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farsangi bál
Február 7-én 19.00-kor a
Therma Szállóban
Bővebb információ a 031/
552 24 78 telefonszámon

2009. január 21. * 17. évfolyam * 1-2. szám * 1-2. èíslo * 21. roèník * 21. januára 2009

Nyár a télben
3-4
17 milliós városi
költségvetés / Rozpočet vo
výške 17 miliónov eúr

5-6
Áprilisban polgármestert
választunk / Voľby primátora
mesta v apríli

11
Iskolai beíratkozások /
Zápisy do škôl

Leto v zime
Foto: Molnár Ágnes (Városi fotópályázat 2008 / Mestská fotosúťaž 2008)

14-15
Konténerlakások a
nemfizetőknek / Neplatičom
byty z kontajnerov
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2 Idõszerû témák / Aktuality
Ötvenszázalékos szemétdíjkedvezmény

A 75 évnél idősebbek
csak feleannyit fizetnek
A 75 évet betöltött személyeknek az év elejétől a felére
csökkent a háztartási hulladék
elszállításáért és megsemmisítéséért kiszabott díj. Ez azokra
az idősekre vonatkozik, akik
állandó lakhelyre vannak bejelentkezve Dunaszerdahelyen.
A jutányos szemétdíjról a 75 év
felettieknek a városi képviselőtestület döntött legutóbbi
ülésén.
A városi hivatal az említett
korcsoportba tartozó személyeknek postázandó csekkeken
már a csökkentett fizetendő
összeget tünteti fel, tudtuk meg
Horváth Ákostól, a hivatal illetékes osztályvezetőjétől. A
jogosult személyeket a rendelkezésre álló, de szüntelenül
változó adatbázisből keresik
ki. Fontos tudnivaló, hogy házastársak esetében csak az a
személy jogosult a kedvezményre, aki már betöltötte 75.
életévét. Dunaszerdahelyen
mintegy 860 hetvenöt évnél
idősebb él. A nekik jóváhagyott kedvezmény együttes
nagysága hozzávetőleg 10 ezer
euró /300 ezer korona/.
Az idei évre a többi lakosnak
mintegy 5 százalékkal emelkedik a szemételhordási díj. Ezt
az emelést indokolja az is,
hogy 2008-ban az előző évihez
képest lényegesen több közületi és háztartási hulladákot
kellett a városnak elhordatnia a
hulladékgazdálkodással
megbízott ASA céggel.
A hivatal arra kéri az érintett személyeket, vagy hozzátartozóikat, hogy a biztonság
kedvéért jelentsék be ezt az
igényt, azt megelőzendő, hogy
a jogosultak közül bárki is
kimaradjon a csökkentettek
köréből. Az 50%-os kedvezményre való jogosultságot ajánlatos jelezni az 1. emeleti
211-es irodában /ha az illető
szövetkezeti lakásban lakik/,
vagy a 212-es irodában /családi házak esetében/. Szükséges a személyi igazolvány bemutatása.

A karácsonyi ünnepek után a Vámbéry térről beszállitották a
decemberben bemutatott új városi köztéri Betlehemet. A
rongálást ez a szoboregyüttes sem úszta meg, hiszen a figurákat
itt-ott megcsonkították. A legszembetűnőbb rongálás a Szűz
Mária szobrot érte: vandál kezek letörték a szobor ujjait.
Po vianočných sviatkoch nový mestský Betlehem, ktorý
debutoval na posledných vianočných trhoch, odložili na
bezpečné miesto. Noční vandali však súsošie nešetrili, kým bol
vystavený na Námestí Vámberyho pri kostole. Najviditeľnejšie
stopy ich vyčínania badať na soche Panny Márie, odlomili jej
totiž niekoľko prstov.

Új közlekedési táblák a Szent István téren
A városi hivatal közlekedési osztálya sikeresen pályázott a
belügyminisztérium közlekedésbiztonsági programja keretében.
Ennek eredményeként a közelmúltban figyelemfelkeltő
táblákat és korlátokat helyeztek el a Szent István téren. A
pályázat célirányosan erre a városrészre irányult. Ezen a
környéken ugyanis több iskola található: a magyar gimnázium,
a vidékfejlesztési szakközépiskola és a magán kereskedelmi
akadémia. A projekt megvalósításával főleg a forgalmas reggeli
órákban javult a közlekedés biztonsága.
Időközben elkészült a város utcáinak rendszerbe foglalása, az
ún. paszportizáció is. Szlovákiai viszonylatban először
Dunaszerdahelyen alkalmaztak egy új műszert, amely egyszerre
négy oldalról fényképezi az utakat. A felmérésnek köszönhetően
a városi hivatal közlekedési osztálya jobban figyelemmel
követheti a közlekedéssel kapcsolatos változásokat.

Na Námestí Sv. Štefana nové dopravné značky
Mestský úrad bol úspešný s projektom v dopravnobezpečnostnom programe ministerstva vnútra.
Zo získaných prostriedkov programu umiestnili varovné
informačné tabule a zábradlia. Projekt bol cielene vypracovaný
pre lokalitu Námestia Sv. Štefana, kde sa nachádza niekoľko
škôl: maďarské gymnázium, stredná odborná škola rozvoja
vidieka a obchodná akadémia. Realizáciou projektu sa zvýši
dopravná bezpečnosť najmä vo frekventovaných ranných
hodinách.
Koncom roka sa realizovala aj pasportizácia ciest v meste. Na
Slovensku po prvý krát v Dunajskej Strede používali nový
prístroj na fotografovanie cesty naraz zo štyroch strán. Vďaka
pasportizácie oddelenie výstavby a dopravy MsÚ môže lepšie
sledovať dopravné zmeny v meste.

2009.1.21.
Občanom nad 75 rokov
zľavy za odvoz odpadu

O polovicu nižší
poplatok
Dunajskostredčania starší
ako 75 rokov obdržia onedlho
platobné príkazy na zaplatenie poplatku za odvoz a
likvidáciu komunálneho odpadu na sumu o polovicu
nižšiu, ako v roku 2008.
Potvrdil to pre DH oddelenia rozvoja a mestských
poplatkov na mestskom úrade
Ákos Horváth. O znížení poplatku pre túto vekovú kategóriu obyvateľov rozhodlo
mestské zatupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí.
Výrazná zľava na poplatku za
odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu sa týka približne
860 starších osôb, musia však
byť prihlásení na trvalý pobyt
v Dunajskej Strede. Najstarším občanom sa v dôsledku
týchto zliav celkovo znížia
výdavky takmer o 10 tisíc
eúr, teda o 300 tisíc korún.
Pre ostatných obyvateľov
mesta v roku 2009 sa zvýšia
poplatky za komunálny odpad o 5 percent, čo súvisí s
tým, že v minulom roku občania mesta vyprodukovali
podstatne viac odpadov, ako
v predchádzajúcom roku. Firma ASA poverená odvozom
odpadu preto musela v roku
2008 odvážať z mesta podstatne vačšie množstvo komunálneho odpadu.
Príslušné oddelenie má síce
vo svojej databáze evidované
najstarších občanov, avšak vo
výkazoch evidencie obyvateľstva dochádza k neustálym
zmenám. Preto sa doporučuje, aby občania po dovršení
75 rokov sa prihlásili na
mestskom úrade v kancelárii
č. 211. /ak bývajú v bytovom
dome v správe bytového družstva alebo v kancelárii č. 212
/rodinné domy/.
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Megtartotta 14. ülését a városi képviselő-testület

2009-ben 17 millió eurós költségvetésből
g a zd álk od ik a város
A 2008. december 16-i
tanácskozást Hulkó Gábor
alpolgármester nyitotta meg
és vezette.
Az interpellációk előtt Antal
Ágota független képviselő annak a véleményének adott
hangot, hogy az ülést Pázmány Péter jogtalanul hívta
össze, aki szerinte, tekintettel
az alkotmánybíróság döntésére, a plénumanyagok előterjesztője sem lehet. Hulkó Gábor alpolgármester válaszában
idézte az önkormányzat számára mérvadó és hiteles belügyminisztériumi állásfoglalást,
amely szerint Pázmány Péter
az időközi választásig Dunaszerdahely teljes jogú polgármestere. Felolvasta a vonatkozó törvénynek azt a szakaszát, amely arról rendelkezik,
hogy mikor kell a polgármesteri teendőket átvennie az
alpolgármesternek. A felsorolt
lehetőségek egyike sem forog
fenn jelenleg városunkban.
A képviselő-testület némileg
módosította a 2008-as költségvetést, amelynek mind a bevételi, mind a kiadási oldala
mintegy 6 millió koronával
emelkedett és elérte az 523
millió koronát. Majd az idei évi
fejlesztések fedezetéül szolgáló 100 millió koronás hitel
felévtelének kérdése került
teritékre. A beruházási-fejlesztési hitel felvételére vonatkozó
javaslatot támadták Antal Ágota, Jarábik Gabriella és

A fejlesztési hitelből a földút helyén új, aszfalt borítású, 500 méter hosszú út épül meg a Sport
utca és a Kisudvarnoki út között
Érsek Rezső független képviselők. Indítványozták, hogy ezt
a kérdést vegyék le a napirendről, azzal érvelve, hogy a
város eladósodik. Kifogásolták
azt is, hogy nincs tételesen
meghatározva a hitel felhasználása. Hulkó Gábor alpolgármester válaszában utalt arra, hogy Dunaszerdahely az ország leghitelképesebb önkormányzatai közé tartozik, a

Interpellációk
A képviselői interpellációk keretében Bugár György (MKP)
tájékoztatta a testületet a Ferences Világi Rend dunaszerdahelyi
csoportjának sikeres karácsonyi szeretetestjéről, amikor
tizenhat rászoruló családot ajándékoztak meg az adakozóktól
gyűjtött tartós élelmiszerrel és ruhafélékkel. Kanovits György
(MKP) a Barátság téri Jednota üzlet előtti gyalogátkelő
létesítéséről kért tájékoztatást, továbbá sürgette a városon
átvezető, közelmúltban felújított megyei utakon a zebrák
felfestését, mert hiányuk veszélyezteti a gyalogosok biztonságát.
Jerábik Gabriella független képviselő szerint a kukaállásokban
uralkodó rendetlenségért a várost terheli a felelősség.

hosszú lejáratú és kedvező kamatú hitel törlesztése nem terheli meg a várost. Keszegh Pál
az MKP frakció nevében pedig
tételesen ismertette a hitel felhasználását, ami a városfejlesztési programot (óvodák
és iskolák felújítása, a városi
utak rekonstrukciója, új városi
utak építése, parkolóhelyek
létesítése, közterület-fejlesztés,
stb.) szolgálja és felolvasta a
részletes felsorolást, amely
szerepelt a képviselőknek megküldött plénumanyagban is. A
hitelfelvételt végül az MKP
frakció támogatásával megszavazta a képviselő-testület.
Utána a testület jóváhagyta a
17 millió eurós 2009-es városi
költségvetést, amely rendkívül
részletes, alaposan kidolgozott
formában, táblázatokkal és
szakmai kommentárral ellátva,
ún. programozott költségvetési
dokumentumként
került
előterjesztésre.
A használatlan sikabonyi
gyermekjátszótér értékesítéséről szóló javaslat volt a következő vitás pont. A függetlenek

kifogásolták a terület eladását,
ahol az új tulajdonos sport- és
relaxációs központ építését
tervezi. Végül Antal Ágota a
vételár megemelésére tett javaslatot, majd a testület azzal a
feltétellel hagyta jóvá az eladást, hogy a város arra alkalmas helyen új játszóteret épít
Sikabony részére. A további
pontokban több önkormányzati
tulajdonú telek- illetve telekrész eladásra került még sor.
A testület jóváhagyott több
általános érvényű városi
rendeletet, többek között a
városi vagyongazdálkodás, a
helyi illetékek és adók, az új
utcanevek megállapítása, az
iskolai beíratás, a Pro DS
kártya kiadása és használata
területén. 2009-re új parkolásidíj-rendeletet is elfogadtak,
a benne foglaltakat lapunkban
ismertetjük. Az előterjesztéshez képest a képviselő-testület
lényegesen csökkentette a városi műjégpálya belépődíjait, a
jégkorongbérleti díjat kivéve.

(-KGY-)
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Na 14. zasadnutí Mestského zastupiteľstva schválili tohoročný rozpočet, ako
východisko pre pokračovanie rozvojového programu

Mestský rozpočet na rok 2009 vo výške 17 miliónov eúr
Rokovanie pred vianočnými sviatkami otvoril a
viedol viceprimátor Gábor
Hulkó.
V úvode rokovania nezávislá
poslankyňa Ágota Antal namietala, že po negatívnom verdikte Ústavného súdu primátor
P. Pázmány podľa nej už nemá
právo predkladať materiály na
rokovanie. G. Hulkó pripomenul oficiálnu odpoveď ministerstva vnútra v tejto veci a
taxatívne vymenoval zákonné
možnosti prevzatia moci zástupcom primátora, medzi nimi
ale nefiguruje možnosť, ktorej
sa domáhala poslankyňa.
Najdiskutovanejším bodom
programu bolo schválenie prijatia investično-rozvojového
úveru 100 miliónov Sk. Proti
návrhu vystúpili nezávislé poslankyne Ágota Antal, Gabriela Jarábik a nezávislý poslanec R. Érsek. Žiadali stiahnutie bodu z rokovania, lebo
podľa nich sa tým mesto neprimerane zadlžuje, chýba ďalej
presné určenie účelu úveru.
Viceprimátor Gábor Hulkó v
odpovedi uviedol, že Dunajská
Streda patrí medzi mestské
samosprávy na Slovensku s
najlepším úverovým ratingom
a predmetný dlhodobý úver s
veľmi výhodným úrokom mesto výrazne nezaťaží. Pál Keszegh v mene poslaneckej skupiny SMK ďalej prečítal z
predloženého materiálu presný
prehľad použitia úveru na roz
vojové účely mesta, ako napr.

rekonštrukcia MŠ a ZŠ, modernizácia a výstavba mestských ciest, výstavba parkovísk,
skrášlenie verejných priestranstiev. Prijatie investičného
úveru napokon hlasmi poslancov za SMK schválili. Mestské
zastupiteľstvo ďalej schválilo
rozpočet na rok 2009 vo výške
17 miliónov eur. Tento dokument bol predložený vo forme
programovaného rozpočtovania, rozpísaný do najmenších
detailov, doplnený tabuľkami a
odborným komentárom.

Hetente tucatjával kell nagyméretű bútordarabokat
elszállítani.

Interpelácie
V rámci interpelácií poslancov Juraj Bugár (SMK)
informoval poslanecký zbor o úspešnej vianočnej charitatívnej
akcii dunajskostredskej skupiny Františkánskeho svetského
rádu, kedy 16 odkázaným rodinám odovzdali trvanlivé potraviny
a šatstvo z dobročinnej zbierky. Juraj Kanovits (SMK) žiadal
informáciu o vyznačení prechodu pre chodcov pred obchodom
Jednoty na Námestí priateľstva, ďalej urýchlenie opätovného
vyznačenia prechodov pre chodcov a vodorovných dopravných
značiek na nedávno modernizovaných krajských cestách v
meste, nakoľko chodci pri chýbajúcich značeniach sú
ohrozované motorovými vozidlami. Nezávislá poslankyňa
Gabriela Jarábik kritizovala neporiadok na kontajnerových
stanovištiach, za ktorý podľa nej je zodpovedné vedenie mesta.
Nasledujúcim diskutovaným
bodom bol návrh na odpredaj
nevyužitého detského ihriska v
Malom Blahove. Nezávislí poslanci odmietli predaj parcely,
kde kupujúci plánuje vybudovať športovo-relaxačné centrum. Na návrh poslankyne
Ágoty Antal zastupiteľstvo
zvýšilo kúpnu cenu a poslanci
odpredaj odsúhlasili s podmienkou, že mesto vybuduje
na vhodnom mieste nové detské ihrisko pre Maloblahovčanov. V ďalších bodoch
schválili niekoľko predajov
parciel a častí parciel vo vlastníctve mesta. Mestské zastu-

piteľstvo schválilo aj niekoľko
všeobecne záväzných nariadení, napr. na úseku hospodárenia s majetkom mesta, na úseku miestných daní a poplatkov, na úseku určenia názvov
ulíc, na úseku školského zápisu
detí, na úseku vydávania a používania Karty Pro DS. Schválili aj výšku parkovného na vyhradených parkovacích miestach. Mestské zastupiteľstvo
oproti návrhu v značnej miere
znížilo vstupné na umelú ľadovú plochu, okrem prenájmu
na hokej.
(-)
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Pavol Paška döntött a polgármester-választás időpontjáról

Április 25-én lesz a voksolás
Dunaszerdahelyen
A szlovák parlament elnöke Pavol Paška
úgy döntött, hogy Dunaszerdahelyen április
25-én tartják meg az időközi választást a
polgármester személyéről. Az idén tehát
kijut a választásokból, hiszen március 21-én
lesz a köztársasági elnök-választás első
fordulója, de lehet, hogy másodikat is
tartanak, továbbá megyei és Európa
parlamenti választások is várnak ránk.
Dunaszerdahelyen a választást azért kellett
kiírni, mert Antal Ágota beadványa nyomán az

Alkotmánybíróság törölte a legutóbbi polgármester-választás eredményét. Internetes információk szerint ő is kinyilvánította, hogy ringbe
kíván szállni a polgármesteri székért.
Hivatalosan még senki sem jelentette be
indulási szándékát. Törvény írja elő, hogy ezt
meddig tehetik meg a polgármesterjelöltek.
Lapunk folyamatosan tájékoztatja olvasóit az
ezzel kapcsolatos fejleményekről, illetve a
választási előkészületekkel összefüggő egyéb
tudnivalókról.

Az MKP elsőként állított
polgármester-jelöltet

Hájos Zoltán jogász
vállalta az indulást

A Magyar Koalíció Pártjának dunaszerdahelyi alapszervezete már 2008. december 12-én döntött a párt polgármesterjelöltjéről. Az ülésen jelenlévők csaknem egyhangú szavazással Hájos Zoltán 41 éves dunaszerdahelyi
ügyvéd indítáta mellett döntöttek.
Az ülés bevezetőjében Pázmány Péter leköszönő polgármester újra megerősítette, hogy
a rábeszélési kísérletek ellenére sem kívánja jelöltetni
magát, még annak tudatában
sem, hogy az új polgármester
megbízatása a következő választásokig, tehát csak két évre
szól. Röviden szólt arról, hogy
már akkor sejtette, nem lesz
könnyű dolga a város élén,
amikor először nyerte meg a
polgármester-választást. Helyi

vállalkozók keresték meg,
jelentős pénzösszeget felajánlva neki, ha az ő érdekeiknek
megfelelő döntéseket hoz. Azt
nem sajnálja, hogy nemet mondott, de azt igen, hogy nem tett
feljelentést a rendőrségen,
mondta.
Az ülésen ismertették a belügyminisztériumnak azt a levelét, amelynek értelmében a
novemberi negatív alkotmánybírósági döntés után a polgármester egészen a választásokig
a helyén marad.
Hájos Zoltán a szavazás után
megköszönte a bizalmat és
kijelentette, hogy az MKP által
megkezdett városfejlesztési
programot kívánja folytatni, de
fel szeretné frissíteni új elemekkel. Ezeket a készülő
választási programjában részletezi.

Berényi József
MKP - alelnök:
Jó döntésnek tartom Hájos
Zoltán jelölését. Életkorban
és felkészültségben egyaránt
jó jelöltet indít a dunaszerdahelyi alapszervezet. Még
egyetemi éveinkből ismerem
őt. Jó képességű jogászszakember, aki szeret dolgozni. A
közélet iránt érdeklődő személyről van szó, hiszen a
rendszerváltáskor ő fogalmazta meg például a diákszövetség alapszabályát. Örülök ennek a döntésnek,
mert Zoltán személye garancia és esély is arra, hogy a
választási kampányban ne lehessen támadások céltáblája.
Bízok abban, hogy a mostani
kampány nem lesz olyan durva Dunaszerdahelyen, mint a
legutóbbi volt.

Hájos Zoltán: Állok a
kampány elébe!
Miért vállalta el a jelöltséget?: „Dunaszerdahely az
utóbbi években nagyon pozitív
változásokon ment keresztül,
szépül, fejlődik és megválasztásom esetén ehhez kivánnék
magam is hozzájárulni. Vállalom a megmérettetést! Legyen a
kampány bármilyen kíméletlen
is, állok elébe.

Mit szól az
alkotmánybíróság
döntéséhez?
Bábics Ferenc: Nem tudok olyasmiről,
hogy itt nagyobb
hibákat követett
volna el a város
vezetése. 1944
óta élek Dunaszerdahelyen és
örülök, hogy azóta ilyen
nagyot fejlődött.
Mészáros
Tamás: Furcsállom az Alkotmánybíróság
döntését, mert
egy elismert személyről van szó,
szemben Antal
Ágotával, aki
csak a hatalmat szeretné megkaparintani. Pázmány Péter
polgármester eddigi munkája
eredményes volt, míg Antal
Ágota csak ígéreteket mondott. Pázmány múltbeli munkájának kézzelfogható jelei
vannak a városban. Nem tartom jogosnak az Alkotmánybíróság döntését, teljes mértékben helytelenítem. Nem
értem és felháborítónak tartom, hogy Antal Ágota akar
indulni a polgármester-választáson, hiszen nem is dunaszerdahelyi!
Bučková
Katarína: Kicsit meglepett a
döntés. Nem tudom, miért kell
az új választás?
Mert elég sok
újdonság van a
városban mindenhol. De lehet, hogy még
más minden is lehetne?
Rácz Jenő:
Külső nyomásra
született a döntés. Egyetértek
Pázmány Péterrel és a többiekkel, akik ugyanígy látják. Anynyit tett azóta,
hogy polgármester, körül kell
csak nézni a városban. Huszonhat éve élek már itt, meg
tudom tehát ítélni a fejlődést.
Olvashattunk ugyan sokmindent az Új Szóban meg máshol is. A cikkek egyoldalúan
pocskondiázták őt, az ellenfelét pedig az egekig magasztalták. Ezeknek a meséknek
azonban nem dőltem be.
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Pavol Paška rozhodol o termíne volieb primátora

Voľby v Dunajskej Strede 25. apríla
Predseda Národnej rady SR Pavol Paška rozhodol, že
voľby primátora v Dunajskej Strede sa uskutočnia 25. apríla.
Tento rok sa navolíme, veď 21. marca sa uskutoční prvé kolo
prezidentských volieb, pričom nie je vylúčené, že bude i druhé
kolo. Okrem toho budú aj voľby do krajských samospráv a do
Európskeho parlamentu.
Doplňujúce voľby v Dunajskej Strede budú po tom, čo
ústavný súd na podnet Ágoty Antal zrušil výsledky posledných
primátorských volieb. Podľa zdrojov uverejnených na webe
Ágota Antal sa chce popasovať v súboji o primátorský post.
Oficiálne ešte nikto nedeklaroval svoju kandidatúru. Zákon
presne definuje, dokedy to musia kandidáti oznámiť. DH bude
občanov priebežne informovať o volebných prípravách na post
primátora Dunajskej Stredy.

SMK už má svojho kandidáta na post primátora

Za stranu kandiduje právnik
Zoltán Hájos
Základná organizácia SMK v Dunajskej Strede sa
ešte 12. decembra
2008 rozhodla o
osobe kandidáta na
post primátora. Je
ním 41 ročný dunajskostredský advokát Zoltán Hájos.
V úvode zasadnutia doterajší primátor
Péter Pázmány opätovne potvrdil, že ani
napriek prehováraniam nechce kandidovať na post primátora, a to ani napriek
tomu, že by post zastával len do nových
volieb, teda iba po
dobu necelých dvoch
rokov. Pripomenul,
Zoltán Hájos sa stal kandidátom
že už vtedy, keď
SMK na post primátora
prevzal primátorský
post po prvých vyhratých voľbách, tušil, že nebude mať to
ľahké na čele mesta. Zašli totiž za ním miestni podnikatelia,
ktorí sľúbili mu peknú sumu, ak by bol ochotný rozhodovať v
ich prospech. Ako povedal, neľutuje, že ponuku odmietol, to
však áno, že neoznámil prípad na polícii.
Na zasadnutí odznela informácia aj o liste ministerstva vnútra v súvislosti s rozhodnutím ústavného súdu, v zmysle ktorého post primátora bude až do nových volieb vykonávať
terajší primátor.
Po hlasovaní Zoltán Hájos sa poďakoval za dôveru a vyhlásil, že bude pokračovať v rozvojovom programe SMK, ktorý
by chcel doplniť novými prvkami. Tie budú podrobnejšie
rozpracované v jeho volebnom programe. (foto: Tibor
Somogyi)

ANKETA

Čo si myslíte o rozhodnutí ústavného
súdu?
Ferenc Bábics: Neviem o žiadnych
väčších chybách, ktorých by sa vedenie
mesta dopustilo. Žijem v Dunajskej Strede
od roku 1944 a som rád, že sa od tej doby
mesto takto rozvinulo.
Tamás Mészáros: Rozhodnutie ústavného súdu považujem za zvláštne, veď sa
jedná o uznávaného
človeka, Ágota Antal
by chcela len moc
uchopiť. Doterajšia práca primátora Pétera
Pázmánya bola úspešná, kým Ágota Antal
zatial len sľubuje. Výsledky Pázmányovej
práce v meste sú rukolapné. Rozhodnutie
ústavného súdu považujem za neoprávnené, v plnej miere ju zamietam. Nechápem a považujem za poburujúce, že Ágota
Antal kandiduje na primátorských voľbách, veď ani nebýva v
našom meste.
Katarína Bučková: Rozhodnutie ma
trocha prekvapilo. Neviem, prečo treba nové
voľby? Veľa nových vecí je v meste. Alebo
možno by toho mohlo byť i viac?
Jenő Rácz: Rozhodnutie ovplyvnili
vonkajšie tlaky. V tomto zmysle sa
zhodujem s názorom
Pétera Pázmánya a
ostatných, ktorí si
myslia to isté. Treba sa len obzrieť po meste,
koľko sa zmenilo od tej doby, odkedy je on
primátorom. Žijem v meste 26 rokov, teda
progres viem posúdiť. V Új Szó a v iných
médiách sme sa mohli dočítať rôznych
článkov, ktoré ho jednostranne ohovárajú,
protikandidáta vychvaľujú do nebies. Mňa
také rozprávky nepresvedčia.
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A felvett hitelt a város óvodák, iskolák felújítására, közutak
javítására, egész utcák rekonstrukciójára fordítja

Dunaszerdahely nincs
eladósodva
A városi képviselőtestület
decemberi ülésén Antal Ágota független képviselő helytelenítette, hogy a város 100
millió koronának megfelelő
hitelt vesz fel. Kifogásolta,
hogy a hitelkérelmet Pázmány Péter írta alá, aki az
alkotmánybiróság döntése
alapján nem tekinthető a
2004-es választások nyertesének. Az ügyben felhozott
bírálatokról Pápay Zoltán
pénzügyi osztályvezetőt kérdeztük.
A pénzügyi osztály vezetőjeként töviről hegyire ismeri
a hitel felévetelének részleteit
és feltételeit.
Először is tudni kell, hogy a
városi költségvetés előkészítése
hosszabb folyamat. Már nyáron elkezdődik és az első verzió
már október végén megszületik. A tervezet átfut a szakbizottságokon, majd november
közepére elkészül az a javaslat,
amely a városi tanács és a képviselőtestület elé kerul. Ezért is
tartom hamisnak a képviselőasszony azon érvelését, hogy az
időközben megszületett alkotmánybírósági döntés nyomán a
polgármester által beterjesztett
költségvetés és a vele szorosan
összefüggő hitelfelvétel a 2008.
november 19-iki döntéssel
összefüggésben állna. Mint
vállalkozó biztosan tudja, hogy
egy hitelfolyamat intézése legkevesebb 3 hónap. Ezt hitelesen bizonyítja a bank szándéknyilatkozata, amelyet a képviselők elé terjesztettünk és
még az alkotmánybíróság döntése előtti keltezésű.
A vitába elhangzott az az
észrevétel, hogy nem tudni,
mire lesz a hitel felhasználva.
Bizonyára a költségvetés
hosszú olvasmány, de el kell
csak jutni az utolsó két oldalig
és épp ott vannak részletesen
ismertetve programpontok szerint azok a célok, amelyekre a
város célirányosan szeretné
fordítani a felvett hitelt, kiegészítve saját forrásaival. Ezt
Keszegh képviselő, a pénzügyi

bizottság elnöke válaszában az ülésen fel is
olvasta a képviselőasszonynak. Egyébként a 2006-os választásokon győztes MKP
részletes, 4 évre lebontott fejlesztési programmal rendelkezett,
ezt a többi jelölt nem
mondhatta el magáról.
Nem történik
más, mint a választóknak tett és az idei esztendőre előirányzott
kötelezettségek teljesítése.
Pénzügyi szemmel
létezhet rizikó a
bankra nézve, hogy
a hitelt a negatív
verdikttel szembesülő polgármester
írta alá?
Ennek hangoztatása már inkább a választási kampánynak
szól. Ezzel ugyanis
megkérdőjelezik
a
szabadon választott városi
képviselő - testület érvényes
döntéseinek jogosságát. Az
aláírást illetően nem okozhat
gondot, hogy a polgármester
aláírása mellett az alpolgármester aláírása is ott szerepeljen.
Mit szól pénzügyi szakemberként Antal képviselőasszony azon aggodalmához,
hogy a város túlzottan eladósodik?
Közel 17 éve vagyok a pénzügyi osztály vezetője. Büszkén
állíthatom, hogy Dunaszerdahely városa mindig is a pénzügyi stabilitásáról volt híres.
Ritkán fordultunk hitelfelvételhez, de annak meg is volt a
látszata. Legutóbb a termálfürdő fejlesztésére vettünk fel
kölcsönt, épp egy éve adtuk át
a városi termálfürdőben az új
wellness-részleget, amelyet
azóta sokkal többen látogatnak. Hitelállományunk olyan alacsony, hogy a kereskedelmi bankok versenyeztek
azért, hogy ki nyújtson elő-

nyösebb feltételek mellett
hitelt. Ezidáig az éves adósságtörlesztésünk nem haladja
meg az éves városi költségvetés
2 százalékát sem. Most is
ügyeltünk arra, hogy a felvett
hitel futamideje és kamatlába
a piacon létező legkedvezőbb
legyen. Vajon miért nem ezzel
foglakozik Antal képviselőaasszony? A hitel magasságát
pedig úgy próbáltuk beállítani,
hogy még válság idején is
elegendő tartalékok maradjanak. A hitel célirányosságát
illetően olyan fejlesztésekre és
célokra javasoltuk elsősorban,
amelyekre a közeljövőben nem
lehet európai úniós alapokból
pályázati pénzt remélni és
amelyek növelik városunk polgárainak komfortérzését. Végezetül megemlíteném, hogy minden egyes korona elköltése
nyílvános versenytárgyalások
révén fog történni.

RÖVIDEN
Sportcsarnok-avató
–
március elején. A tervek
szerint március elején kerül
sor a befejezés előtt álló új
városi sportcsarnok átadására. Az ünnepségen várhatóan részt vesz Tibor Mikuš, a
Nagyszombati Önkormányzati Kerület elnöke is.
A záróra betartásának ellenőrzése. A városi rendőrség rendszeresen ellenőrzi
azoknak a vendéglátóipari
létesítményeknek a nyitva
tartását, amelyre az utóbbi
időben több lakossági panasz érkezett. Elsősorban a
városközpontban lévő Legendaryról, a Jilemnický utcán lévő Agianty klubról és a
Rózsa utcában működő Siesta szórakozóhelyről van szó.
Több korcsolyázó – gyakoribb jégfrissítés. A városi
műjégpályán megugrott a
látogatók száma. Ezért a
város vezetése rugalmasan
intézkedett arról, hogy a
megfelelő jégminőség biztosítása érdekében délelőttönként egyszer, délután pedig
legalább kétszer tisztítják és
frissítik a műjégpálya jegét.
Dunaszerdahelyi stand a
Regiontouron. Dunaszerdahely városa az idén is részt
vesz a Regiontour nemzetközi idegenforgalmi kiállításon, amelyre január 22. és
26. között kerül sor Pozsonyban.
Parkolóhelyek szülőknek
az óvodáknál. Az óvodák
vezetőit is bevonja a városi
hivatal annak eldöntésébe,
hogy szükségesek-e az állandó jelleggel fenntartott parkolóhelyek az óvodáknál. Ezt
egy szülő szorgalmazta a
legutóbbi képviselő-testületi
ülésen.
Elszámolás után meríthetők az idei dotációk. Az
idei városi költségvetésből az
idén is számos társadalmi
szervezet és társulás részesül
anyagi támogatásban. A
2009-re jóváhagyott pénzösszeg merítése azonban csak
azt követően történhet meg,
hogy az illető szervezet
elszámol a tavalyi támogatás
felhasználásával.
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Banka poskytla úver pre mesto za veľmi výhodných podmienok

Len necelé 2 percentá mestského rozpočtu
na splátky
Na decembrovom plenárnom zasadnutí nezávislá poslankyňa Ágota Antal vytkla, že mesto
berie úver vo výške100 mil. Sk. Taktiež kritizovala, že žiadosť o jeho poskytnutie podpísal
Péter Pázmány. Ten podľa nej po rozhodnutí ústavného súdu nemal podpísať úver, čo vraj
môže pôsobiť problém. O podmienkach poskytnutia investičného úveru informuje čitateľov
vedúci finančného oddelenia MsÚ Zoltán Pápay.
Ako vedúci finančného
oddelenia poznáte dôvody,
ktoré viedli mesto k podaniu
žiadosti o úver ako aj
podmienky jeho poskytnutia.
Treba vedieť, že rozpočet sa
pripravuje pomerne dlho. Jeho
prípravu sme začali ešte v lete,
prvá verzia sa zrodila v
októbri. Návrh potom prebehne
odbornými komisiami, v novembri sa zrodí návrh, ktorý
prerokuje mestská rada a
následne mestské zastupiteľstvo. Aj preto považujem za
skresľujúce vyjadrenie pani poslankyne Ágoty Antal, lebo
navodzuje dojem, že by bola
úzka súvislosť medzi návrhom
rozpočtu, ktorý predložil primátor a rozhodnutím ústavného súdu z 19. novembra. Ako
podnikateľka iste vie, že vybavovanie úveru trvá aj 3 mesiace. O tom svedčí i vyjadrenie banky, ktoré sa zrodilo ešte
predtým, než padlo rozhodnutie
Ústavného súdu.
Aj v rozprave odznelo od
nezávislých členov zastupiteľstva, že nevedno, na čo
bude použitý úver.
Ani toto tvrdenie Ágoty Antal
nezodpovedá pravde. Teda, že
by čerpanie úveru nebolo presne zadefinované. Rozpočet je
určite rozsiahly materiál a náročný na preštudovanie, ale
treba sa dopracovať k posledným dvom stranám. Tam sú
presne popísané ciele podľa
bodov nášho programu, na
ktoré chce mesto cielene použiť
finančné zdroje banky doplnené o finančné zdroje mesta.
Mimochodom poslanec Ing.
Pál Keszegh, vedúci finančnej
komisie mestského zastupiteľstva to na zasadnutí pléna
prečítal pani poslankyni. Strana SMK, ktorá zvíťazila v komunálnych voľbách v roku
2006 vypracovala podrobný
rozvojový program rozvrhnutý
na 4 roky. Ostatní kandidáti to
o sebe nemôžu povedať. Dnes
sa nedeje nič iné, len sa plnia

Pál Keszegh
úlohy, ktoré boli prijaté a
schválené na tento rok.
Podľa Ágoty Antal by
Péter Pázmány, ktorý na
základe písomného vyjadrenia ministerstva vnútra
plní i naďalej úlohy primátora Dunajskej Stredy až
do aprílových volieb, by nemal podpisovať žiadne zmluvy. Ako pani poslankyňa v
jednom vyhlásení povedala,
písomne informovala dotyčnú banku o možných rizikách pôžičky, ktoré mestské zastupiteľstvo schválilo.
Z hľadiska finančného môže
existovať takého riziko pre
banku?
Podľa môjho názoru toto vyjadrenie je už súčasť jej volebnej kampane. Napáda nim základné piliere demokracie, veď
spochybňuje právoplatnosť
rozhodnutía slobodne zvoleného mestského zastupiteľstva.
Čo sa týka podpisu, pri primátorovom podpise môže figurovať i podpis viceprimátora.
Čo si myslíte ako odborník
o tých obavách, že sa mesto
príliš zadlží?
Takmer 17 rokov som na čele
finančného oddelenia. Môžem
s kľudným svedomím konštatovať, že Dunajská Streda bola
vždy známa svojou finančnou

Ágota Antal
stabilitou. Len zriedkakedy
sme sa rozhodli pre úver, ale
keď sme tak urobili, každý mohol vidieť aj výsledky. Naposledy sme brali úver na rekonštrukciu termálneho kúpaliska. Práve pred rokom sme
odovzdali v mestskom termálnom kúpalisku wellnesové
centrum, ktorého návštevnosť
odvtedy značne vzrástla. Naša
úverová zaťaženosť je natoľko
nízka, že komerčné banky súperili, ktorá nám poskytne za najvýhodnejších podmienok úver.
Naše doterajšie ročné splátky
nedosahujú ani 2 percentá
mestského rozpočtu. I teraz
sme dbali o to, aby dĺžka úveru
a úrok boli najvýhodnejšie na
trhu. Aj výšku úveru sme sa
snažili nastaviť tak, aby sme i v
prípade krízy mali dostatočné
rezervy. Čo sa týka použitia
zdrojov, čerpanie sme predovšetkým navrhli na také účely,
na ktoré v dohľadnej budúcnosti zrejme nebude môcť získať zdroje z európskych fondov
a ktoré zvyšujú komfort obyvateľov Dunajskej Stredy. Na
záver chcem podotknúť, že každá koruna bude použitá na základe výsledkov verejnej súťaže, ako tomu bolo i doteraz v
prípade podobných investícií.

V SKRATKE
Novú športovú halu odovzdajú v marci. Nová športová hala, ktorej výstavbou už
finišujú pri mestskom lunaparku a čoskoro skúšobne
spúšťajú aj ústredné kúrenie,
má byť podľa plánov odovzdaná pre verejnosť začiatkom marca. Na slávnostnom
ceremoniále sa má zúčastniť aj
predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor
Mikuš.
Kontrolujú dodržiavanie
záverečnej. Mestská polícia
pravidelne kontroluje dodržiavanie zatváracej doby v
pohostinských zariadeniach
mesta. Častejšie kontroly sú
potrebné preto, lebo v poslednej dobe sa množia sťaznosti občanov predovšetkým
na nedodržanie zatváracej
doby v centre mesta v Legandary, v klube Agianty na
Jilemnického ulici a v Sieste
na Ružovej ulici.
Viac korčuliarov- častejšia obnova ľadovej plochy. Mestské umelé klzisko sa
teší čoraz väčšej návštevnosti. Vedenie mesta
pružne reagovalo na túto situáciu a rozhodlo o tom, že
povrch ľadovej plochy sa má
obnoviť pomocou roľby dopoludní minimálne raz a popoludní dvakrát.
O podmienkach čerpania
tohoročných dotácií. Z mestského rozpočtu na rok 2009
majú dostať viaceré spoločenské organizácie a združenia nenávratnú dotáciu.
Peňažný balík odsúhlasený na
tento rok však podľa rozpočtových pravidiel môžu čerpať
až po tom, čo predložili mestskému úradu účel použitia
minuloročnej dotácie.
Odstránenie reklamných
tabúľ firmy Ayrton. Reklamná firma Ayrton zo Žiliny napriek výzvam doteraz
neodstránila svoje veľkoplošné reklamné tabuľe, na ktoré
nemá platnú zmluvu s
mestom. Sľúbila to učiniť do
konca decembra, avšak do
našej uzávierky tak neurobila.
Preto mesto ich dá odstrániť,
samozrejme na náklady žilinskej spoločnosti.

dh_jan_b:dh.qxd

2009.01.16.

6:38

Page 9

2009.1.21.

Parkolási rend

9

Januártól egységes parkolódíjat vezettek be, és egyidejűleg megszűnt a két zónás
parkolási rend

Mindenütt 50 centbe kerül a parkolás egy órára

Január elsejével több
lényeges változás történt a
városi parkolási rendben. A
leglényegesebb az, hogy
megszűnt a zónásítás és a
fizetett parkolókban ezentúl
mindenütt egységesen 50
centet kell fizetni egy órányi
parkolásért.
Csak
emlékeztetőül: eddig az első
zónában 20, a másodikban
pedig 10 koronába került az
egy órára szóló parkolójegy.
A változásokat az euróra
való áttérés is szükségessé
tette, nyilatkozta lapunknak
Kocmál Roland, a parkolórendszert működtető Dunaszerdahelyi Parkolási Szövetkezet. /DPSZ/ vezetője. Újévtől az egész város területén
egységesen 50 eurócentbe
kerül a parkolás egy órára, vagyis átszámitva 15, 063 régi
koronába. / Ez a szám a korábbi 20 és 10 koronás parkolási
díj középarányosa./ A legalacsonyabb fizetendő összeg a
parkolóautomatákban 30 eurócent, ezért 36 percig lehet parkolni, tudtuk meg az igazgatótól.
Háromféle különböző időtartamra szóló parkolókártyát
is vásárolhatnak a gépjárművezetők: éveset, féléveset
és negyedéveset. Az éves kártya januártól egész évre szól és
az ára euróban lényegében
azonos a tavalyi koronás árral.
Az éves kártyáért 166 eurót
kell fizetni, vagyis átszámítva
92 fillérrel kerül többe, mint

ÚJDONSÁG A
NEGYEDÉVES
KÁRTYÁKNÁL

Eddig a negyedéves kártyák
januártól, márciustól, augusztustól és októbertől voltak érvényesek negyed évig. A parkolást felügyelő cég rugalmasabb megoldást vezetett
be: bármikor vásá-rolható
negyed-éves kártya, amely a
vásárlás napjától negyed évig
érvényes.

HOL VÁSÁROLHATÓK
PARKOLÓKÁRTYÁK?

fotó: DH
Aki 1 euróért vásárol parkolójegyet, két órát parkolhat. Ha pl.
délután két órakor parkol le az illető, a parkoló viszont csak
három óráig fizetős, akkor a fennmaradó egy óráért még másnap
reggel 8-tól kilenc óráig tovább parkolhat, tudta meg lapunk
Kocmál Rolandtól.
tavaly. Akinek van PRO DSZ
kedvezménykártyája, annak
80 euróba kerül csak az éves
parkolókártya. A féléves kártya 100 euróba kerül, erre nem
vonatkozik a PRO DSZ kártya, viszont a negyedéves
kártya PRO DSZ kártyatulajdonosnak csak 25 euró, míg a
többieknek 60 euró.
A Dunaszerdahelyi Parko-

Itt kaphatók a parkolókártyák, az I. emeleten.

lási Szövetkezet, amely tavaly
nyáron vette át a parkolórendszer működtetését városunkban, továbbra is biztosítja
az egyes utcák lakóinak azt a
kedvezményt, hogy saját lakóházuk közelében jutányos feltételekkel állandó jelleggel
egész évben kedvezményesen
parkolhassanak. A PRO DSZ
kártya-tulajdonosok abban a
zónában, ahol laknak, gyakorlatilag ingyen parkolhatnak,
pontosabban csak a parkolókártya kiadásának költségeit
fedező 3 eurót kell megfizetniük, míg azoknak, akiknek
nincs PRO DSZ kártyájuk, 7
euróba kerül az ilyen parkolókártya kiváltása. Aki ilyen
éves parkolókártyát akar magának kiváltani saját utcájában, annak be kell mutatnia a
személyi igazolványát és
gépjármű műszaki igazolványát.
A városban lévő 33 parkolóautomatát január első
hetében állították át fokozatosan euróra. Ezek 10, 20 és
50 centes, valamint 1 és 2
eurós pénzérméket fogadnak
el.

Sokan még mindig a városi
rendőrségen próbálnak parkolókártyát vásárolni, pedig ez
nyártól már nem az ő hatáskörükbe tartozik.
A Dunaszerdahelyi Parkolási Szövetkezet irodájában
vásárolhatók meg naponta 8
és 15 óra között. Cím: Fő utca
5568/ 2G /1. emelet/, a Városi
Művelődési Központ melletti
polifunkciós egyemeletes épületben. Tel: 550-98-12.

MIRE SZÁMITHAT A
„FEKETÉN” PARKOLÓ
SOFŐR?
Az,
aki
érvényes
parkolójegy nélkül parkol le a
fizetett parkolóban, számitson
arra, hogy egy cédulát talál a
szélvédője mögött. Ezen fel
van tüntetve az, hogy a
parkolójegy
árán
kívül
utólagosan be kell fizetnie egy
33 eurós pótdíjat is, ami
lényegében a bírságnak
tekinthető.
/Eddig
ezer
koronás bírságot hajthattak be
a bliccelőn./ Tehát ha az autós
nem fizeti meg a fizetős
parkolóhely használatért a
díjat, a DPSZ a meg nem
fizetett parkolási díjon kívül
még igényt tarthat 33 eurós
pótdíj megfizetésére is.
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Od januára jednotné parkovné a nové parkovacíe tarify platia na území celého mesta

Hodinové státie stojí všade 50 eurocentov
Od prvého januára 2009 sa menil mestský parkovací
poriadok. Najvýznamnejšou zmenou je zánik dvoch
parkovacích zón, pričom hodinové státie na platených
parkoviskách stojí všade jednotne 50 eurocentov. Doteraz
stálo hodinové parkovanie v centrálnej zóne Dunajskej
Stredy 20 korún, v druhej zóne 10 korún.
Zmenu si vynútil aj prechod na novú menu, na euro – povedal
pre DH Roland Kocmál, riaditeľ Dunajskostredského
parkovacieho družstva, ktoré od augusta roku 2008 prevádzkuje
platené parkoviská v meste. Jednotná cena 50 eurocentov
predstavuje v starej mene 15, 063 Sk, čo je aritmetický priemer
doterajšej 20 a 10 korunovej tarify. Minimálny vklad do
parkovacích automatov je 30 eurocentov, za túto sumu sa dá
parkovať 36 minút – povedal riaditeľ.
Majitelia osobných automobilov si môžu vybrať z troch
druhov parkovacích kariet. Ročná karta platí od januára, stojí
166 eur, teda je len o 92 halierov drahšia, ako stála ročná
parkovacia karta vlani v korunách. Vlastníci PRO DS kariet
zaplatia za ročnú parkovaciu kartu len 80 eúr. Polročná
parkovacia karta stojí 100 eúr. Štvrťročná parkovacia karta stojí
60 eur, pre majiteľov PRO DS karty len 25 eur.
Dunajskostredské parkovacie družstvo /DPD/ i naďalej
zabezpečuje pre obyvateľov jednotlivých ulíc možnosť
celoročného parkovania v blízkosti ich obydlia za zvýhodnené
podmienky. Majitelia PRO DS kariet môžu parkovať v tých
zónach, kde bývajú, prakticky zadarmo. Musia zaplatiť len
náklady vydania parkovacej karty, čo sú 3 eurá. Pre ostatných
stojí vydanie parkovacej karty 7 eúr. K vydaniu takejto
parkovacej karty je nutné predložiť občiansky preukaz a
technický preukaz vozidla.

„Ak kupujete parkovací lístok za jedno euro, ste oprávnený
parkovať dve hodiny na platenom parkovisku. Ak zaparkujete
napr. o 14. hodine, a nakoľko parkovanie je spoplatnené iba do
15. hod, teda v daný deň vyčerpáte iba hodinu, za ten istý lístok
môžete parkovať aj nasledujúci deň od 8.00 do 9.00“- uviedol
pre DH R. Kocmál.

NOVINKA PRI ŠTVRŤROČNÝCH KARTÁCH
Doteraz štvrťročné karty platili od januára, marca, augusta a
októbra. Správca parkovísk zavádza pružnejší systém, vďaka
ktorému možno štvrťročnú kartu zakúpiť hocikedy, pričom karta
je platná od dňa zakúpenia po dobu troch mesiacov.

KDE ZAKÚPIŤ PARKOVACIE KARTY?
Napriek tomu, že mestská polícia už nepredáva parkovacie
karty, mnohí ešte stále hľadajú parkovacie karty u mestských
policajtov. Parkovacie karty sa vystavujú v kanceláriách
Dunajskostredského parkovacieho družstva (polyfunkčná
budova pri mestskom kultúrnom stredisku), v pracovných dňoch
od 8 do 15 hodiny.
Adresa: Hlavná 5568/2G /1. poschodie. Tel.: 550-98-12.

NEPARKUJTE NAČIERNO, ZAPLATÍTE DOPLATOK 33
EÚR!
Kto odparkuje svoje vozidlo bez parkovacieho lístka, môže
očakávať za stieračom lístok s odkazom, že má zaplatiť popri
cene lístka i doplatok vo výške 33 eúr. Doteraz bola pokuta 1000
Sk. Pracovníci DPD začali kontrolovať zaplatenie parkovného za
používanie vyhradeného parkovacieho miesta v zóne s
dopravným obmedzením od 17. januára. Na území mesta je 33
parkovacích automatov, tie boli do 8. januára bolo postupne
prestavené na novú menu. Minimálne teba do automatu hodiť 30
eurocentov, za túto sumu môžete parkovať 36 minút.
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Szeretettel várjuk az iskolaköteles gyermekeket, tisztelt
szüleiket és nagyszüleiket a
DUNASZERDAHELYI VÁMBÉRY ÁRMIN
MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLÁBA
2009. január 31-én (szombaton)
a 9 órakor kezdődő, játszóház formájában szervezett
KÖZÖS ÜNNEPÉLYES BEIRATKOZÁSRA.

Gyermekközpontú, humánus légkörű iskolánk évek óta
bizonyítja, hogy új oktatási koncepciónk alkalmazásával
megszüntethető a sok házi feladat, az otthoni tanulás, mely eddig
komoly gondot jelentett a szülőknek. Kérjük, a beíratásra hozzák
magukkal gyermekük anyakönyvi kivonatát.
Oktatási programunkkal összhangban :
az l. évfolyamtól kezdődően
 kis csoportokban oktatjuk az angol vagy a német nyelvet
a szülő választása szerint
 az esztétikai készségek fejlesztésére külön tánc, képzőművészeti, énekkari, irodalmi és bábszakkört, a nagyobb mozgásigényű és tehetséget sejtető kisdiákjainknak mozgásjátékok, atlétikai és labdarúgó szakkört szervezünk
 a szülő igényei alapján lehetővé tesszük a számítógép kezelésének elsajátítását jól felszerelt számítástechnikai szaktantermünkben
az 5. évfolyamtól kezdődően :
 intenzíven tanítjuk az angol és a német nyelvet,
 minden diákunk számára lehetőséget biztosítunk számítástechnikai ismeretek megszerzésére, gyakorlására,
 kiemelt feladatként kezeljük a magyar anyanyelv és a szlovák nyelv eredményes tanítását,
 bő teret biztosítunk a tanulók egyéni adottságainak fejlesztésére.

A KODÁLY ZOLTÁN ALAPISKOLA IGAZGATÓSÁGA
értesíti a tisztelt szülőket, hogy az ünnepélyes beíratás
2009/2010-es tanévre az alapiskola
1. évfolyamába 2009. január 17-én 10.00 órakor
(szombaton), az iskola épületében lesz.
Hagyományunkhoz híven ünnepi műsorral, különböző
foglalkozásokkal várjuk a szülőket és
a beíratandó
gyermekeket.
A további napokon 2009. január 26-tól február 6-ig
(munkanapokon) 8.00 órától 16.00 óráig tart.
Kérjük a szülőket, hogy a beíratásra hozzák magukkal a
gyermek anyakönyvi kivonatát (rodný list). Hagyományos
osztályaink mellett igény szerint ének-zenetagozatos,
képzőművészet és informatika tagozatos, az 5. évfolyamtól pedig
matematika, testnevelés és nyelvi tagozatos osztályt kínálunk.
Az iskola igazgatósága és tantestülete szeretettel várja a
kedves szülőket és gyermekeiket.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dunajská Streda, Jilemnického ulica 11

ZÁPIS žIAKOV DO PRVÉHO

ROČNÍKA

Riaditeľstvo Základnej školy v Dunajskej Strede, Jilemnického
ul. 11 oznamuje , že zápis žiakov do prvého ročníka na školský
rok 2009/2010 sa uskutoční v termíne
od 15. 01. 2009 do 29.01.2009
v čase od 07.30 do 16.00 hod. na sekretariáte školy /prvé
poschodie č. dverí 61, č.t. 031 5522576 /.Zápisné tlačivo sa bude
nachádzať aj na internetovej stránke školy : www.zsjilds.edu.sk
K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.
Termín programu pre budúcich zapísaných prváčikov bude 12.

A DUNASZERDAHELYI SZABÓ GYULA ALAPISKOLA
szeretettel várja Önöket a következő programmal:

ÜNNEPÉLYES BEÍRATÁS

2009. január 22-én (csütörtök) 15.30-tól 18.00-ig
A beíratás további időpontjai:
2009. január 23-tól január 30-ig, naponta 8 órától 15
óráig
 Az iskolai beíratás nagyon fontos esemény a gyermek és
a szülő életében egyaránt, hiszen a szülők gyermekük jövőjéről
döntenek.A dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola 33
osztályában 720 gyermek tanul. A tanulók létszáma az egyes
osztályokban ideális a színvonalas és eredményes oktató-nevelő
munkához.
 A 2005/2006-os tanévtől bevezettük a nulladik évfolyamot. Ez nagy lehetőség azoknak a gyerekeknek, akik különféle
okok miatt még nem léphetnek az első osztályba.
 A 2007/2008-as tanévtől újdonságként, a szülők igényeit
figyelembe véve, bevezettük az első évfolyamban is az egész
napos oktatást. A diákokkal délután szakképzett pedagógusok
foglalkoznak, megíratják a házi feladatokat, megtanítják a leckét,
egyenként foglalkoznak a tanulókkal.
 Az 5. évfolyamtól nyelvi tagozatos osztályokat nyitunk,
amelyekben emelt óraszámban angol és német nyelvet oktatunk.
 Maradéktalanul támogatjuk a progresszív tanítási módszerek bevezetését, amelyek közé a Dalton-program is tartozik.

VÁS

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda

POZÝVA NA D NI OTVORENÝCH DVERÍ
A ZÁPIS PRVÁKOV

od 15.01. 2009 do 06. 02. 2009
v čase od 7.30 do 17.00 hod.
Naša škola ponúka:
možnosť vzdelávať sa podľa klasického modelu tradičnej
školy, ale aj podľa overeného a MŠ SR odporúčaného
inovačného modelu vzdelávania, Integrovaného tematického
vyučovania /ITV/.
 vyučovanie cudzích jazykov od prvého ročníka formou
krúžkov
 prácu s počítačom od druhého ročníka
 školský klub detí
 pestrú ponuku záujmových útvarov (športové, intelektuálne, jazykové, výtvarné, počítačové)
 možnosti využívania internetu
 integráciu žiakov so špecifickými potrebami (spolupráca
so špeciálnym pedagógom)
 telocvičňu a jedáleň v budove školy
 školy v prírode na celom prvom stupni
 lyžiarsky výcvik v 7. ročníku
Podrobnejšie informácie Vám poskytneme na
telefónnom čísle 031 / 552 45 38
februára 2009 o 16.30 hod. vo veľkej telocvični, kde ich čaká
pútavý program a milé prekvapenie vo forme základných
učebných pomôcok a potrieb. V škole je možnosť výberu z
cudzích jazykov / anglický, nemecký, francúzsky, španielsky/

 Ponúkame širokú škálu záujmových útvarov podľa výberu
žiakov.
 Asi najvýznamnejším prínosom minulého obdobia je zavedenie prvkov Daltonského školstva do výuky.
 Základné princípy sú samostatnosť, zodpovednosť, spolupráca, sloboda.
Bližšie informácie: 031/5522576, 0903 134 835 a na www.
zsjilds.edu.sk
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A városi fotópályázat
győztesei
FOTÓ:IVAN PETER

FOTÓ: GÖNDÖR LÁSZLÓ

FOTÓ: IVANČÍK PETER
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Fotosúťaž 13

21.1.2009

FOTÓ: JOZEF ŠAMEK

FOTÓ: TÓTH ADRIENN

Mestská fotosúťaž 2008

FOTÓ: GÖNDÖR LÁSZLÓ

FOTÓ: IVANČÍK PETER

FOTÓ: JOZEF ŠAMEK
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Konténerlakások

„Igen, konténerlakások, de ha valaki önhibájából kerül az utcára, ez a megoldás
emberséges, tisztességes” - tartja Ravasz József

Alacsony komfortú lakhatás a nem fizetőknek

Az önkormányzat tavaly újabb szociális lakásokat is építtetett.
Decemberben a városi önkormányzat úgy határozott, hogy
konténerlakásokba költözteti azokat, akik évek óta nem
fizetnek lakbért és a lakhatással járó egyéb illetékeket. Mivel
az érintettek zöme roma, megkérdeztük PhDr. Ravasz
Józsefet, a Romológiai Kutatóintézet vezetőjét, egyetért-e a
döntéssel.

Szerinte egy kívülálló, aki
nem ismeri a dolgok hátterét,
csak azt látja, hogy az
embereket kiköltöztetik a
komfortos lakásukból, és
felháborodik, hogy micsoda

PhDr. Ravasz József, PhD, a Romológiai Kutatóintézet vezetője: „Igen, konténerlakások, de ha
valaki önhibájából kerül az utcára, ez a megoldás emberséges, tisztességes.”

embertelen eljárás ez. Ez a
döntés azonban nem egyik
napról a másikra született.
Hogy világosan lássuk az
okait, vissza kell mennünk
egészen a nyolcvanas évekig.
Ravasz így folytatta: „A rendszerváltás előtt a mostani érintettek több mint a 70 százaléka
nem fizette a lakbért és a járulékos illetményeket. A lakbér
akkor a maihoz viszonyítva nevetséges összeg volt, a gáz, a
víz, a villany is összehasonlíthatatlanul kevesebbe került.
És ami a fő: ezeknek az embereknek akkor még volt munkájuk, rendes jövedelmük.
Mégsem fizettek, és óriási
tartozásokat halmoztak fel.
Ráadásul sokan közülük lepusztították a lakásukat és a
lakókörnyezetüket. Ezért az
akkori vezetés úgy döntött,
hogy kiköltözteti őket a városközponti lakásokból a városszéli Lőrincz Gyula utcai lakótelepre, ahol ma 36 család él.”
A roma szakember úgy látja,
hogy ezeknek az embereknek –
tisztelet a kivételnek – az új helyen sem változott a hozzáállása. „Az általuk lakott házakban több mint 25 millió
koronás kárt okoztak. Ez egy óriási tehertétel a városnak”,
tette hozzá Ravasz.
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S hogy lehet változtatni ezen
a helyzeten? Ravasz József úgy
véli, máról holnapra biztosan
nem, ez több éves koncentrált
munkát igényel. „Kidolgoztunk egy olyan rendszert,
amelynek segítségével belelátunk az érintett emberek
életébe, enélkül ugyanis kizártnak tartom, hogy akár egy
lépéssel is előbbre juthatnánk.
Vannak közöttük olyanok, akik
tudatosan rombolnak, de vannak olyanok is, akik tisztességes szegénységben élnek, és
mindent elkövetnek, hogy javítsanak a körülményeiken.”

FELTÉTELEKNEK KELL
MEGFELELNI

A Karcsai úti konténerlakások használata feltételekhez lesz kötve. Ez egy húsz
pontos kritériumrendszer, amely többek között olyan
kötelezettségeket tartalmaz,
mint a saját lakás, a közös helyiségek és a környezet tisztán
tartása, a gyerekek rendszeres
iskolalátogatása, a munkahivatal heti egyszeri felkeresése.
„Intézetünk csapata naponta
ellenőrzi a feltételek teljesítését.”

VÍZ, VILLANY, RADIÁTOR,
Ha valaki eleget tesz ezeknek az elvárásoknak, visszajuthat abba a környezetbe,
ahonnan távozni kényszerült,
idővel akár jobba is. A Lőrincz Gyula lakótelepen már
most is van 8-10 olyan család, amely jobb helyre költözhet, mert nincsenek tartozásai és rendben tartotta a
lakását. De segíteni csak
olyanokon lehet, akik maguk
is tesznek azért, hogy javuljon a helyzetük.
MOSDÓ ÉS WC IS LESZ

A Karcsai úti konténerlakásokba kerülők többségének
már nem volt bérleti szerződésük, mert a tartozásaik miatt
nem újították meg nekik. Tehát
tulajdonképpen jogtalanul laknak a lakásaikban, amelyeket
már megvásárolt a Southerm.
Pontosabban 69 százalékkal ez
a cég a többségi tulajdonos, a
maradék 31 százalék a városé.
Mielőtt megszületett volna az
erről szóló megállapodás, a

Nem kerülnek az utcára
Southerm kötelezte magát,
hogy a kiköltöztetetteknek átmeneti lakást biztosít. „Azért
mondom, hogy átmeneti, mert
lehetetlenség, hogy egy többgyermekes család évekig
egyetlen kis helyiségben lakjon. Igaz, hogy mind a huszonkét konténerlakásban van víz,
villany, mosdó, villanyradiátor,
sőt még WC is, amit utólag
jártam ki Pázmány Péter polgármester úrnál. Ha szűkösen
is, négy ember elfér bennük,
nem fagy meg, tisztálkodhat,
főzhet, moshat. Ha valaki
önhibájából kerül az utcára, ez
a megoldás emberséges, tisztességes. Aki pedig az ellenkezőjét állítja, kérem, oldja
meg ezt a súlyos problémát
jobban, úgy, hogy ne jelentsen
többé sokmilliós tehertételt a
városnak és minden lakójának.” nyilatkozta lapunknak
Ravasz József. /vk/

Nitra: Pre neplatičov
byty z kontajnerov
Nitra stavia v lokalite Orechov dvor 28 nových bytov nižšieho
štandardu a komunitné centrum. Byty s rozlohou 40 štvorcových
metrov vyskladajú z oceľových kontajnerov. Domov tu nájdu
neprispôsobiví občania a neplatiči, ktorých mesto opakovane
riešilo pre vysoké dlhy na nájomnom. Nasťahovať by sem mohli
pravdepodobne ešte v zimných mesiacoch. Za novými bytmi
bude komunitné centrum. Investícia predstavuje 132 776 eur.
V lokalite Orechov dvor býva 180 ľudí, prevažne Rómov, z
toho je 88 detí. Nezamestnanosť je tu 99-percentná, časté je aj
záškoláctvo, približne polovica detí nechodí pravidelne do
školy. V súčasnosti je tu 36 bytov nižšieho štandardu, ktoré
postavilo mesto. Byty nemajú kuchynskú linku ani vaňu, dva
domy majú spoločnú žumpu, tečie len studená voda. Nedávno tu
začali pôsobiť dve terénne sociálne pracovníčky. "Je to lokalita,
kde by malo v budúcnosti žiť okolo 400 ľudí, možno by už
potrebovala aj nejaký obchod a ihriská," domnieva sa primátor
Jozef Dvonč. Záškoláctvo detí chce radnica riešiť zriadením
školského autobusu. V minulosti tu už fungoval, obyvatelia ho
však zneužívali a záškoláctvo pretrvávalo. Problematických
detí, ktoré rieši sociálna kurátorka, je 27. V pláne je aj
vytvorenie tzv. sociálneho podniku, teda strediska separovaného
zberu odpadu, kde by pracovali miestni obyvatelia.
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Obnova / Felújítás

Pályázatoknak köszönhetően szépül az iskola

Ablakcsere a magyar gimnáziumban

Amikor Zirig Ferenctől, a dunaszerdahelyi magyar oktatási nyelvű gimnázium igazgatójától az iránt érdeklődtem, mire költik a sikerrel megpályázott
támogatás összegét, az első pillanatban
nem tudta, melyik pályázatról van szó.
Ezek szerint a most kapott összeg nem
az egyetlen támogatás, amelyben az iskola
részesült?
Hál‘ istennek, nem az egyetlen. Nemrég
fejeztük be a csatornázás felújítását, ez egy
2 milliós projekt volt, amelyet a megyei önkormányzatnál pályáztunk meg. Újabb
sikeres pályázatnak köszönhetően 7 millió
koronát kaptunk a megyétől az új ablakokra. Tavaly is nagy összeget, 5 millió koronát kaptunk a tető felújítására. Tehát
folyton pályázunk, és ennek köszönhetően
épül, szépül az iskola. Rá is fér, mert kerek
félévszázada épült. Sajnos, ez alatt a hoszszú idő alatt a külső homlokzatot még soha
nem javították, ami meg is látszik rajta. Az
a nagy vágyunk, hogy kívülről is felújítsuk
az épületet.
A megyei önkormányzattól legutóbb
kapott pályázati támogatást mire fordítják?
Százezer koronát kaptunk az iskolaudvar
és az ott található sportlétesítmények javítására. A tornaterem is elég rossz állapotban van, ott is szükség lesz bizonyos javításokra.

Fotó: DH
EU-s pályázaton is részt vett az iskola?
Azon szinte senkinek sem volt esélye
részt venni. A megyei önkormányzat illetékesei ugyan felhívták a figyelmünket erre
a lehetőségre, de mi, mint intézmény nem
pályázhatunk. Nekünk a megye a fenntartónk, tehát csak rajta keresztül pályázhatunk, neki kellene lépnie, benyújtania a
pályázatunkat. Valójában arra sincs pénzünk, hogy megírassuk a pályázatot. De
még ha megnyernénk is, nem tudnánk állni
az önrészt, mert bizonyos összeggel magának a támogatottnak is hozzá kell járulnia
a projekthez, és nem kis összegről van szó.

Vďaka projektom skrášľujú školu

Nové okná v maďarskom gymnáziu

Keď som Ferencovi Zirigovi, riaditeľovi Gymnázia s vyučovacím jazykom
maďarským položila otázku, na čo využijú prostriedky z úspešných projektov,
odpovedal s otázkou, že ktorý projekt
mám na mysli ?
Boli ste teda úspešní vo viacerých
projektoch?
Chváľa bohu, boli sme úspešní nielen s

jedným projektom. Teraz sme dokončili
projekt kanalizácie v celkovej hodnote 2
mil. Sk, zdroje sme získali od Trnavského
samosprávneho kraja. Bol úspešný i náš
projekt na výmenu okien v celkovej
hodnote 7 mil. Sk. Vlani sme obdržali 5
mil. Sk na opravu strechy. Teda uchádzame sa o zdroje priebežne, vďaka nim je
rekonštrukcia a skrášľovanie školy priebežné. Je i načase, veď škola bola postavená pred polstoročím.
Od tej doby sa fasáda
neopravovala, čo je viditeľné. Našim veľkým
snom je vonkajšia rekonštrukcia budovy.
Na čo využijete najnovšie
prostriedky
získané zo zdrojov samosprávneho kraja?
Získali sme 100 tisíc
korún na rekonštrukciu
školského dvora a športového ihriska vo dvore. Aj telocvičňa je v

Tudjuk, hogy mindössze 10 vagy 15 percig
volt nyitva a szerver. Nem tudom, hogy a
megye hány projekttel tudott pályázni, tudtommal nagyon kevéssel. Az a baj, hogy
kevés a szakember. Nem lenne rossz, ha az
iskolákhoz kirendelnének egy olyan szakembert, aki konkrét tanácsokkal tudna
szolgálni az EU-s pályázatok ügyében. De
őszintén megvallva, a megyei önkormányzat közelebb áll hozzám. Az EU nagyon
szép, nagyon hasznos pályázatokat ír ki, de
a hazai magyar iskoláknak nincs nagy
esélyük, hogy bekerüljenek a támogatottak
közé. /vk/

pomerne zlom stave, aj tam budú nutné
nejaké opravy.
Uchádzala sa škola aj o zdroje od EU?
Na tomto projekte sa nemal šancu
zúčastniť takmer nikto. Hoci nás zo samosprávy informovali o nich, ale my sme sa
ako ustanovizeň neuchádzali. Sme škola v
správe kraja, na projektoch sa môžeme zúčastniť prostredníctvom župy, ona musí
urobiť krok, podať projekt. Skutočne
nemáme peniaze na to, aby sme dali
niekým vypracovať projekt. Ale ak by sme
aj boli úspešní, nemáme na financovanie
spoluúčasti, čo nie je maličkosť, pričom je
podmienkou pridelenia prostriedkov.
Vieme, že server bol otvorený na 10 alebo
15 minút. Neviem, koľko projektov
dokázala župa podať, počul som, že len
veľmi málo. Najväčším problémom je
nedostatok odborníkov. Nebolo by zlé,
keby do škôl vyslali takých odborníkov,
ktorí v súvislosti s EU-projektmi dokážu
poradiť v konkrétnych prípadoch. Ale
úprimne povedané, krajská samospráva je
nám bližšia. EU je veľmi pekná vec, vypisuje osožné projekty, ale domáce maďarské školy nemajú šancu dostať sa medzi
podporované školy.
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Kell-e magyar püspök Szlovákiában?

Nagy Attila: Kérdéssel válaszolnék. Vajon szükség van-e
az Amerikában élő szlovákoknak szlovák püspökre?
Vagy az Angliában élő íreknek
ír püspökre? Szerintem a
válasz
minden
esetben
természetesen az igen kell
legyen. És hála Istennek,
ezekben az országokban az is.
Mert a demokratikus világban
nem kérdőjelezik meg azt, ami
ezeknek a híveknek a magától
értetődő vágya. Miért ne
lehetne hát Szlovákiában az itt
élő 400 ezres magyarságnak is
ez az óhaja? Tegyük hozzá, a
világ más részeit nézve:
teljesen jogosan. Vagyis bizony
szükség van magyar püspökre.
De még nagyobb szükség lenne
végre nacionalista ideológiától
mentes,
békére
vágyó
gondolkodásmódra az emberek
fejében.
ThDr. Karaffa János
felsőtúri plébános, a Pázmaneum elnöke:
A felvidéki magyarság 1990
óta kéri a Komáromi Imanapokon és különböző fórumokon a Szlovákiában élő magyar
katolikusok ügyeivel megbízott magyar nemzetiségű főpásztor kinevezését. A tavalyi
egyházmegyei felosztást követően 25 000 személy és 25
magyar civil szervezet kérte
nyílt levélben a magyar püspök
kinevezését a Szlovák Katolikus Püspökkari Konferen-

ciától. Kérésükre választ a mai
napig nem kaptak. A Szlovákiai Katolikus Egyház vezetőinek álláspontja szerint erre
nincs is szükség, mert a magyar nemzetiségű hívekről nagyon jól gondoskodnak. A
Szlovák Püspökkari Konferencia szóvivője több magyarul
folyékonyan beszélő püspökről
is tud, és azt hangoztatja, hogy
a magyar hívekkel püspöki
helynökök is foglalkoznak.
Valójában két működő püspök
– Ján Orosch és Vladimír
Filo - beszél folyékonyan
magyarul.
De
minden
egyházmegyében nin-csenek
magyar ügyekkel meg-bízott
püspöki
helynökök.
A
pozsonyi és nagyszombati egyházmegyékben e téren semmilyen előrelépés nem történt.
A nyitraiban a hívek és papok
szerint nem kielégítő a magyar
nyelvet csak törő szlovák helynök kinevezése. A helynökök
kinevezése csak félmegoldás.
A 400 000 felvidéki magyar
katolikus számára égető a paphiány, a katolikus értelmiség
képzése és az ifjúság nevelése.
E gondokkal komplex módon
eddig sem foglalkozott a Szlovákiai Katolikus Egyház, és
nem is mutat hajlandóságot. A
felvidéki magyar katolikusoknak nem marad más, mint az
ima és a határozott kérés a

Szentszék irányában. Az egyetemes Katolikus Egyház nem
hagyhatja farkasok prédájául a
400 000 fős felvidéki magyarajkú nyáját, amely saját Jó
Pásztorára vágyik, akinek érti a
szavát.
Écsi Aranka: Azért van
szükség a magyar püspökre,
mert anyanyelvünkön jobban
megértjük az ő gondolatait.
Nagyon fontos, hogy a fiatalok,
a diákok is anyanyelvükön hallgathassák a püspök atya tanítását a lelkiatyák tolmácsolása

által. Mivel elég sok magyar
katolikus hívő van Szlovákiában, ezért szükség van arra
is, hogy a magyar püspök atya
összefogja a magyar lelkiatyákat, akik közös erővel többet
tudnak tenni a hívek érdekében. Tolmácsolni tudnák a magyar hívek kérését a magyar
püspöknek. Mi, hívek is azon
fogunk munkálkodni, hogy hozzásegítsük a papjainkat ahhoz,
hogy minél többet tudjanak a
magyar hívők érdekében tenni
és magyar püspököt nevezhessenek ki az árva nyájnak.
Szükség van több magyar lelki
programra is, amely megvalósulása nagy mértékben függ az
új magyar püspök kinevezésétől is.
(–ka-) fotó: Atos

munkatársa ismerteti. Ugyanaznap 14. OO órakor sajtótájékoztató keretében mutatják be
Mit láthatunk az idei első tárlaton?
a KGM negyedik katalógusát
Január 23-ától február 18-ig válogatás látható Laczkó Ibolya és Pogány Gábor művészeta Kortárs Magyar Galéria csaknem hatszáz történészek. A galéria meghívott vendégei, Dr.
alkotást felölelő gyűjteményéből. A kiállítás Szepes Lászlóné és Lóska Lajos budapesti
megnyitója január 23-án pénteken 17.00 órakor művészettörténészek a galéria gyűjtésének
lesz, a bemutatott műveket és alkotóikat további irányvonalairól és lehetőségeiről
Székely Zoltán, a győri Xantus János Múzeum értekeznek.

Vermes villa - Kortárs Magyar Galéria

17

Ahová érdemes elmenni:
Art Ma Galéria

Az idén hét
kiállítás
Milyen kiállításokat láthatnak az érdeklődők az idén az Art Ma Galériában?
A programról Lipcsey
György szobrászművész, a
galéria tulajdonosa tajékoztatta lapunkat.
Az első kiállítás április 22én nyílik, ez egy dunaszerdahelyi fiatal képzőművész,
Ozsvald Kuky Anna alkotásait mutatja be, aki a pozsonyi
Képzőművészeti
Főiskola
textil szakán végzett. Május
20-a és 30-a között az Art
9000 nevű győri művészcsoport öt tagjának lesz kiállítása.
Hatodik alkalommal rendezzük meg a Nyugat-szlovákiai
Képzőművészek Társasága biennáléját, az Eratót. Ez a legnépszerűbb rendezvényünk,
ez került be leginkább a köztudatba. Augusztus 5-e és 15e között az idén ötvenéves
pozsonyi festő- és textilművész, Kyra Munk Matušti-

ková képeit láthatjuk. Szeptember 9-e és 19-e között két
fiatal hazai művész, a dunaszerdahelyi Ferdics Béla és a
nyitrai Szalai Dániel közösen
mutatják be műveiket. Októberben fotótárlatunk lesz: a
Budapesten évente megrendezett Nemzetközi Magyar Fotóművészeti Kiállítás anyaga
minden alkalommal az Art
Ma Galériában is látható, és
nagyon sok érdeklődőt vonz.
A 2009-es év utolsó rendezvénye, az Architektura is évi
rendszerességgel jelentkezik,
az idén negyedik alkalommal.
/vk/
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DAC

A DAC-legénység téli felkészülése idehaza zimankóban kezdődött
és a dubai edzőtáborban folytatódott

Az ificsapatból hárman edzenek a nagyokkal
Hideg, januári hétköznap.
Aki csak teheti, inkább bent
marad, és nem megy ki az
utcára. Van azonban 20-25
fiatalember, akik dacolva a
körülményekkel bemelegítő
gyakorlatokat
végeznek,
róják a köröket, majd
előkerül a labda is. A DAC
labdarúgóiról van szó, akik
január 8-án elkezdték a téli
felkészülést.
A
Werner
LorantRadványi Miklós edzőpárosnak új játékosokat kell
beépítenie a csapatba, hiszen a
keretben több változás is
történt. Leonard Kweuke már
nem a DAC-cal készül a
tavaszi idényre. Az ősszel 11
gólig jutó kameruni focista a
német Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurthoz
került fél évre, kölcsönbe.
Nem tagja már a keretnek
Landerl, Moughfire és Rabihou sem.
Hat új játékos érkezett próbajátékra, akik közül hárman
azóta már távoztak is, mert
nem nyerték el a szakvezetés
tetszését. Hárman viszont
maradhattak, és egyelőre a
kerettel készülnek: a finn
Staffula, a német útlevéllel
rendelkező Damir és a szlovák
Labaška. Az U19-es ificsapatból 3 játékos készül az A-

csapattal: Lénárth Tamás,
Németh András és Habenicht János. "Több új focista
játéka is elnyerte a tetszésemet, de alaposan meg kell fontolnunk, hogy ki az, aki tényleges erősítést jelenthet. Van
még egy kis időnk a bajnokság
rajtjáig, hogy ezt eldöntsük," nyilatkozta Werner Lorant, a
DAC vezetőedzője.

Egy hétig Dunaszerdahelyen
és Bősön készült a DAC, míg
január 15.-26. között dubai edzőtáborozás van soron, ahol
négy mérkőzést játszik a csapat. Az ellenfelek lapzártakor
még nem voltak ismertek.
"Fontos, hogy Dubaiban jó
talajon, jó körülmények között
készülhetünk. 10 napig intenzíven edzünk, a csapat együtt

lesz, és bízok abban, hogy kezd
majd kialakulni egy ütőképes
gárda"-fogalmazott a német
szakember.
A hazaérkezés után is több
előkészületi meccset játszik a
gárda. A DAC ellenfelei között
találhatjuk többek között az
Újpest, az Austria Wien, a
Sturm Graz vagy az Artmedia
együttesét.
A Corgoň liga tavaszi
idénye február végén kezdődik. A DAC február 28-án,
hazai környezetben játssza első mérkőzését. Az ellenfél az
eperjesi Tatran gárdája lesz.
(pll)
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Karácsony másnapján látogatottsági rekord született

Ötszáznyolcvanan próbálták ki a jeget
Nem volt eddig olyan nap,
hogy kétszáz alá csökkent volna a
jégpálya látogatóinak száma,
újságolta megelégedetten Ollé
Lajos.
A kis túlzással dunaszerdahelyi
téli stadionnak is nevezhető pálya
vezetője szerint átlagban háromszázan látogattak ki, de a mostani
szezonban rekordot is elkönyvelhetnek. A második karácsonyi
ünnepen reggeltől estig összesen
580-an jöttek ki korcsolyázni. Az
ismerős arcok mellett sok volt a
teljesen új korcsolyázó, akiket nyilván az olcsóbb belépőjegyek is arra
csábítottak, hogy előszedjék korcsolyájukat. Főleg a PRO DSZ
kedvezménykártyával nagyon kedvező a belépő ára, hiszen a 15 évnél
fiatalabbak egy euróért két órát
tölthetnek a jégen, a felnőttek két
eurót fizetnek. Akinek nincs PRO
DSZ kártyája, az 3 eurót fizet. Az
iskolai szünidő leteltével sem kong
az ürességtől a pálya, sőt, most is
van nyüzsgés. Az iskolák rendszeresen kilátogatnak ide, hogy korcsolyázással töltsék a tornaóráát. Az
idei korcsolyaszezon a szokásosnál
később, csak tavaly december 20án indult be. A jégpálya szomszédságában épül ugyanis az új sportcsarnok, amelyet előreláthatóalg
március elején adnak át, és megoldást kellett találni a korcsolyázók
biztonságos bejutására. A későbbi
nyitás miatt mintegy 180 ezer
koronás bevétel maradt el belépőjegyekből. A jégpályát már 15. éve
működtető városi önkormányzat
megfelelő időjárás esetén ezt a
kiesést a nyitvatartás február végéig
való meghosszabbításával igyekszik pótolni.
/A belépőjegyek árait részletesen
lapunk 21. oldalán ismertetjük./

Pozor na podvodníkov!
O vydanie PRO DS karty možno požiadať len osobne na
mestskom úrade. Tento fakt pripomíname z toho dôvodu, lebo
jeden čitateľ nás upozornil na zneužitie PRO DS karty. Ako
uviedol, po domoch chodí mladý muž, ktorý prevažne starším
osobám sľubuje vybavenie PRO DS karty. Zrejme ide o
podvodníka,
Takáto možnosť totiž neexistuje. Mestský úrad nikoho
nesplnomocnil na vybavenie PRO DS karty iným osobám.
Preto varuje občanov, aby sa nenechali oklamať podvodníkom
a vo vlastnom záujme neposkytli osobné údaje a doklady
cudzím osobám.
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Rekord v druhý vianočný deň: 580 korčuliarov

Stovky korčuliarov na umelom klzisku
Cez zimné prázdniny sa na
umelej ľadovej ploche v Dunajskej Strede korčuľovalo denne
priemerne viac ako 300 detí a
dospelých.
Rekordný počet návštevníkov
podľa štatistík vedúceho umelého
klziska Ľudovíta Ollého zaznamenali v druhý vianočný deň, keď
si kúpilo vstupenky 580 korčuliarov. Návštevnosť podľa Ľ. Ollého zrejme ani po prázdninách neklesne, pretože zo škôl tradične
prichádzajú celé triedy na umelé
klzisko a tam absolvujú hodinu
telocviku. Je mnoho nových záujemcov aj vďaka tomu, že v tejto
sezóne mestská samospráva, ktorá
v Dunajskej Strede prevádzkuje
umelé klzisko už 15. rok, sa
rozhodla znížiť ceny vstupeniek.
Pre dospelých vstupenka na dve
hodiny stojí dve eurá, bez PRO
DS karty, ktorá oprávňuje Dunajskostredčanov na výrazné zľavy na
vstupnom, stojí tri eurá. Pre deti
do 15 rokov s PRO DS kartou stojí
vstupenka na dve hodiny jedno
euro. Permanentku na mesiac majitelia karty zliav kúpia pre deti za
18 eur, pre dospelých za 36 eur.
Tohtoročnú sezónu na dunajskostredskom umelom klzisku odštartovali až 20. decembra 2008,
pretože vedľa ľadovej plochy finišujú s výstavbou novej športovej
haly. Pre zaručenie bezpečnosti
korčuliarov museli objekt oplotiť.
Tento sklz spôsobuje v tržbách
výpadok okolo 6 000 eur, čo
možno podľa Ľ. Ollého kompenzovať tým, že prevádzku klziska v
prípade priaznivého počasia predĺžia až do marca.
/O cenách vstupeniek informujeme podrobnejšie na strane 21./

Szélhámoskodnak a PRO DSZ
kártyával!
A PRO DSZ kártya kiadása csak személyesen, a városházán
kérelmezhető. Azért hívjuk fel erre nyomatékosan a figyelmet,
mert lapzárta napján egy olvasónk figyelmeztetett arra, hogy
fiatal férfi keres fel idős embereket és felajánlja, hogy elintézi a
PRO DSZ kártya kiadását. Ilyen lehetőség nincs és a városháza
nem bízott meg senkit ilyen ügyintézéssel. A városi hivatal ezért
arra int mindenkit, hogy ne dőljenek be szélhámosoknak és saját
érdekükben senkinek ne szolgáltassák ki személyi adataikat és
okirataikat.
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Felhívás a vállalkozókhoz és polgárokhoz a jövedelemadó 2%-ának átutalására
a dunaszerdahelyi futball támogatására

Fogjunk össze a futball és a DAC javára!

A PRO FK DAC Alapítvány ezúton felhívással fordul a vállalkozókhoz és polgárokhoz, akiknek nem közömbös a futball és
a DAC további sorsa és fejlődése. Kérjük jövedelemadójuk 2%-ának átutalását a PRO FK DAC javára, amivel
hozzájárulnak az ifjúsági csapataink számára kialakított feltételek javulásához. Fogjunk össze a futball és a DAC javára,
hogy ismét városunk és régiónk büszkeségének nevezhessük!

Az adó 2%-ának utalási módja:
1. Az adó 2%-a fogadójaként válassza a PRO FK DAC
alapítványt
2. Az adóbevallási nyomtatványnak az adó 2%-a utalására
vonatkozó rovatába vezesse be a következő adatokat:
Nadácia PRO FK DAC
IČO: 45014744
3. A szabályosan kitöltött adóbevallást határidőn belül juttassa
el a helyileg illetékes adóhivatalba (rendszerint folyó év március
31-ig).
Alkalmazottak esetén a következő módon járjon el:
1. Kérje meg munkaadóját, hogy készítse el önnek az adóbefizetési igazolást, amiből kiszámítja a 2 százalékot. Maximum
ennyit lehet átutalni a fogadónak. A minimális összeg 20 Sk.
2. Az adó 2%-a fogadójaként válassza a PRO FK DAC
alapítványt. IČO: 45014744.
3. Töltse ki a nyilatkozatot. Ebben tüntesse fel a a fogadót és az
átutalásra szánt összeget.
4. A nyilatkozatot és az igazolást juttassa el 2008. április 30-ig
a helyileg illetékes adóhivatalba.
Pénzadományaikat előre is köszönjük!

Vý z v a p r e p o d n i k a t e ľ o v a o b č a n o v n a p o u k á z a n i e 2 % z d a n e p r í j m u n a
podporu futbalu v Dunajskej Strede

Spojme sa pre futbal – spojme sa pre DAC!
Vedenie Nadácie PRO FK DAC týmto vyzýva všetkých podnikateľov a občanov, ktorým nie je ľahostajné ďalšie
napredovanie futbalu v našom meste Dunajská Streda. Žiadame Vás o poukázanie 2% z dane príjmu, čím nám pomôžete
vytvoriť lepšie podmienky na výkonnostný futbal v našich dorasteneckých oddieloch. Spojme sa pre futbal, aby výsledkami
bol opäť pýchou nášho mesta, celého regiónu a Slovenska.

Ako poukázať 2% z dane z príjmu?
1. Vyberte za prijímateľa 2% dane Nadáciu PRO FK DAC
2. Daňové priznanie obsahuje kolónku na poukázanie 2% dane,
kde uveďte nasledovné údaje:
Nadácia PRO FK DAC
IČO: 45014744
3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v stanovenej
lehote na miestne príslušný daňový úrad. (zvyčajne do 31. marca
kalendárneho roka)
V prípade zamestnancov postup je nasledovný:
1. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil potvrdenie o
zaplatení dane. Na ňom je uvedený aj dátum zaplatenia dane, z
ktorej si vypočítate 2%. To je maximum, čo možno poukázať
prijímateľovi. Musí byť však najmenej 20 korún.
2. Vyberte za prijímateľa 2% dane Nadáciu PRO FK DAC
3. Vyplňte vyhlásenie. V ňom uveďte prijímateľa a sumu, ktorú
chcete poukázať.
4. Vyhlásenie a potvrdenie doručte do 30. apríla 2008 na
miestne príslušný daňový úrad.
Za Vaše poukázané dary vopred ďakujeme!
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Sadzby vsupného a úhrad za služby v
zariadeniach správy športových
zariadenív Dunajskej Strede

Belépőjegyek árai a Dunaszerdahely
városának kezelésében lévő
sportlétesítményekben

1. V jednotlivých zariadeniach Správy športových zariadení
sa stanovujú nasledovné sadzby vstupného:
a) UMEĽÁ ĽADOVÁ PLOCHA
Kategórie:
Výška vstupného/ hod.:
Deti do 18 rokov
2 eur/2 hodiny
Deti do 18 rokov s kartou PRO DS
1 eur/2 hodiny
Dospelí
3 eur/2 hodiny
Dospelí s kartou PRO DS
2 eur/2 hodiny
Základné školy a stredné školy
1 eur/2 hodiny
v sprievode pedagóga v dopoludňajších
hodinách /pracovné dni/
Sprievod /rodič/
0,5 eur/2 hodiny
Prenájom ľad. plochy na hokej
100 eur/1 hod.
PERMANENTKA :
týždenná
dospelí :
20 eur
s kartou PRO DS 10 eur
deti do 18 r.:
10 eur
s kartou PRO DS 5 eur
mesačná
dospelí :
60 eur
s kartou PRO DS 30 eur
deti do 18 r.:
30 eur
s kartou PRO DS 15 eur
sezónna
dospelí :
100 eur
s kartou PRO DS 50 eur
deti do 18 r.:
50 eur
s kartou PRO DS 25 eur

1. A Dunaszerdahely városának kezelésében lévő sportlétesítmények egyes intézményeibe a következőképpen alakulnak a
belépőjegyek árai:
a/ VÁROSI MŰJÉGPÁLYA
kategóriák
belépőjegy/óra
Gyerekek 18 éves korig
2 euró/2 óra
Gyerekek 18 éves korig PRO DS kártyával 1 euró/2 óra
Felnőttek
3 euró/2 óra
Felnőttek PRO DS kártyával
2 euró/2 óra
Alap- és középiskolák diákjai tanári kísérettel
a délelőtti órákban /munkanapokon/
1 euró/2 óra
Kísérő /szülő/
0,5 euró/2 óra
Jégpálya bérlete jégkorongozásra
100 euró/1 óra

b) ŠPORTOVÁ HALA
- použitie ihriska vrátane sociálnych zariadení
27 eur/hod.
(výlučne na športové podujatia) s počtom do 20 osôb

BÉRLETEK
heti bérlet
felnőttek
gyerekek 18 évig
havi bérlet
felnőttek
gyerekek 18 évig
bérlet az egész idényre
felnőttek
gyerekek 18 évig

20 euró PRO DS kártyával 10 euró
10 euró PRO DS kártyával 5 euró
60 euró PRO DS kártyával 30 euró
30 euró PRO DS kártyával 15 euró
100 euró PRO DS kártyával 50 euró
50 euró PRO DS kártyával 25 euró

b/ SPORTCSARNOK
-a sportpálya használata, beleértve a szociális helyiségeket is
/kizárólag sportrendezvényekre, 20 főig/
27 euró/óra

c) FUTBALOVÉ IHRISKO S UMELOU TRÁVOU
-použitie sociálnych zariadení v PKaO (šatne, umyvárne) za
jednorázové skupinové použitie
do 10 osôb
10 eur
nad 10 osôb
20 eur
- za užívanie ihriska
10 eur/ 1 hod

c/ MŰFÜVES FUTBALLPÁLYA
- a szociális berendezések használata /öltőzők, mosdók/
egyszeri csoportos használatra
legfeljebb 10 fős csoportnak
10 euró
10 főt meghaladó csoportnak
20 euró
- a pálya használatáért
10 euró/óra

2. Základné školy, stredné odborné školy a gymnáziá so
sídlom na území Mesta Dunajská Streda a mládežnícke družstvo
FK DAC počas prevádzky v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod.
neplatia za užívanie zariadení futbalového ihriska s umelou
trávou okrem letných školských prázdnin .
3. Športové kluby pôsobiace na území Mesta Dunajská Streda
neplatia za užívanie športovej haly.
4. V osobitných prípadoch primátor mesta môže povoliť zľavy
a oslobodenie od platenia vstupného resp. úhrad za služby. O
poskytnutých zľavách pravidelne informuje mestskú radu.
5. Tieto sadzby vstupného schválilo Mestské zastupiteľstvo v
Dunajskej Strede na svojom zasadnutí dňa 16. decembra 2008 a
nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2009.

2. A Dunaszerdahely városában székelő alap-, közép- és
szakiskolák, gimnáziumok, valamint az FK DAC ifjúsági csapata
a műfüves futballpályát 14.00 és 17.00 óra között ingyenesen
használhatják, kivéve a nyári szünetet.
3. A Dunaszerdahely területén működő sportklubok nem
fizetnek díjat a sportcsarnok használatáért.
4. Rendkívüli esetekben a város polgármestere kedvezményeket engedélyezhet, továbbá a belépőjegy vagy a
szolgáltatás díja megfizetésének kötelezettsége alóli felmentést.
A megítélt kedvezményekről rendszeresen tájékoztatja a városi
tanácsot.
5. Ezeket a díjtételeket Dunaszerdahely városának
képviselőtestülete hagyta jóvá a 2008. december 16-án megtartott
ülésén és 2009. január 1-től lépnek hatályba.

V Dunajskej Strede, december 2008
Ing. Péter P á z m á n y ,
primátor mesta

Dunaszerdahely, 2008 december
P á z m á n y Péter ,
polgármester
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Olvasói verseny / Čitateľská súťaž

Nem babra megy a játék!

December 18-i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Milyen frizurát ajánlott
estélyi ruhához Pápay Krisztina, a Neratovice téri Magyar
Tannyelvű Magán Szakközépiskola fodrászokat oktató mestere?
A helyes választ beküldők közül kisorsoltunk három nyertest,
akik ingyen készíttethetik el a frizurájukat a szóban forgó iskolai
fodrászműhelyben.
Nyerteseink: Póda Zsuzsa, Újfalu 2225/35, Katona Júlia,
Barátság tér 2164/7 és Széll Henrik, Duna utca 372/17.
Nyerteseink időpont-egyeztetés ügyében hivják fel a következő
telefonszámot: 0905/ 944-585. Szíveskedjenek bemutatni a
személyazonossági igazolványukat.
Ráadásként még három további díjat is kisorsoltunk, a Marietta kozmetikai szalon ajándékát: három olvasónk ingyenes
manikűr- vagy kézápolási szolgáltatást vehet igénybe a Fő utcán
található Marietta kozmetikai szalonban. Nyerteseink: Csala
Kornélia, Akácfa utca 1487/26, Bugár Mária, Zöldfasor
1207/46 és Biricskay Melinda, Maloblahovská 9. Időpontot az
alábbi számon egyeztethetnek: 0904/ 467-515.
Új kérdésünk így hangzik: Mikor adták át a városi termálfürdő új élményfürdő részlegét? A helyes választ beküldők
között 3-3 darab 10 belépésre szóló jegyet sorsolunk ki.
Válaszaikat legkésőbb 2009. január 26-ig küldjék be szerkesztőségünk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján,
lehet e-mailben is a press@dunstreda.sk címre.

Nejde o babku!

Výhercovia čitateľskej súťaže z 18. decembra
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili
nasledovnú otázku:. Aký vhodný účet doporučila majsterka
kaderníkov K. Pápay v Súkromnej strednej škole s vyuč. jazykom
maďarským na Neratovickom námestí k večerným kokteilovým
šatám? Správnu odpoveď zaslali a boli vyžrebovaní: Zsuzsa
Póda, Nová Ves 2225 /35 , Júlia Katona, Nám. Priateľstva
2164/7 a Henrik Széll, Dunajská 372/17.
Výhercom pripravia v predmetnej škole účes podľa želania
nášho čitateľa. Termín dohodnite na tel. čísle: 0905/944-585.
Prineste si so sebou občiansky preukaz.
Čitateľov tentokrát sme prekvapili aj ďalšími cenami. Kto
odpovedal správne na otázku, že v salóne Marietta čím môžete
prekvapiť vašich najbližších, mal možnosť vyhrať manikúru
alebo ošetrenie rúk. Vyhrávajú: Kornélia Csala, Agátová u.
1487/26, Mária Bugár, Zelená 1207/46 a Melinda Biricskay,
Maloblahovská 9. Termín návštevy salónu si dohodnite na tel. č.
0904/467/515. Prineste si so sebou občiansky preukaz
Nová otázka znie: Kedy bolo slávnostne otvorili nové wellness
centrum v mestskom termálnom kúpalisku? Traja šťastlicvi
vyhrávajú po 10 vstupeniek do areálu wellness-centra.
Odpovede zašlite najneskôr do 26 . januára na adresu redakcie,
alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu, prípadne pošlite
e-mailom: press@dunstreda.sk.

A dunaszerdahelyi kórház elismerő
minősítést és új műszert kapott

Bababarát cím és bilirubinszint-mérő

Hivatalosan is bababarát kórházzá minősítették a dunaszerdahelyi kórház újszülöttosztályát. Még a tavalyi év végén történt ez, amikor a régió kórházai közül elsőként
elnyerte az UNICEF által adományozott bababarát címet.
Ehhez több feltételnek kellett eleget tenni. Az egyik
legfontosabb, hogy az újszülöttosztályon felhívják a figyelmet az
anyatej fontosságára, és szoptatásra ösztönzik a kismamákat.
Továbbá a bababarát osztályon lehetővé kell tenni, hogy a szülés
után anya és baba együtt lehessen. A nővérkék pedig a kórházból
való távozás után is hasznos tanácsokkal látják el a kismamákat.
Viera Haľamová, az UNICEF szlovákiai szervezetének alelnöke nagyon elégedett a dunaszerdahelyi újszülöttosztályon és
szülészeten nyújtott szolgáltatások színvonalával. A
modernizációnak köszönhetően az osztály színvonala a
szlovákiai átlag felett van. Az elmúlt 3 évben történt változások
hozzájárultak ahhoz, hogy a járási székhelyen kellemes
környezet, tiszta szülőszobák és komfortosabb szobák várják a
kismamákat. Annak pedig kifejezetten örül, hogy a szoptatás
fontossága ismét előtérbe kerül. Az osztályon edukációs és
felvilágosító nővér ad tanácsokat már a terhesség ideje alatt.
A bababarát cím elnyerése
szigorú feltételekhez kötött.
A kórházak e címre való
jogosultságát folyamatosan
ellenőrzik, ugyanis az
UNICEF elveheti azt.
A dunaszerdahelyi kórházban évente több mint 700
szülés van, és egyre többen
jönnek a környező járásokból is ide szülni. A kórház
vezetősége ezért a jövőben
arra törekszik, hogy tovább
emeljék a színvonalat és a
most megszerzett elismeréshez méltó szolgáltatásokat nyújtsanak.
A napokban újabb fejlesztésre került sor a szülészeten. Egy
támogatónak köszönhetően januárban bilirubin szintet mérő
műszert vásárolt az osztály, aminek segítségével a babák
sárgaságszintjét gyorsan és fájdalommentesen meg tudják mérni.
" Eddig ezt a vizsgálatot csak vérvétellel tudtuk elvégezni, ami
nem volt kellemes érzés a csecsemőknek. Most vérvételre már
csak akkor kerül sor, ha a babák bilirubin-szintje magasabb a
megengedett értéknél. Ilyenkor a pontosabb diagnózis
felállításához veszünk vért. Az újszülöttkori sárgaság gyakori
jelenség, a legtöbb esetben azonban másfél hét alatt elmúlik,
teljesen magától. Ha ez nem történik meg, akkor fényterápiát
alkalmazunk, az újszülöttet naponta több órán át ultraibolya
sugár alá helyezzük." - tájékoztatta lapunkat Rajzák Edit, az
újszülöttosztály főorvosnője.
-óa-

A napokban volt egy éve annak, hogy a városi termálfürdőben megnyitották az
új élményfürdő - részleget. Az ünnepélyes átadásra pontosan 2008. január 15-én
került sor, s azóta nagyon megugrott a Thermalpark látogatottsága, éppen az e-gész
évben üzemelő wellnes-részlegnek köszönhetően. Az egy év eredményeiről és a
fürdőfejlesztési tervekről lapunk következő számában riportban számolunk be.
V mestskom termálnom kúpalisku pred rokom bolo otvorené nové wellnesscentrum. Slávnosné otvorenie sa konalo presne 15. januára 2008 a odvtedy sa
návštevnosť rôznych atrakcií v zariadeniach Thermalparku sa prudko zvýšila.
Samozrejme, predovšetkým vďaka novému zážitkovému kúpelu, nakoľko je v
prevádzke nepretržite po celý rok. V nasledujúcom čísle našich novín prinášame
reportáž o dosiahnutých výsledkoch ako i o ďalších plánoch rozvoja termálneho
kúpaliska.
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Programok, Krónika / Programy, Kronika
Krónika

A VMK programjából

Novorodenci/Születések

JANUÁR
Jan. 21. –19.00 ó.: a SZIGET SZÍNHÁZ – SZIGETSZENTMIKLÓS bemutatja: Andrew Lloyd Webber:
JÓZSEF ÉS A SZÍNES, SZÉLESVÁSZNÚ ÁLOMKABÁT
(musical), rendező: Pintér Tibor
Jan. 25. – 9.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése
Jan. 26. – 10.00 ó.: Naša republika má narodeniny - slávnostná
akadémia
z
príležitosti
16.
výročia
vzniku
SR
(Žitnoostrovské osvetové stredisko)
Jan. 29. – 18.00 ó.: Expedíció a kazakisztáni madjarok földjén
előadó: Dr. Bíró András Zsolt antropológus, humánbiológus,
valamint beszámoló a genetikai vizsgálatuk eredményeiről. Az
előadó fényképes anyaggal, történetekkel egészíti ki beszámolóját,
amely az egyik pillére lehet a magyarság ázsiai származásának. Az
előadás előtt 17.00-kor képkiállítás nyílik a 2008-ban megrendezett
II.. Magyar - Madjar találkozóról
Jan. 31. – 9.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás
mérkőzése
FEBRUÁRI ELŐZETES
Febr. 1. – 9.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése
Febr. 5. –17.00 ó.: Ha én ezt a klubban egyszer elmesélem...
Vadas Zsuzsa Dunaszerdahelyen! Beszélgetés a Nők Lapja
főmunkatársával a közelmúltban megjelent Úti dilik és Tuti dilik
című regényei kapcsán
Febr. 12. – 19.00 ó.: a SZEVASZ VÁNDORSZÍNHÁZ bemutatja: Gágyor Péter: KÉT KIRÁLYNŐ , rendező: Gágyor Péter
Febr. 15. – 9.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás
mérkőzése
Febr. 22. – 9.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás
mérkőzése
Febr. 26. – 19.00 ó.: a L’art pour l’art Társulat bemutatja: Két
férfi, egy nő meg egy férfi (bonyolult színházi est)
Febr. 28. – : az Erzsébet Téri Óvoda névadó ünnepsége

Šanta Tomáš
Vajlik Viktor Fábió
Elek Rebeka Réka
Molnárová Emma
Almási Zsófi
Almási Lilla
Zátopek Alexander
Kotlár Peter
Jandík Tomáš
Varga Bence
Mészárosová Lili
Paulík Alex
Vontszemű Márk
Kázmér Kristóf
Bakács Csillag Mara
Pecsuk Bence
Sárközi Miroslav
Šipula Martin
Kováč Tifany
Lukács Péter
Lengyelová Linda
Vorlíček Daniel
Rampasková Csilla
Nagy Virág
László Kristóf
Bokrosová Petra
Kiss Rebeka

Zomreli / Elhalálozások
Martinidesová Katarína /1931/
Ing. Gódányová Janka /1950/
Tabajdiová Veronika /1925/
Vargová Zuzana /1935/
Bertók Matej /1938/
Károlyi Frantisek /1947/
Bíró Jozef / 1924/
Lencsésová Mária / 1945/
Sárközi Štefan / 1956/
Cserbová Juliana /1913/
Horsik Imrich /1921/
Véghová Alžbeta / 1939/
Zsakay Edmund /1919/
Izsmán Šimon /1939/
Zosobášili sa / Házasságkötések

Ing. Hevő Ján –
Ing. Tóthová Eva
Kotásek Ivan –
Kovačičová Alexandra
Hirdetés/ Inzercia
Egyszerű könyvelés * egyéni
hozzáállás, * gyorsaság, *
professzionalizmus.
Jednoduché účtovníctvo
* individuálny prístup, *
rýchlosť, * profesionalita.
Tel.: 0902/489 397,
0918/506 960.

19. NEMZETKÖZI HARMONIKA FESZTIVÁL,
Program: február 5-én, 18 órakor a városháza dísztermébén
Csehország és Szlovákia országos versenyének győztesei - Petr
Vacek és Dominik Frčka lépnek a publikum elé.
Február 6-án 18 órakor a Vermes villában a fehérorosz
Vlagyiszlav Pligovka szólóestje. Ő volt a 2007-es fesztivál ünnepelt
sztárja, az évtized legsikeresebb ifjú művésze lett.
Február 7-én 18 órakor a Vermes villában Grayson Masefield
és Julien Gonzales eredeti francia musette és valse estje.
Február 7-én a Művészeti Alapiskola hangversenytermében
tartják meg a Coupe Jeunesse nemzetközi ifjúsági harmonika
versenyt, amelyre 6 ország 32 versenyzője nevezett be.
Február 8-án vasárnap 15 órakor a városháza disztermében a
verseny ünnepélyes díjkiosztásával és a két évvel ezelőtti verseny
győztesének – a szerb Petar Maričnak a koncertjével fejeződik be a
2009-es Nemzetközi Harmonika Fesztivál.
A C.I.A. – IMC UNESCO ( Confédéretion Internationale des
Accordéonistes – International Music Council UNESCO ), az FIA (
Freundeskreis Internationaler Akkordeonwettbewerbe, Klingenthal,
BRD ) valamint Dunaszerdahely alpolgámestere – Nagy Frigyes
védnökségével rendezik meg az idén is a Nemzetközi Harmonika
Fesztivált Dunaszerdahelyen

DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK  Dvojtýždenník mestského úradu
 Šéfredaktorka: Erzsébet P. Vonyik  Foto: Kanovits Gábor  Adresa
redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 50.  Tel: 590 3946  e-mail:
press@dunstreda.sk  Internet: www.dunstreda.eu  Grafická príprava: PG
 Tlaèiareò: Valeur s.r.o, Dunajská Streda Expedícia: MSÚ  Povolené
pod èíslom: 1/1994  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.
Vermes villa
Január 23-ától február 18-ig
válogatás látható a Kortárs
Magyar Galéria gyűjteményéből. A kiállítás megnyitója január 23-án, pénteken 17.00
órakor lesy.
Vermesova vila
Od 23. januára do 18.
februára otvoria výstavu zo
zbierky Galérie súčasných
maďarských umelcov. Vernisáž výstavy bude 23 januára v
piatok o 17,00 hodine.
MEGNYÍLT
DUNASZERDAHELYEN IS A
ZOLTÁN ERIKA
TÁNCISKOLA!!!

Ha Te is szeretnél tagja
lenni egy lendületes
csapatnak, akkor jelentkezz!
A 19 éve sikerrel működő
tánciskola január 17-én
nyitotta meg kapuit a
Vámbéry Ármin
Alapiskolában, ahol sor
került az első ingyenes
táncórára és HIGH SCHOOL
MUSICAL táncoktatással
egybekötött beíratkozásra.
INFO: 0905 261 509
www.dancetube.hu
www.ecds.hu

FARSANGI BÁL
A vidám szórakozást, zenét
és táncot kedvelőket 2009.
február 14-én várja a Vámbéry Ármin Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola szülői
szövetsége hagyományos, jó
hírű farsangi báljára, amelyet
iskolánk
díszcsarnokában
rendezünk. Jegyelővétel az
iskola titkárságán munkanapokon. Bővebb tájékoztatást a
031/552 53 85-ös telefonszámon biztosítunk.

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK  A városi hivatal lapja  Megjelenik
kéthetente  Fõszerkesztõ: P. Vonyik Erzsébet  Fotók: Kanovits Gábor
 A szerkesztõség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Fõ utca 50.  Tel: 590 3946
 e-mail: press@dunstreda.sk  Internet: www.dunstreda.eu  Nyomdai elõkészítés: PG  Nyomda: Valeur Kft., Dunaszerdahely  Lapterjesztés: Városi
Hivatal  Engedélyszám: 1/1994  Ingyenpéldány
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Tizedszer az óév utolsó napján

Ha szilveszter, akkor futóverseny
A nagy hideg sem risztotta
el a rajttól a szilveszteri futóverseny részvevőit. 14 korkategóriában közel százan álltak a sorrendben 10. sportesemény starthoz.
A hazai indulókon kívül
budapesti és győri kocogók is,
sőt a a mezőnyben ott volt a 3
éves, müncheni Habermitte
Aaron, az egyházgellei Major
család unokája és a 6 éves
New York-i Hikaru David Jitsukawa, a dunaszerdahelyi Törökék unokája .
Nagy Csilla szervező szerint
örvendetes, hogy Dunaszerdahelyről nagyon sok fiatal,
30–40 versenyző nevezett be.
„Amikor 10 éve elkezdtük, az
volt a célunk, hogy minél
tovább fennmaradjon, s nem is
szeretnénk ezt a hagyományt
megszakítani. Reméljük, hogy
még sok-sok éven át szilveszterkor versenyezni fognak,
minél nagyobb számban“ –
tette hozzá Csilla. Hodossy
Péter részvevő azért jár erre a
futóversenyre, hogy pozitív
példát mutasson azoknak,
akiknek az egészségük érdekében fontos lehet a futás, a mozgás. Az ismert dunaszerdahelyi

futónő, Horváth Etelka nem
egyedül indult a családból, a
fia szintén rajthoz állt. Az 50
éves, nagymegyeri Molnár
László büszke arra hogy az eddigi szilveszteri futásokon célba ért. A fődíjként kisorsolt
hegyi kerékpárt az egyházgellei Iván Zoltán vihette
haza.
-kgy-

A Dunaszerdahelyi Hírnök
következõ számából
Z nadchádzajúceho èísla

A dunaszerdahelyi kategóriagyőztesek: 1996-os születésűek
és fiatalabbak: Ollári Anna, 1996-os születésűek és fiatalabbak: Marák Róbert, 1993–95-ös születésűek: Magyar
Bálint, 19–29 éves férfiak: Kertész Kálmán, 50 évnél idősebb
nők: Horváth Etelka.
Győrből hárman versenyeztek: Sőregi Ágnes a 25–50 éves
nők kategóriájában nyert, Fügi Andrea az 50 feletti nők
korcsoportjában a 3., Bödi Sándor pedig az 50 feletti férfiaknál
a 4. lett. Lapunknak elmondták, hogy Tatán is volt ezen a napon
futóverseny, mégis Dunaszerdahelyre jöttek, mert tavaly is jól
érezték itt magukat.

V
álasztási előkészületek
/ Prípravy na voľby

Á
tadás előtt a
sportcsarnok / Športová
hala pred odovzdaním

Jubilejný Silvestrovský beh

Aj trojročný a 70-ročný pretekár
Na
desiatom
ročníku
Silvestrovského behu v Dunajskej Strede nezaznamenali
síce rekordný počet účastníkov, ale úroveň pretekov
prevyšovala doterajšie ročníky, skonštatovala spoluorganizátorka súťaže Csilla Nagyová.
Organizátori rozdali takmer
100 štartovných čísel, z ktorých
po pretekoch vyžrebovali šťastného majiteľa hlavnej ceny horského bicykla. O preteky v
štrnástich vekových kategóriách mali popri amatéroch
tento rok záujem aj profesionáli. Najmladším účastníkom behu v centre mesta bol
trojročný chlapček, ktorý
pricestoval k starým rodičom z
Mníchova a iba o niečo starší
rovesník z USA. Najstarším
účastníkom bol takmer 70ročný dôchodca, štartovali aj
celé rodiny. Súťažilo sa v
mrazivom, ale priaznivom,
bezveternom počasí.

Hlavná organizátorka behu a
predsedníčka Žitnoostrovského
olympijského klubu, niekdajšia
hádzanárska reprezentantka z
Topoľníkov Jolana Némethová – Döményová bola spokojná s účasťou i úrovňou bežeckých pretekov v posledný deň
roka. Podľa nej ľudia si postupne zvykajú na túto dunajskostredskú športovú tradíciu a
mnohí sú už pravidelnými
účastníkmi
silvestrovského
behu. "Veľmi nás teší, že sme
mali účastníkov nielen zo
susedných okresov, ale aj z
najrôznejších kútov Slovenska,
napríklad z Púchova a
Dubnice. Ambíciou organizátorov bolo, aby sa čím viac ľudí
lúčilo so starým rokom športom
a pohybom, čo sa nám aj v
jubilejnom desiatom ročníku
podarilo zrealizovať," povedala
J. Némethová-Döményová.

R
endelet a PRO DSZ
kártyáról / Nariadenie o
používaní PRO DS karty

A
z idei fotopályázatról /
O tohoročnej fotosúťaži

