možné. Kapacita triedy pre detí od 12 do
24 mesiacov je 16, druhú
triedu pre staršie deti môže
navštevovať maximálne 21
drobčekov. V mestských jasliach v súčasnosti sú ešte voľné miesta. Informácie záujemcom podávajú na nasl. telefónnych číslach: 031-5522706, 0918/ 607 – 308. Prihlásiť môžu aj dieťa, ktorého
rodičia nebývajú v Dunajskej
Strede. Podmienkou však je,
aby matka dieťata bola
zamestnaná.

Szeptembertől egy újabb
osztállyal bővült a dunaszerdahelyi önkormányzat által
fenntartott városi bölcsőde.
Ennek köszönhetően mostantól kis és nagycsoportra oszthatják a kicsiket. Tizenhat apróság ellátására van lehetőség a 12 -24 hónapos gyerekek
csoportjában,
a
nagycsoportba pedig 21 gyereket vehetnek fel. Még van
szabad hely a városi bölcsődében. Több vidéki szülő is
jelezte érdeklődését. Jelentkezni az alábbi telefon-számokon lehet: 031-552-2706,
0918/ 607 – 308. Itt adnak az
érdeklődőknek bővebb tájékoztatást is. Nem feltétel az
állandó dunaszerdahelyi lakhely, viszont csak akkor vehetik fel a kisgyereket a bölcsődébe, ha az anyuka munkaviszonyban van.

Dňa 1. septembra 2009 nadobudol účinnosť zákon č.
307/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z.
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších prepisov, ktorý v ustanoveniach § 20a upravil
podmienky prideľovania náhradného identifikačného čísla
vozidla VIN.
Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN prideľuje štátny
dopravný úrad na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla,
pričom ďalšie podrobnosti ako aj príslušné tlačivá občania
nájdu na elektronickej adrese Ministerstva dopravy, pôšt a
telekomunikácií Slovenskej republiky www.telecom.gov.sk.
Podľa ustanovenia § 85a citovaného zákona umiestňovanie a
upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN môže vykonávať
iba pracovisko kontroly originality, ktorému štátny dopravný
úrad udelil oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti.
Zoznam pracovísk kontroly originality oprávnených na
jednotlivé vozidlá umiestňovať a upevňovať náhradné
identifikačné čísla vozidla VIN a identifikačného čísla vozidla
VIN:
kraj PKO č.
Názov a sídlo oprávneného pracoviska
Bratislavský
1116
ROZAN s.r.o., Račianska 184/B, 831 02
Bratislava
Trnavský
1210
STK Trnava s.r.o., Nitrianska 1, 917 01
Trnava
Nitriansky
1430
ZARRI s.r.o., Štúrova 140, 949 01
Nitra-Mlynárce
Trenčiansky
1311
KONI INVEST s.r.o., Zlatovská cesta
428, 911 05 Trenčín
Žilinský
1502
STK-MIKO s.r.o., Rosinská cesta 7, 010
08 Žilina
Banskobystrický 1634
DONIVO STK s.r.o., Zvolenská 145,
974 05 Banská Bystrica
Prešovský
1806
STK s.r.o., Strojnícka 9, 080 06 Prešov
Košický
1702
AUTO BODNÁR s.r.o., Napájadla 2/A,
040 22 Košice
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Az új rehabilitációs és akupunktúra rendelő a fogyni
óhajtók és az allergiások szolgálatában

Hagyományos és alternatív
gyógymódok lehetősége

Olvasói verseny, reklám / Čitateľská súťaž, reklama

Nová ambulancia rehabilitácie a akupunktúry s
procedúrami na chudnutie a pre alergikov

Tradičné a alternatívne metódy

Kövessék figyelemmel akcióinkat: 4 klasszikus
hátmasszázs 3,3 EU-ért, egész testre kiterjedő
masszázshoz + 1 ingyenes méregtelenítő mézes
masszázs, akupunktúrás fogyasztó programhoz + 2
ingyenes klasszikus hátmasszázs. A 17:00- től 20:00
óráig tartó rendelések a klasszikus orvosi rendelőkre
nem emlékeztető, kellemes környezetben folynak,
szolgáltatásaink maximálisan személyre szabottak.
Bejelentkezni a következő telefonszámon lehet: 0918
849 829.
Szolgáltatásaink teljes jegyzéke a következő
weboldalon található: www.tolemed.sk

V letných mesiacoch sme Vám predstavili
novú ambulanciu rehabilitácie a akupunktúry v Dunajskej Strede na ul. Biskupa Kondého 5138/32, ktorú vedie skúsená odborná
lekárka MUDr. Svetlana Tóthová
Táto ambulancia popri klasických službách,
zameraných prevažne na pohybový aparát,
ponúka aj netradičné formy liečenia akupunktúrou a inými metódami alternatívnej medicíny.
Tieto sú orientované predovšetkým na chudnutie a posilnenie imunity pre alergikov bez
medikamentov (liekov) s využitím pôsobenia v
akupunktúrnych bodov v tele, do ktorých sa pichajú akupunktúrne ihly. Realizujú sa 2 formy
terapie a to ušná terapia - do akupunktúrnych
bodov na ušnici sa vpichujú malé ihličky tzv. trválky prelepené leukoplastom vďaka čomu
môžete plnohodnotne fungovať bez obmedzení v bežnom živote a korporálna (telová )
terapia - do akupunktúrnych bodov vo vašom tele sa vpichujú
ihličky pri ktorých zrelaxujete 40 min. na lôžku pri meditačnej
hudbe. Pre klientov, ktorí sa rozhodli riešiť otázky týkajúce sa
celulitídy, ponúkame anticelulitídovú bankovú masáž. Pre
tých, ktorým bolesti chrbta alebo drieku znepríjemňujú život,
odporúčame nečakať, kým bolesť ovládne ich dni! Neváhajte
a navštívte nás ešte dnes! Váš pohybový aparát sa ocitne v
starostlivých rukách.
Všetkým našim klientom odporúčame do pozornosti
sledovať naše akcie : 4 klasické masáže chrbta za cenu 3, 3
celo telové masáže + 1 medová detoxikačná masáž grátis,
akupunktúrny program chudnutia + 2 klasické masáže chrbta
grátis. Všetky služby sa poskytujú po pracovnej dobe od 17:00
– do 20:00, v príjemnom prostredí - málo pripomínajúcom
klasickú ambulanciu s vysoko individuálnym prístupom ku
každému klientovi. Pre zvýšenie časového komfortu
objednávame klientov na základe telefonického dohovoru na
tel. č. : 0918 849 829.
Bližšie informácie o našich akciách a kompletnej ponuke
služieb ambulancie rehabilitácie a akupunktúry nájdete na našej
webovej stránke www.tolemed.sk

Nem bab ra megy a já ték!

Nejde o babku!

Nemrég bemutattuk önöknek a Kondé utca 5138/32 szám alatt nyílt új rehabilitációs
és akupunktúra rendelőt. A tapasztalt szakember, MUDr. Svetlana Tóthová vezetése alatt
működő ambulancia a mozgásszervi (hátgerinc-, ízületi, izom- és egyéb) megbetegedések klasszikus kezelése mellett nem hagyományos gyógyászati szolgáltatásokat is nyújt.
Ezek az alternatív módszerek elsősorban a
fogyást és az allergiától szenvedők ellenállóképességének erősítését szolgálják, mindenfajta káros mellékhatású gyógyszerek nélkül,
főleg akupunktúrával. Az egyik módszer az,
amikor a páciens fülcimpájába apró túket szúrunk, és ragtapasszal rögzítjük őket, ami lehetővé teszi, hogy ugyanúgy dolgozzanak, pihenjenek, mozogjanak, mint máskor. A másik
módszer alkalmazásánál az akupunktúrás
tűket a páciens testének különböző pontjaiba szúrjuk, így
kellemes, pihentető zene mellett, fekvő helyzetben relaxál
rendelőnkben 40 percig. A narancsbőrtől megszabadulni vágyóknak anticellulitmasszázst kínálunk, a nyak-, hát- és derékfájásban szenvedőknek speciális masszázsokkal biztosítunk enyhülést. Az utóbbi panaszokat nem tanácsos elhanyagolni, ezért ne halogassák a kezelést, még ma jöjjenek el
rendelőnkbe! Meglátják, jó kezekbe kerülnek.

Szeptember 30-i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: 1. Hogy hívják a
cikkben szereplő textiltboltot? 2. Hol található? 3. Miből áll a
kínálata?
A helyes választ beküldők között három nyertest sorsoltunk ki,
akik a Rózsaliget 1376/35 szám alatti Klaudia+Bálint
textilboltban 18 - 18 euró értékben tetszés szerint választhatnak
maguknak árut.
Nyerteseink: Derzsi Attila, Fő utca 47/22, Katona Erzsébet,
Barátság tér 2164/7 és Seregi Anikó, Fenyves 1365/21. A
nyertesek a Klaudia+Bálint textilboltban jelentkezzenek a
nyereményért. Szíveskedjenek bemutatni a személyazonossági
igazolványukat.
Új kérdéseink így hangzanak: Hol található a rehabilitációs
és akupunktúra rendelő? Milyen időszerű akciós árú rendeléseket ajánlanak a kliensek figyelmébe? Melyik weboldalon
található a rendelő szolgáltatásainak teljes jegyzéke?
A helyes megfejtők közül kisorsolt három nyertes jutalma egyegy méregtelenítő mézes masszázs. Válaszaikat legkésőbb 2009.
október 20-ig küldjék be szerkesztőségünk címére, vagy adják
le a városi hivatal portáján, lehet e-mailben. Felhívjuk olvasóink
szíves figyelmét, hogy a mail-címünk megváltozott:
press@dunstreda.eu. Ne feledjék el a mail-megfejtésben a
nevüket és a címüket is feltüntetni, különben a választ nem
tudjuk figyelembe venni.

Výhercovia čitateľskej súťaže z 30.
septembra
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili
nasledovné otázky: 1. Napíšte názov predajne z článku! 2. Kde
sa nachádza predajňa? 3. Aký sortiment ponúka?
Z čitateľov, ktorí poslali správne odpovede, sme vyžrebovali
troch výhercov. Tí si podľa vlastného výberu môžu vybrať tovar
v hodnote po 18 eúr v predajni Klaudia+Bálint v Ružovom háji
č. 1376/35.
Vyhrávajú: Attila Derzsi, Hlavná 47/22, Erzsébet Katona,
Nám. Priateľstva 2164/7 a Anikó Seregi, Boriny 1365/21.
Výhercovia nech sa prihlásia priamo v predajni, aby si vyzdvihli
svoju výhru. Treba sa preukázať občianskym preukazom.
Nové otázky: Kde sa nachádza ambulancia rehabilitácie a
akupunktúry? Aké akcie dáva do pozornosti ambulancia
rehabilitácie a akupunktúry? Na ktorej webovej stránke nájdete
kompletnú ponuku služieb? Výhercom ambulancia rehabilitácie
a akupunktúry ponúka po jednej medovej detoxikačnej masáži.
Odpovede zašlite najneskôr do 20. októbra na adresu redakcie, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu, prípadne
pošlite e-mailom. Upozorňujeme čitateľov na našu zmenenú
mailovú adresu: press@dunstreda.eu. Nezabudnite uviesť svoje
meno a adresu, v opačnom prípade Vás nemôžeme zaradiť do
žrebovania.
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A VMK programjából

Novorodenci/Születések

OKTÓBERI PROGRAM

Herceg Róbert
Sátor Hanna
Kálmán Roland
Remenár Patrik
Rakovická Viktória
Riedl Ronald
Jesko Krisztián Botond
Farkasová Cintia
Rácz Boglárka
Csiba Georgína
Horváth Réka
Sáha Boglárka
Vajas Viktória
Bugová Jenifer
Kovácsová Laura
Puzsér Tomáš
Pavlík Márk
Kováčiková Miriam

Zomreli / Elhalálozások
Vígh Norbert /1999/
Alföldy Ladislav /1942/
Patkoló Štefan /1966/
Ing. Bédi Adrián /1962/
Mikulášová Helena / 1928/
Szemesová Anna / 1927/
Buchta Ivan /1956/
Mudr. Hegyiová Marta
/1955/

Házasságkötés / Sobáše
Bódis Július –
Fehérová Júlia
Szabó Ladislav –
Egyháziová Ibolya
Ing. Gyekes Peter –
Ing. Szabó Mária
Kósa Žolt –
Bognárová Erika
Nagy Gabriel –
Angyal Noémi
Keszi Vojtech –
Dóková Tímea
Beke Zsolt –
Kuklis Katalin
Baranyai Zsolt –
Mgr. Farkasová Lea

Okt.14.–19.00 ó.: Koncert speváka Sándora Révésza
(EloKoncert) / Révész Sándor koncert az EloKoncert
szervezésében
Okt.15–17.: ARE YOU FREE? – MUSICFESTIVAL
Na’conxypan Polgári Társulás és a VMK közös rendezésében
Okt.20.– 9.00 ó.: Vystúpenie Divadla FORRÁS – Győr (MR):
V krásnej bráne dúhy / A FORRÁS SZÍNHÁZ – GYŐR
bemutatja: Németh Ervin:SZIVÁRVÁNY SZÉP KAPUJÁBAN
című élőzenés mesejátékát. rendező: Pataki András, zene:
NeoFolk együttes
Okt.21.–14.00 ó.: XI. Okresný festival seniorských súborov a
sólistov (OKRESNÝ VÝBOR JEDNOTY DÔCHODCOV –
MsKS) / Nyugdíjas Csoportok és Szólisták XI. Járási Népzenei
Fesztiválja a VMK és a Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesületének
Dunaszerdahelyi Járási Bizottsága közös rendezésében
Okt.23. AZ 1956-OS FORRADALOM 53. ÉVFORDULÓJÁNAK VÁROSI ÜNNEPSÉGE
–14.30 ó.: Szentmise
–16.00 ó.: Koszorúzás
Ünnepi megemlékezés a diktatúra áldozatainak emlékművénél
Ünnepi beszédet mond Csáky Pál, az MKP elnöke
Okt.24.–10.00 – 17.00 ó.: ŽITNOOSTROVSKÝ POHÁR – I.
ROČNÍK ARENA RELAX NATURAL CUP 2009 /
CSALLÓKÖZI KUPA – I. CSALLÓKÖZI NATURAL TESTÉPÍTŐ
VERSENY
PR E D B E Ž N E – N O V E M B E R – E LŐ Z E T E S
Nov. 6.–00.00 ó.: Vystúpenie Divadla FORRÁS – Győr (MR):
Toldi / A FORRÁS SZÍNHÁZ – GYŐR bemutatja: Arany János:
TOLDI című zenés költői játékát. Rendező: Wiegmann Alfréd,
zene: Szarka Gyula
Nov.10.– 8.30 ó.: IV. Dunajskostredská burza voľby povolania
a informácií (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a MsKS) / IV.
Dunaszerdahelyi Pályaválasztási és Tájékoztató Börze (A
Dunaszerdahelyi Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal és a
VMK közös rendezésében)
Nov.11.–00.00 ó.: Vystúpenie Divadla Nektár – Budapešť (MR)
/ A NEKTÁR SZÍNHÁZ – BUDAPEST bemutatja: Krásna
princezná
(hudobná
rozprávka)
/
A VILÁGSZÉP
NÁDSZÁLKISASSZONY
című zenés mesejátékát. Rendező:
Borbély Viktória
Nov.12.–19.00 ó.: Vystúpenie Divadla Thália – Košice: I.
Zágon – Gy. Somogyi: Čierny Peter (hudobná veselohra) / A
THÁLIA SZÍNHÁZ – KASSA: FEKETE PÉTER című zenés
vígjáték

O KTÓBER 16- ÁN ,
17.00 ÓRAKOR ,
A F ESTÉSZET N APJA
ALKALMÁBÓL

T ENK L ÁSZLÓ
FESTŐMŰVÉSZ TÁRLATA
NYÍLIK A

V ERMES -

VILLÁBAN

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:
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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.

Áramszünet/
Bez elekr. prúdu
A Nyugat-szlovákiai
Villamossági Művek értesíti
a lakosságot, hogy a
következő utcákban lesz
időszaki áramszünet 8 óra és
15 óra között /
Západoslovenská energetika
a. s. informujú občanov o
prerušení dodávky elektrickej
energie v nasl. uliciach od
8.00 do 15.00 :
Hviezdoslav
utca/Hviezdoslavova ulica:
október 14, 19, 22, 26, 28,
29
Svoboda t. utca/ Ulica
gen. Svobodu: október 15,
21
Cukorgyári utca /
Cukrovarská u.: okt. 20
Borostyán u. / Jantárová
okt. 27.
Kiadó átépített 3 szobás
lakás az Észak II. lakótelepen.Tel: 0908/134-207.
O Ismét személyszállítás a
városban kisbusszal – 1 euróért! A környező falvakból iskolások beszállítását és hazaszállítását is vállaljuk 50
cent/fő/km menetdíjért. Tel.:
0908/533599.
Opäť preprava osôb v
meste – za 1 euro! Preprava
detí aj z okolitých dedín do
školy a domov za cenu 50
centov/osoba/km.
Tel.:
0908/533599.

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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Csallóköz Gyümölcse 2009

Színpompás látvány – 390 bemutatott
termény
Az idén is láthatta a közönség a Csallóközi Vásár hagyományos kísérőrendezvényét, a Csallóköz Gyümölcse
elnevezésű terménybemutatót.
A kilencedik alkalommal
megrendezett
seregszemle
egyre népszerűbb. Ezt a felvonultatott termények száma is
mutatja: míg tavaly 249, most
kerek százzal több agrárterméket vonultattak fel a környékbeli termesztők. 349. Az almák
uralták a terepet, de akadtak
olyan ritka különlegességek is,
mint a 42 kilós tök. Szemet
gyönyörködtető, színpompás
látványt nyújtottak a bemutatott gyümölcsök, zöldségek,
virágok. Virágkötészetből három középiskola tanulói tartottak bemutatót.
Noha már a nyolcvanas években is rendszeresen rendeztek terménykiállításokat
Dunaszerdahelyen, a rendezők
és a résztvevők is megegyeztek
abban, hogy az idei különösen
szépre sikeredett. A magyarázat kézenfekvő: régen nem
volt annyi különböző fajta termény a hazai piacon, mint manapság. A fajták sokfélesége
adja a színt és az érdekességet.
Az idén kilenc dunaszerdahelyi termesztő kapott díjat.
Baári József, aki Jonagold almáiért kapta a kitüntetést, azt
állítja, hogy nincs jobb, mint
egyenesen a fáról enni a gyümölcsöt: aki egyszer megkóstolta, soha nem felejti el az
ízét.

A Dunaszerdahelyi Hírnök
következõ számából
Z nadchádzajúceho èísla

B
emutatjuk a Vámbéry
alapiskolát /Predstavíme
ZŠ Vámbéryho

Plody Žitného ostrova 2009

Rekordný počet vystavených exponátov
Počet vystavených exponátov dosiahol 349, čo je o sto viac,
ako v roku 2008. Dominovali jablká, no našli sa aj rarity, ako
napr. 42-kilogramová tekvica. Vystavené produkty stáli za to.
Vo výstavnej sále doteraz nebolo toľko krásnych agroproduktov. Vysvetlenie je jednoduché, dnes sú už celkom iné odrody.
Medzi odmenenými bolo aj 9 dunajskostredských záhradkárov. József Baári získal ocenenie za jablko Jonagold. „Mám
nesmiernu radosť, keď ja, alebo z rodiny si niekto odtrhne jablko
zo stromu. Priamo konzumovať plody zo stromu, kto si to raz
ochutná, nikdy v živote nezabudne“ – povedal po prevzatí ceny.
- Súčasťou výstavy bola aj ukážka viazania kvetov, ktorú
predviedli tri stredné školy.

A nyugdíjasklub tagjai Sopronban jártak
A tavalyi jól sikerült premier után
a városi nyugdíjasklub tagjai az
idén második alkalommal vettek
részt az Idősek Nemzetközi Találkozóján.
A Sopronban szeptember 26-án
megtartott rendezvényen negyvennégy klubtag vett részt. Az utazási
költségeket a városi önkormányzat
állta. Délelőtt Sopron nevezetességeit
tekintették meg, majd a Fertő-tavon
hajókirándulást tettek és ellátogattak
a páneurópai piknik helyszínére.
Délután zajlott a kultúrműsor: ezen
három dunaszerdahelyi nyugdíjas is
fellépett. Póda Margit verset mondott,
a Balogh-házaspár pedig nótákat
énekelt. Az utóbbiakat budapesti
fellépésre is meghívták. A tartalmas program este bállal zárul, tudtuk meg a nyugdíjas klub
vezetőjétől, Rácz Máriától.

M
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hűségkártya?/ Výhody
vernostnej karty

B
elépőjegyárak a városi
létesítményekbe / Vstupné
do mestských zariadení

B
ábfesztivál után / Po
bábkárskom festivale

