Magyar
Majális –
másodszor
Bővebben a 8.-9.
oldalon.
Megjelenik kéthetente
2010. május 26., 18. évfolyam, 10. szám

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

Vychádza dvojtýždenne

10. číslo, 18. ročník, 26. mája 2010

DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

Vihar a városban

V

árosunkat sem kímélte meg a
múlt hét elején Európa-szerte
dühöngő szélvihar, irtózatos
ereje fákat csavart ki tövestől.
Azoknak, akiknek fáik pusztulása miatt fáj a szivük, egy
versrészletet küldünk vigasztalásul.
Kezem ezer ága a jövő ezer álma
s ha egy letörik, megsiratom
de új nap zúgása hajnali dalom.
Egyszer egy erős szél engem is kicsavar
sudár fából leszek porladó avar
ezer s ezer éj engem is betakar
s mélyen majd én leszek egy új mag bölcsője
halott ágam álma az ő jövője.
(Kovács Judit: Rodigrund fája)

Búrka v meste

S

to rokov som tu rástol ako z
vody
na božiu slávu ľuďom na
radosť,
láskaný slnkom žil a pil som
z pôdy,
bol som tu doma, teraz

mŕtvy hosť.
Kedysi strom, dnes už len jeho zvyšky,
najstarší letokruh môj pôdorys,
práchnivý veniec, ktorý padol z výšky,
šťastie, že nad ním stojí ešte kríž.
Môj pustý hrob sa zmenil na kolísku,
brat vietor doňho zavial novú jar,
semienko-nádej slnku na dych blízku,
čo vyčarí z nej svieži novotvar.
(Štefan Sandtner: Nový strom (zo zbierky Stromy)

Szükség lesz
kiigazításra a
költségvetésben
3. oldal

Menšiny v
Srbsku sami
spravujú
svoje veci
Strana 6-7.

Ismerjük meg
a városkapuk
neveit!

13. oldal
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Mozaik

Mozaika

Soha nem okoznak csalódást
Csallóközi Színes Ceruzák 2010 - rajzoló gyerekek

Helyi választások
november 27-ikén
Pavol Paška, a parlament elnöke a Szlovákiai
Városok és Falvak Szövetségének 20. közgyűlésén bejelentette, hogy november 27-én kerül sor
az önkormányzati választásokra Szlovákiában.
November utolsó hétvégéjén választhatnak
majd a polgárok Szlovákiában polgármestereket és
önkormányzati képviselőket.

Komunálne voľby
27. novembra
Komunálne voľby na Slovensku sa uskutočnia
v sobotu 27. novembra 2010. Termín volieb, v
ktorých občania rozhodnú o starostoch, primátoroch a zastupiteľstvách, vyhlásil predseda parlamentu na 20. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v Bratislave.
Az év legvidámabb kiállítása látható május
14-e óta a Sárga kastély kiállítótermében.
A Csallóközi Színes Ceruzák elnevezésű
nemzetközi óvodás rajzverseny legjobb alkotásainak idei seregszemléjére bátran elmehetnek
azok is, akik az összes előző évfolyamot látták,
biztos, hogy nem fognak unatkozni. Ez a rendezvény már tizenegy éve változatlanul hozza a formáját, soha nem okoz csalódást, mert a
gyerekekben nem lehet csalódni. Ők, amióta a
világ világ, három és hét év között mindig, mindenütt ugyanolyan fantáziadúsan, üdén és bájosan rajzolnak, ámulatba ejtve a felnőtt nézőt,
aki azon töpreng, honnan van bennük ez a fantasztikus szuverenitás és eredetiség. Az idén
1200 alkotásból válogatta ki a zsűri a kiállítás-

ra érdemesített kétszázat. Nem lehetett könnyű
dolga, az biztos. A legtöbb díjazott munka (6)
a szerbiai Újvidékről érkezett, a hazaiak közül
a legsikeresebbek a szenici gyerekek voltak (4
díjazott munka), utánuk rögtön a dunaszerdahelyiek (3) következnek.
B. Gaálová Anabell (5 éves, díjazott munka), Bodó Eszter (3), Brunner Rebeka (3), Csicsay Virág (5), Domonkos Réka (5, díjazott
munka), Fegyveres Štefan (6), Fekete Fanni
(6), Hegedűs Réka (4), Kopečná Stella Kira
(4), Kovács Ádám (3), Lelkes Eszter (5),
Molnár Zsófia (3), Németh Máté (5), Őszi
Andrea (5), Strbka Ákos (5, díjazott munka),
Tóth Sára (5), Véghová Nataly (4) és Vodnyánszky Máté (3) képviselik Dunaszerdahelyet, remekül. A kiállítás július tizedikéig tart.

Kresby detí nás nikdy nesklamú
Žitnoostrovské pastelky 2010
Od 14. mája 2010 je výstavná sieň Žltého kaštieľa miestom najpestrejšej výstavy roka:
predstavia tu najlepšie práce XI. ročníka medzinárodnej prehliadky tvorivosti detí
predškolského veku.
Deti ako vždy, zhotovili báječné diela. V deťoch a ich prácach sa návštevník výstavy sa určite nesklame. Tvorivá fantázia 3-5 ročných autorov týchto obrazov je priam obdivuhodná.
Porota vybrala na tohtoročnú výstavu z 1200 prác 200 obrazov. Najviac ocenených diel, v počte šesť
prišlo z Nového Sadu /Srbsko/, z domácich detí boli najúspešnejšie zo Senice /4 ocenené práce/, po nich
nasledovali dunajskostredské detičky /3 ocenenia/.
Dunajskostredské deti boli veľmi úspešné: Anabell B. Gaálová (5 ročná, ocenená práca), Eszter Bodó
(3), Rebeka Brunner (3), Virág Csicsay (5), Réka Domonkos (5, ocenená práca), Štefan Fegyveres
(6), Fanni Fekete (6), Réka Hegedűs (4), Stella Kira Kopečná (4), Ádám Kovács (3), Eszter Lelkes (5), Zsófia Molnár (3), Máté Németh (5), Andrea Őszi (5), Ákos Strbka (5, ocenená práca), Sára
Tóth (5), Nataly Véghová (4) a Máté Vodnyánszky (3). Výstava je otvorená do 10. júla.

Felújítják
a tetőt
Folyik a több mint 30 éves Városi
Művelődési Központ lapostetőjének a
teljes felújítása. Az intézmény saját
költségvetéséből fedezi a mintegy 85
ezer eurós ráfordítást, amelynek része
a 31 tetőablak cseréje is. Az új szigetelésnek köszönhetően megszűnnek a
beázások, hőenergia megtakarítással is
számolnak. A tetőrekonstrukció befejezése után sor kerül a legfelső szint
mennyezetének kijavítására és kifestésére is. A munkálatok idején a VMK zavartalanul működik.

Oprava
strechy
Prebieha kompletná rekonštrukcia
30-ročnej plochej strechy MsKS.
Výdavky vo výške 85 tisíc eur inštitúcia hradí z vlastného rozpočtu, súčasťou investície je aj výmena 31 strešných
okien. Vďaka novej izolácii strecha už
nebude zatekať, ďalej počítajú s úsporou tepelnej energie. Po ukončení rekonštrukcie opravia a vymaľujú strop
na 2. poschodí. Počas prác je činnosť
MsKS nerušená.

Önkormányzat / Samospráva
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Szükség lesz
kiigazításra
a költségvetésben
Vészharangot kongatnak az
önkormányzatok - a válság
miatt a vártnál jobban visszaestek az állam adóbevételei.
Míg a választások közeledtével a kormány populista célzatú osztogatásba kezdett és kihelyezett kormányüléseken kiválasztott településeknek juttat pénzcsomagokat, addig a többi önkormányzat
szinte a túlélésért küzd.
Dunaszerdahely nem tartozik a kormány kegyeltjei közé. A válság következményei Dunaszerdahely szempontjából ezért is jóval súlyosabbak, mint azt a pénzügyminisztérium előrejelezte. Városunk fő bevételi forrása az államnak
befizetett adókból részadók formájában visszaforgatott összeg. Míg 2009 – ben Dunaszerdahely
mintegy 6 millió eurót kapott ilyen címen, addig
a pénzügyminisztérium előrejelzése szerint a
2010 –es évre ez az összeg éves viszonylatban 800
ezer euróval kevesebb lesz. Ennek figyelembevételével készült el az idei városi költségvetés. Ehhez képest viszont az állam már az első negyedévben majdnem ennyivel kevesebbet utalt át a
város számlájára, hiszen már április végéig közel 750 ezer euróval kevesebbet kaptunk, mint tavaly ilyenkor. Ebből is nyilvánvaló, hogy 4 hónap alatt szinte az egész éves hiány “teljesült” és
hol van még az év vége? Ezekhez a problémákhoz társulnak a további gondok is, mivel a pénzügyminisztérium visszatartja az önkormányzatokra
átruházott állami feladatok elvégzésére folyósított pénzek átutalását is, továbbá az úniós projektek kifizetése is jelentős csúszásban van.
Hogyan tud ezekkel a problémákkal megküzdeni városunk ? - kérdeztük Dr. Hájos Zoltán polgármestert.
Mivel a válság nem most kezdődött, a következményeinek enyhítésére már 2009 nyarán
kidolgoztunk egy forgatókönyvet. Első lépésként
a hivatalban kezdtünk spórolni. Megszüntettünk
több olyan juttatást, amelyeket addig az alkal-

Hájos Zoltán: Az idei évre tervezett beruházásokat mindenképpen szeretnénk megvalósítani.

mazottak élveztek. Többek között a 13. fizetést,
a nyugdíjtakarékossághoz való hozzájárulást, a
negyedére csökkentettük a szociális alap támogatását, befagyasztottuk a kirándulásokhoz való
hozzájárulást. Átértékeltük továbbá a költségvetést és a városfejlesztési tervet. Leállítottuk a
3 300 000 eurós hitel merítését és közel 1 200
000 eurót átcsoportosítottunk a 2010-es évre. Az
egyik célunk az volt, hogy biztosítani tudjuk a
kedvezően elbírált úniós projektjeinkhez szükséges önrészeket. Másrészt olyan beruházásokat
kívánunk belőle megvalósítani, melyek a lakosságot leginkább érintik, mint például új
parkolóhelyek építése.
Az öt városi alapiskola és a kilenc óvoda
fenntartója a városi önkormányzat. Menynyire sínylik meg ezek az intézmények ezt a
pénzszűkét?
Nagyon vigyáztunk arra, hogy ez ne történhessen meg. Nem engedhető meg, hogy a válság
következményei hátrányosan érintsék óvodáink
és iskoláink költségvetését. Ezért inkább a hatékonyságra helyeztük a hangsúlyt. Központi közbeszerzésekkel sikerült közel 30 százalékos
megtakarítást elérnünk az irodaszerek és tisztítószerek terén. A beruházásainkat a nyilvános
versenytárgyaláson legkedvezőbb ajánlatot tevő
beszállítók végzik. A legnagyobb spórolást pedig a közhasznú munkások alkalmazásával próbáljuk elérni. Ezen kívül 10 %-kal csökkentettük a kulturális-, sport- és más közhasznú tevékenységek támogatását. Jóllehet, nagyobb mértékű csökkentés lett volna indokolt.
Sok település inkább adót emelt. Dunaszerdahelyen nem várható ilyesmi?

Meggyőződésem, hogy gazdasági válság idején nem ez a helyes út. Csupán egy esetben emeltünk adót, mégpedig a kutyaadót a lakótömbökben tartott kutyákra. Azt sem gazdasági
okokból, hanem a rengeteg lakossági panasz
alapján így szeretnénk visszaszorítani a kutyatartást a lakótömbökben. Volt adócsökkentés is,
mégpedig a közterület használatért kirótt adót
csökkentettük 50 %-kal. Mi elsősorban a jobb
adóbehajtásra helyezzük a hangsúlyt és így
szeretnénk növelni bevételeinket. A hűségkártya
– programmal is az adók hiánytalan befizetésére
ösztönözzük a lakosságot. Erélyesebben lépünk
fel a nemfizetők ellen, kihasználva a törvényes
lehetőségeket. E téren jelentős sikereket értünk
el: idén közel 2 hónap alatt 20 ezer euróval csökkentek az adótartozások.
Az említett lépések elégségesek lesznek a hiány pótlására?
Ha az év hátralevő részében megkapjuk azt,
amit a pénzügyminisztérium ígér, akkor elegendőek a foganatosított lépések. De sajnos,
mint említettem, a valóság mást mutat. Kénytelenek vagyunk újra átértékelni a városi
költségvetést. Szükség lesz bizonyos korrekciókra. Ráadásul az idén az időjárás sem kedvez. A kemény tél megemelte a fűtésköltségeinket, a rengeteg hó a hóeltakarítási kiadásokat, a kitartó esőzés miatt most megemelkednek kiadásaink a közterületek karbantartására. Szerencsére az előző években jelentős
tartalékalapot sikerült felhalmozni és az elmaradó bevételek egy részét abból szeretnénk
pótolni. A tervezett beruházásainkat mindenképpen szeretnénk megvalósítani.
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Výstava, deň detí / Kiállítás, gyermeknap

KOMPa
sleduje
šľachetný
cieľ

KOMP:
nemes célt
szolgál
A Ko r t á r s M ű vé s ze t i Pa n o rá m a
c í m ű v á n d o r k i á l l í t á s e l n e ve z é s én ek rövi dí té se.
A KOMP frappánsan fejezi ki szervezőinek célkitűzését: kapcsolatot létesíteni a
Duna két oldalán alkotó magyar és szlovák
képzőművészek között, hogy közösen tanúsítsák, a politikai hatalom mesterségesen
keltett viharai nem akadályozhatják a két parton élők találkozását és összefogását. A 23
magyar és szlovák képzőművész alkotásait
bemutató, nemes célt szolgáló rendezvény
lelkes pártfogóra talált a magyarországi
Rotary Club tagjaiban.
Nekik köszönhető, hogy ez a humánus, szép
üzenet 2010. március 5-e és október 10-e között nyolc településre jut el: Mosonmagyaróvárra, Nagymegyerre, a két Komáromba, Dunaszerdahelyre, Győrújbarátra, Somorjába és
Győrbe. Mint minden színhelyen, Dunaszerdahelyen is nívós program kísérte a május 21ikén lezajlott tárlatnyitót, amelyen Dr. Hájos
Zoltán polgármester üdvözölte a városunkban
kiállító művészeket és a Rotary-klub tagjait.
A május 31-ig nyitva tartó szép kiállítás a Városi Művelődési Központ előcsarnokában látható, a belépés ingyenes.

KOMPa - Panoráma súčasného umenia je názov putovnej výstavy.

Pontosítás / Spresnenie
A V árosi Szabadidő-központ nyári programjaihoz pontosítás / Spresnenie k letným aktivitám CVČ:
- Nyári focisuli – a II. turnus augusztus 16-tól 20ig tart, a II. turnus augusztus 23-tól 26-ig.
- Letná futbalová škola - II. turnus bude trvať od
16. 8 do 20. 08.. a III. turnus od 23. do 26. 8.

Aj názov veľmi výstižne vyjadruje úmysel
organizátorov výstavy: nadviazať kontakt medzi maďarskými a slovenskými výtvarníkmi na
oboch brehoch Dunaja, a spoločne potvrdzovať, že búrky umelo vyvolávané politickou mocou nemôžu byť prekážkou vzájomných stretnutí a spolupráce.
Výstava 23 maďarských a slovenských výtvarníkov so šľachetným cieľom si našla horlivých
patrónov v členoch maďarského Rotary Clubu.
Vďaka nim sa tento odkaz stáva od 5. marca do
10 októbra 2010 aj viditeľným v ôsmich obciach
v Maďarsku a na Slovensku, konkrétne v Mosonmagyaróvári, Veľkom Mederi, Komárne,
Komárome, v Dunajskej Strede, Győrújbaráte,
Šamoríne a v Győri. Ako všade, aj v Dunajskej
Strede sprevádzal vernisáž výstavy bohatý kultúrny program. Členov Rotary klubu a umelcov
privítal primátor mesta JUDr. Zoltán Hájos.
Výstavu si záujemcovia môžu pozrieť do 31. mája
vo vestibule Mestského kultúrneho strediska,
vstup je zadarmo.

Dunaszerdahelyi
Gyermeknap

Dunajskostredský
deň detí

A városi szabadidőparkban a műfüves sportpályán június 2ikán 9 és 12 óra között tartják meg a Dunaszerdahelyi Gyermeknapot. A résztvevőket Dr. Hájos Zoltán polgármester köszönti.
A szervezők – a Városi Hivatal önálló közoktatásügyi alosztálya
és a Városi Szabadidőközpont – futballtornát rendeznek az öt városi fenntartású alapiskola diákjainak és párhuzamosan ügyességi
sportversenyekre, kézműves-foglalkozásokra is sor kerül.

Na športovom ihrisku s umelým trávnikom v mestskom parku
voľného času 2. júna 2010 od 9,00 hod. do 12,00 hod. sa koná Dunajskostredský deň detí. Účastníkov privíta primátor mesta JUDR.
Zoltán Hájos. Organizátori - samostatný referát školstva Mestského
úradu v spolupráci s Centrom voľného času - usporiadajú futbalový
turnaj pre žiakov piatich mestských základných škôl. Paralelne prebiehajú aj športové hry pre detí a rôzne aktivity pre šikovné ruky.

A rendezvény programja:

Program akcie:

1. Futballtorna 5 diákcsapat részvételével / egy mérközés
időtartama 2x10 perc/
2. Különböző sport- és ügyességi versenyek / díjakért és
édességekért/
zsákban futás, célba dobás, dobás céltáblára, karikadobás, nyílvesszőhajítás, édes versenyek, futás pingponglabdával, kötélhúzás, stb.
rajzolás aszfaltra
kézműves foglalkozások
a közlekedési játszótéren autózás, kerékpározás.

1. Futbalový turnaj – za účasti 5 futbalových družstiev /trvanie jedného zápasu 2 x 10 minút/
2. Športové hry v rôznych disciplínach detí /o ceny /a sladké odmeny/
beh vo vreci, hod na cieľ, hod do terča, hod kruhmi, hod šípkami, sladké preteky, beh s pingpongovou loptičkou, preťahovanie lanom a iné
kreslenie na asfalt
tvorivá dielňa pre šikovné ruky
pobyt detí na dopravnom ihrisku

Az ünnepélyes eredményhirdetésre 11.30-kor kerül sor, a
díjakat a polgármester adja át.

Vyhlásenie výsledkov súťaží a odovzdanie cien a diplomov sa
koná o 11.30 za účasti primátora.

Primátor informuje
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Pre krízu budú korekcie
v rozpočte mesta
Samosprávy bijú na poplach – v dôsledku hospodárskej krízy poklesli príjmy štátu na daniach
a obce dostávajú menší balík peňazí z podielových daní
Súčasná vláda v predvolebnom období
populisticky rozdáva pre vybrané obce,
ostatné samosprávy však bojujú takmer o
prežitie.
Dunajská Streda nepatrí medzi obľúbencov
tejto vlády. Aj preto sú tu dopady krízy vážnejšie, ako to predpokladalo ministerstvo financií.
Hlavné zdroje nášho mesta plynú z prerozdelených daní odvedených štátu. Kým Dunajská Streda dostala v roku 2009 z týchto zdrojov 6 mil.
eúr, v roku 2010 by to podľa predpokladov ministerstva financií malo byť o 800 tisíc eúr menej. Aj pri zostavovaní tohtoročného mestského rozpočtu sa vychádzalo z týchto rámcových
predpokladov. Naproti tomu štát už v prvom
štvrťroku, resp. do konca apríla previedol na účet
mesta o 750 tis. EUR menej, ako pred rokom v
tomto období. Teda už v prvom štvrťroku sa takmer naplnil ročný predpoklad výpadku, a to ešte
zďaleka nie je koniec roka. Problém umocňuje,
že ministerstvo zadržiava aj tie prostriedky, ktoré by samosprávy mali dostať za výkon prenesených štátnych funkcií, meškajú taktiež prostriedky z EU-projektov.

Ako sa dokáže naše mesto vysporiadať s týmito problémami? - opýtali sme sa primátora,
JUDr. Zoltána Hájosa.
Nakoľko sa kríza nezačala teraz, už v roku
2009 sme vypracovali krízový program. Najprv
sme začali so šetrením na mestskom úrade. Zrušili sme niektoré výhody zamestnancov, ako 13.
plat, príplatok k dôchodkovému sporeniu, znížili sme na štvrtinu príspevok do sociálneho fondu, boli takisto zmrazené príspevky k výletom. Prehodnotili sme aj rozpočet a investičný plán mesta. Zastavili sme čerpanie úveru vo výške 3 300
000 EUR a 1 200 000 EUR sme preskupili na rok
2010. A to s tým cieľom, aby sme dokázali zabezpečiť svoj podiel v prípade pozitívne posúdených EU-projektov. Z týchto zdrojov chceme
realizovať aj investície, ktoré sa najviac dotýkajú obyvateľstva mesta. Z týchto zdrojov realizujeme napríklad aj výstavbu nových parkovísk.
Mestská samospráva je zriaďovateľom
piatich mestských základných škôl a deviatich
škôlok. Ako bude doliehať nedostatok peňazí na tieto inštitúcie?
Dávali sme veľký pozor na to, aby tieto
naše inštitúcie neboli ukrátené. Nemôžeme si do-

voliť, aby dôsledky krízy negatívne dopadali na
rozpočet našich škôl a predškolských zariadení.
Preto sme kládli dôraz na efektívnosť. Centrálnym verejným obstarávaním kancelárskych potrieb a čistiacich prostriedkov sa nám podarilo ušetriť 30 percent nákladov. Investície realizujú firmy, ktoré vo verejnom obstarávaní ponúknu najvýhodnejšie podmienky. Najväčšie
úspory docielime zamestnávaním verejnoprospešných pracovníkov. Ďalej o 10 percent sme znížili podporu kultúrnych, športových a iných verejnoprospešných činností.
Mnoho obcí v tejto situácii zvýšilo dane. Tu
také niečo nehrozí?
Som presvedčený o tom, že v čase hospodárskej krízy to nie je správna cesta. My sme zvýšili len poplatok za psa, držaného v bytovom
dome na základe množstva sťažností a podnetov
zo strany občanov. Týmto spôsobom by sme chceli obmedziť držbu psov v bytovkách. Niektoré typy
daní sme dokonca znížili. Napríklad o 50 percent
sme znížili daň za použitie verejného priestranstva. Dôraz kladieme predovšetkým na
účinnejší výber daní. Aj Vernostnou kartou motivujeme občanov k plneniu daňových povinností.
Ráznejšie postupujeme voči neplatičom. Dosiahli sme značný úspech:
za dva mesiace sme znížili nedoplatky na daniach o takmer 20 tisíc
eúr.
Budú doterajšie kroky dostačujúce na pokrytie deficitu?
Ak do konca roka dostaneme z
centrálnych zdrojov ministerstvom
sľúbené zdroje, tak tieto opatrenia
budú dostatočné. Žiaľ, momentálne
skutočnosť je iná. Sme nútení opäť
prehodnotiť rozpočet mesta. Zdá
sa, že korekcie sú nevyhnutné. Navyše, tento rok nám ani počasie nežičí. V dôsledku tuhej zimy sa náklady na kúrenie zvýšili, vynaložili
sme značné prostriedky na odpratávanie snehu. Ani jar nám nepraje: po výdatných dažďoch musíme
značné zdroje vynakladať na údržbu
verejných priestranstiev. Našťastie
z predchádzajúcich rokov máme
rezervné zdroje v rozpočte mesta,
tieto by sme teraz chceli použiť na
pokrytie časti tohtoročného výpadku. Plánované tohoročné investície
však chceme realizovať.
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Návšteva

Menšiny v Srbsku sami spravujú
svoje veci
Priaznivé zmeny v živote
každej menšiny
vo Vojvodine
István Pásztor, predseda Združenia vojvodinských Maďarov (ZVM) sa počas
dvojdňovej návštevy na Slovensku zastavil aj v Dunajskej Strede. 7. mája vo
Vermesovej vile referoval početnému
obecenstvu o pozitívnych zmenách, ktoré nastali v živote nielen maďarskej
menšiny vo Vojvodine, autonómnej oblasti Srbska. Jeho hostiteľom bol primátor JUDr. Zoltán Hájos.
„Nemôžeme žiť tak, aby sme nevedeli o krokoch, snahách druhého, a výsledky týchto snáh
sa nepokúsili využiť vo svoj prospech“ – takto
zdôvodňoval cieľ svojej návštevy István Pásztor.
Obecenstvo informoval o takých výsledkoch,
ktoré jasne potvrdzujú: Srbsko vo svojej menšinovej politike predbehlo Slovensko.
Najvýznamnejším je zákon, ktorý schválil
srbský parlament vlani 31. augusta o založení národnostných rád. Podľa tohoto zákona každá národnosť má na to právo, a príslušné voľby budú
teraz 6. júna. „Mohli by sme to nazvať aj personálnou autonómiou, ale my sme to nikdy nehovorili. Ak vyslovíme pojem autonómia, zrejme udialo by sa to isté, ako tu u Vás: Srbi by si
mysleli, že sa zrúti svet. Preto nehovoríme o autonómii ale o národných radách. To však nie je
nič iné, ako najvyšší zastupiteľský zbor personálnej autonómie. Najbudúce prídem na Slovensko so Slovákom z Vojvodiny, ktorý sám môže
potvrdiť, že vojvodinskí Slováci už vytvorili
prvý stupeň svojej autonómie, a nič katastrofálne
sa nestalo! Slnko vyšlo aj na druhý deň! Srbsko

Debata vo dvore Vermesovej vily: G. Hulkó, primátor Z. Hájos, hosť z Vojvodiny a P. Pázmány.

sa nedestabilizovalo, ale práve naopak, posilnilo
sa. Stalo sa tak preto, lebo riešenie určitého
okruhu otázok z dlhodobého hľadiska sa posunulo do právomoci tých, ktorí sú najviac zainteresovaní na ich riešení. Koho by mohli otázky maďarského školstva, kultúry, tlače, jazyka zaujímať viac, ako Maďarov vo Vojvodine? Je dôležitejšie niečo, než kedˇ štát povie: nakoľko táto
oblasť zaujíma vás, my vám to prenechávame,
riešte to, ako to vám najviac vyhovuje? Toto všetko však neoslobodzuje štát od toho, aby financoval naše inštitúcie zo svojho rozpočtu, veď
riadne platíme dane. Naša národnostná rada sa
rozhodla, že prevezme zriaďovacie právomoci
štyroch maďarských divadiel vo Vojvodine, ale
ich činnosť naďalej financuje štát. Do kompetencie rady patrí aj schválenie vymenovania riaditeľov. Rada má značný vplyv aj na obsah učebníc, ktoré posilnia národnú identitu menšiny– povedal predseda ZVM.
István Pásztor považuje za ďalší veľký úspech
tú skutočnosť, že sa do srbského parlamentu prebojovali 4 maďarskí poslanci. Ak v 250 člennom
parlamente je nutných 126 hlasov, aby návrh prešiel, tak práve oni štyria sú jazýčkom na váhach.
Považoval za pozitívne aj to, že sa podarilo presvedčiť srbského a maďarského prezidenta o zriadení spoločného výboru historikov, ktorí budú
skúmať najbolestivejšie obdobie srbsko-maďarských dejín. „My týmto gestom vzdávame
hold pred desiatkami tisícami nevinných obetí,
ktorí zahynuli na prelome roku 1944/45. Týmto
poukážeme na schodnosť cesty, ktorá môže byť

Vojvodina v číslach
Autonómna provincia Vojvodina sa nachádza na severe Srbska v hraničnej oblasti s Maďarskom. Tretinu obyvateľstva tvorí 25 národnostných menšín, podiel Srbov
je 65 percent, Maďarov 14,2 percent (tristotisíc obyvateľov), Slováci tvoria 2.79
percent (57 tisíc obyvateľov). Vo Vojvodine je 6 úradných jazykov.

príkladom aj pre iných. Som presvedčený, že bez
zhodnotenia spoločných dejín nie je možná ani
regionálna stabilita, ani zmierenie“ – zdôraznil
István Pásztor.
V závere svojej prednášky predseda ZVM
upozorňoval na nasledujúce: „Aj my máme skúsenosti s absenciou jednoty. V súčasnosti je vo
Vojvodine päť maďarských strán. Prečo sa o tom
zmieňujem? Lebo som presvedčený o tom, že to,
čo sa dnes deje na Slovensku, nie je vecou náhody. Nie je to len výsledok ľudskej slabosti, ale
aj snahy oslabiť a rozbíjať. SMK dnes nemá alternatívu. To, čo sa snažia prezentovať ako alternatívu, je také zoskupenie, ktoré je nútené už
vo vnútry strany robiť kompromisy. Ale k tomu,
aby Maďari na Slovensku dokázali napredovať,
potrebujú aj partnerov“ –V závere vyzval obecenstvo, aby nenechali prepadnúť svoje hlasy v
parlamentných voľbách.

Látogatóban
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Helyzetbe hozták magukat
Kedvező változások a 300 ezer főnyi vajdasági magyarság életében
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kétnapos szlovákiai útja során ellátogatott Dunaszerdahelyre. Május
7-én a Vermes villában népes hallgatóság
előtt ismertette a vajdasági magyarság
sorsában bekövetkezett pozitív változásokat. Az est házigazdája Dr. Hájos Zoltán
polgármester volt.
"Nem élhetünk úgy, hogy egymás lépéseiről,
erőfeszítéseiről ne tudnánk, és ezen erőfeszítések eredményeit ne próbálnánk a saját javunkra forditani" - foglalta össze jövetele célját Pásztor István. Olyan eredményekről számolhatott
be, amelyek világosan mutatják, hogy a kisebbségpolitika terén Szerbia messze megelőzte Szlovákiát.
A legjelentősebb közülük a nemzetiségi tanácsok megalakítását jóváhagyó törvény, amelyet tavaly augusztus 31-én szavazott meg a
szerb parlament. Ennek értelmében minden
nemzeti kisebbségnek joga van létrehozni a saját nemzeti tanácsát. Idén június 6-án kerül sor
ezekre a választásokra. "Ezt személyi elvű autonómiának is nevezhetnénk, de mi ezt soha nem
tettük, mert amikor autonómiáról kezdtünk beszélni, ugyanaz történt, ami itt is: a szerbek azt
gondolták, hogy össze fog dőlni a világ. Ezért
nem beszéltünk autonómiáról, hanem nemzeti ta-

nácsról. Ez viszont nem más, mint a személyi
elvű autonómia legmagasabb köztestülete. Legközelebb egy vajdasági szlovák politikussal
fogok jönni, aki el fogja mondani, hogy a vajdasági szlovákok megvalósították a saját autonómiájuk egy szintjét, és másnap felkelt a nap!
Nem dőlt össze a világ, Szerbia nem destabilizálódott, hanem épp ettől vált erősebbé. Azért,
mert egy jelentős kérdéskör kezelését hosszú távon azoknak a kezébe adta, akik ezekben a kérdésekben húsba vágóan érdekeltek. A magyar
oktatás, kultúra, média, nyelvhasználat kérdése
kit érdekelhet jobban, mint a vajdasági magyarok közösségét? Van-e annál fontosabb, mint
az, hogy az állam azt mondja: mivel ez titeket
érdekel, mi ezt rátok bízzuk, rendezzétek úgy,
ahogy nektek a leginkább megfelel. Ez azonban
nem mentesíti az államot az alól, hogy a költségvetéséből finanszírozza a különböző intézményeket. A nemzeti tanács úgy döntött, hogy
átveszi a négy vajdasági magyar színház alapítói
jogát, megtehette, és az állam továbbra is finanszírozza a működésüket. A tanács kompetenciái közé tartozik többek között az iskolaigazgató és az iskolaszék kinevezésének jóváhagyása. Azon tantárgyaknál, amelyek a nemzeti identitás megőrzését segítik, a nemzeti tanácsnak jelentős befolyása van a tantervekre,
a tankönyvek tartalmára. Van sok olyan kérdés,

Vajdaság számokban
A Vajdaság /Vojvodina/, teljes nevén
Vajdaság Autonóm Tartomány Szerbia
Magyarországgal határos északi részben
magyarok által lakott területe. Több mint
25 különböző etnikai csoport alkotja a lakosság egyharmadát. A szerbek a lakosság
65 százalékát alkotják, a magyarok a 14,2
százalékát /háromszázezer fő/ a szlovákok
pedig a 2, 79 százalékát 57 ezer/. A Vajdaságnak 6 hivatalos nyelve van. Ismertebb
városok: Újvidék, Szabadka, Zenta.

amelyben csak véleményezési jogunk van. A perszonális autonómia egy folyamat, és mindig az
a kérdés, hogy egy folyamatban előre haladunke avagy hátra" - mondta a VMSZ elnöke.
Pásztor István további nagy eredménynek minősítette, hogy az országos parlamentbe négy
magyar képviselő jutott be. A 250 tagú parlamentben 126-os többségre van szükség, így
gyakran ők négyen a mérleg nyelve. Pozitívumnak minősítette azt is, hogy sikerült meggyőzni a szerb és a magyar államfőt egy történész vegyes bizottság létrehozásáról, amely szembenéz a szerb-magyar
közös történelem legfájdalmasabb
korszakával. "Mi e gesztussal fejet kivánunk hajtani a több tízezer áldozat
előtt, akik ártatlannul haltak meg
1944/45-ben. Ezzel olyan járható utat
mutatunk, amely példaértékű lehet
mások számára is. Meggyőződésem,
hogy nincs se regionális stabilitás, se
nemzetek közti megbékélés, ha a közös múltat nem tettük rendbe" -- hangsúlyozta Pásztor István.
"Komoly tapasztalataink vannak a
megosztottsággal kapcsolatban. Jelenleg a Vajdaságban öt magyar párt
van. Miért mondom ezt? Mert meggyőződésem, hogy az, ami Szlovákiában történik, nem a véletlen műve.
Nemcsak emberi gyarlóság eredménye, hanem a gyengítés, a megosztás,
a szétverés vágyának bizonyítéka. Az
MKP-nak ma nincs alternatívája. Az,
amit alternatívaként próbálnak feltüntetni, olyan képződmény, amely
már önkörén belül kompromisszumra
kényszerül. Csak azt fogalmazhatja
meg, ami az önkörön belül a szlovákságnak elfogadható.” -- figyelmeztetett a VMSZ elnöke.
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Képriport

Magyar Majális –
másodszor
Május 8-án a városi szabadidőparkban a szokásosnál nagyobb volt
a nyüzsgés. Ragyogó napsütésben ezen a szombaton rendezték meg
a II. Magyar Majálist.
Változatos programok közül választhattak az érdeklődők: volt felvonulás, majd ünnepi istentisztelet a Szent Korona hiteles másának jelenlétében.
Nem maradt el az ilyenkor szokásos májusfaállítás sem. Délután ének- és
tánccsoportok léptek fel, majd következett a magyar harcművészet hagyományait felelevenítő barantás – bemutató. A majális része volt a Magyarok Vására, ahol egészen különleges portékák is kínálták magukat vásárfiának, az ínyencek pedig finom falatok közül választhattak. A Magyarok
Szövetsége és a Csemadok által szervezett rendezvényt az időjárás mindvégig a kegyeibe fogadta. Koncert is volt, majd a napot a Felvidéki Rockszinház tagjainak fellépése zárta.

A Magyarok Vására többek között könyveket, CD-ket, zászlókat és különféle kézművestermékeket kínált az érdeklődőknek. / Na tohtoročnom Trhu Maďarov ponúkali knižky, CD-čka,
vlajky a rôzne predmety zručných remeselníkov.

Megcsodálhattuk a csongrádi Simmer Sándor faragott szobrait, aki 1992-es autóbalesete
után kezdett el ezzel a mesterséggel foglalkozni. / Unikátom bolo drevorezbárske umenie
Sándora Simmera z Csongrádu, ktorý sa tejto činnosti začal venovať po autonehode v roku 1992.

A Szent Korona hiteles mása.

Fotoreportáž
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Maďarský
majáles
už po
druhýkrát
Vydarená akcia, bohatý
program vhodný pre
všetky generácie
A szervezők arra törekedtek, hogy valamennyi korosztály megtalálja a szórakozását. / Organizátori akcie chceli ponúknuť taký program, ktorý dokáže osloviť každú vekovú kategóriu.

8. mája panoval v mestskom parku
oddychu nevšedný ruch. V tento
deň sa konal II. maďarský majáles s
bohatým programom.
Program sa začal pestrým sprievodom, po ktorom bola slávnostná svätá
omša v prítomnosti oficiálnej kópie Svätej koruny. Nasledovalo stavanie mája, vystúpenia speváckych a tanečných súborov
a ukážky tradičného bojového umenia
baranty. Súčasťou majálesu bol aj Trh
Maďarov, kde sa ponúkali rôzne predmety a gurmánske špeciality. Podujatiu prialo aj počasie.
Záver dňa patril dvom hudobným koncertom a vystúpeniu rockovej scény Felvidéki Rockszínház.
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Nariadenie

Podmienky umiestňovania reklamných tabúľ
Všeobecne záväzné mestské nariadenie č. 4/2010
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§ 1 Účel nariadenia
Toto (ďalej len „VZN” alebo „nariadenie“) vymedzuje podmienky umiestňovania, povoľovania a
prevádzkovania reklamných, informačných a propagačných zariadení ( ďalej len „RIP zariadenia” v
príslušnom gramatickom tvare) na území mesta Dunajská Streda .
§ 2 Rozsah platnosti
1. Toto VZN sa vzťahuje na územie mesta Dunajská
Streda pozostávajúce z katastrálnych území:
a) Dunajská Streda. b/ Malé Blahovo a c/
Mliečany
§ 3 Základné pojmy
1. Reklama je prezentácia produktov v každej podobe s cieľom uplatniť ich na trhu.
2. Reklamou nie je:
a/ označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby, prevádzkarne alebo organizačnej zložky právnickej osoby alebo fyzickej osoby obchodným menom, ako aj označenie budov, pozemkov a iných nehnuteľných vecí alebo hnuteľných vecí vo vlastníctve alebo v nájme týchto osôb,
b/ Za reklamu sa taktiež nepovažuje označenie staveniska (stavby) rozhodnutím, ktorým bola
stavba povolená.
3. Reklamné zariadenia – sprostredkúvajú ponuku
najmä tovarov a služieb s cieľom získania zákazníkov (komerčná reklama).
4. Informačné zariadenia – poskytujú údaje o právnických a fyzických osobách, o ich zariadeniach,
službách, údaje o smeroch, napr. údaje o druhu a
dostupnosti lekárskych zariadení, dopravnej polície, údaje o stravovacích a ubytovacích možnostiach, druhu a dostupnosti lokalít s kultúrnymi a národnými pamiatkami, športovými a rekreačnými
zariadeniami, smeroch ulíc a miestnych častí a pod.
5. Propagačné zariadenia – informujú občanov s cieľom upozorniť a získať záujemcov najmä pre charitatívne, kultúrne, telovýchovno-športové a iné
spoločenské ciele. Sem patria aj transparenty a tabule so zameraním na bezpečnosť jazdy, ekológiu,
humanitu a pod.
6. RIP zariadenia – pre účely tohto VZN použitá
skratka pre reklamné, informačné a propagačné
zariadenia. RIP zariadenie – je akákoľvek konštrukcia s RIP povrchom alebo plochou, používaná
alebo určená na vystavenie symbolov, písmen alebo správ a zahŕňa materiál tvoriaci túto plochu, ako
aj všetky oporné a prídavné časti stavby (konštrukcie) alebo budovy, vrátane akýchkoľvek základov. Zahŕňa RIP zariadenia, plochy a tabule,
bežne známe ako plagátovacie plochy, štíty, vývesné tabule, markízy, neónové, elektrické alebo

osvetlené tabule, RIP zariadenia akéhokoľvek druhu, na ktorých môže byť RIP správa natlačená alebo namaľovaná, zvukovo reprodukovaná okrem
rádia a televízie, ktoré budú označené dentifikačným znakom vlastníka alebo prevádzkovateľa tohto zariadenia.
7. RIP plocha – označuje plochu alebo časť zariadenia vrátane otvorov a prázdnych plôch, na ktorej je
zobrazená RIP správa vrátane tých častí, ktoré majú
dekoračnú či orámovaciu (ohraničujúcu) funkciu.
8. Voľne stojace RIP zariadenie – je zariadenie, ktoré nie je žiadnym spôsobom ukotvené do pevného podkladu a je umiestnené na jestvujúcej spevnenej ploche.
9. Samostatne stojace RIP zariadenie – je zariadenie (tzv. „A”), ktoré má samostatnú konštrukciu
a je z hľadiska stability alebo konštrukčnej bezpečnosti pevne spojené so zemou alebo si jeho osadenie vyžaduje úpravu podkladu upevnením.
10. Veľkoplošné RIP zariadenie (VRIP) – o rozmeroch euro formátu a formátov od plochy nad
12m2 ( napr. bilboard, bigboard, megaboard, ap.),
osvetlené alebo neosvetlené, pohyblivé resp. viacrozmerné
11. Vývesný štít – RIP zariadenie, ktoré označuje firemnú tabuľu s jej plochou, upevnenou na zvislej stene budovy, pričom táto je rovnobežná so zvislou stenou budovy, alebo je na stenu budovy kolmá.
12. Svetelné RIP zariadenie – neónové, krabicové,
svetelné trubice a pod.
13. Pohyblivá svetelná alebo mechanická RIP tabuľa
– znamená osvetlenú tabuľu s automatickým
prepínaním polôh „zapnuté“ – „vypnuté“, alebo
s ilúziou pohybujúceho sa svetelného obrazu a svetelného písma, alebo s mechanickým vyvolávaním pohybu na čelnej ploche tabule, alebo obdobné
na princípe zmeny obrazu.
14. City Light vitríny (ďalej len CLV) – reklamné nosiče, zvnútra osvetlené
15. RIP zariadenie na fasáde (tzv. wallboard) – reklamná
plocha namaľovaná priamo na fasáde budovy alebo banerová vode odolná plachta upevnená na fasádu, osvetlená, neosvetlená alebo nasvietená
16. MIS – mestský informačný systém – je vyznačenie názvov námestí, ulíc, okrskov a miestnych
cieľov. Ako vybrané mestské ciele sú akceptované úrady štátnej správy, mestskej samosprávy a objekty verejnoprospešného charakteru ( napr. radnica, okresný súd, nemocnica, železničná stanica.)
MIS sú samostatné objekty – multifunkčné stĺpy.

DRUHÁ ČASŤ
Povoľovanie a odstraňovanie RIP zariadení
§ 4 Povoľovanie RIP zariadení
1. RIP zariadenia podliehajú povoľovaciemu konaniu v zmysle ustanovenia zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov,

pokiaľ sú umiestňované na miestach viditeľných
z verejného priestranstva a pokiaľ sú spojené so
stavbou alebo pozemkom.
2. Povolenie pre umiestnenie RIP zariadení vydá
na základe žiadosti Mesto Dunajská Streda - odbor stavebný mestského úradu (povoľujúci orgán).
3. Žiadateľ musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Rozhodnutie o povolení užívania verejného
priestranstva v prípadoch záberu verejného
priestranstva , pozemku vo vlastníctve Mesta Dunajská Streda vydáva odbor finančný a evidencie majetku mestského úradu.
§ 5 Odstránenie RIP zariadení
1. Odstránenie RIP zariadenia sa nariadi ak:
a) svojím stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb
a bezpečnosť cestnej premávky, nevyhovuje estetickým kritériám,
b) osadenie RIP zariadenia sa uskutočnilo bez povolenia alebo v rozpore s ním,
c) povolenie stratilo platnosť
2. Náklady na odstránenie RIP zariadenia znáša vlastník zariadenia.
3. Pri odstránení RIP zariadenia Mesto Dunajská Streda bude postupovať v zmysle §88 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku ( stavebný zákon ).

TRETIA ČASŤ
Umiestňovanie RIP zariadení
§ 6 Všeobecné ustanovenia
1. RIP zariadenie nesmie svojím vyhotovením a
umiestnením rušiť krajinný ráz, ohrozovať verejnú bezpečnosť a poriadok, brániť rozhľadu na pozemnej komunikácii a cestách, nad prípustnú mieru obťažovať okolie a obytné prostredie hlukom,
osvetlením alebo estetickým vzhľadom.
2. Umiestnenie a prevádzka zariadenia nesmie na pozemnej komunikácii, verejnej ploche a verejnom
priestranstve tvoriť prekážku.
3. RIP zariadenie umiestnené na budove musí byť prispôsobené jej architektúre a nesmie rušiť základné členenie priečelia a jeho významné detaily.
4. Maximálny počet informačných zariadení a dopravných značiek na stĺpoch verejného osvetlenia
môže byť 2 ks(štandardného rozmeru 0,8 x 1,2 m).
5.. RIP zariadenia sa pri prejazdných úsekoch ciest
cez mesto a pri miestnych komunikáciách umiestňujú tak, aby vyhovovali požiadavkám bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky.
6. RIP zariadenia, ktoré neslúžia pre správu pozemných komunikácií ani pre riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy, je zakázané umiestňovať na križovatke a v rozhľadovom poli vodiča na križovatke.
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7. Umiestnenie RIP zariadenia sa posudzuje predovšetkým z hľadiska jeho estetického pôsobenia,
bezpečnosti, funkčnosti a stability.
8. RIP zariadenia nie je možné umiestniť na objekty, ktoré sú v zozname národných kultúrnych pamiatok, na pamätihodnostiach a v ich blízkosti.
9. Voľne stojace RIP zariadenie a RIP zariadenia na
fasádach budov vo vybraných lokalitách mesta Vámbéryho námestie, Korzo Bélu Bartóka, Hlavná ulica od Mestského úradu až po Jesenského ulicu, Alžbetínske námestie - pokiaľ nie sú národnou
kultúrnou pamiatkou, môžu byť umiestnené tak, aby
nerušili členenie priečelia a vzhľad objektu alebo
jeho dôležité detaily. Samostatne stojace RIP zariadenia nemôžu byť umiestnené v týchto lokalitách.
10. RIP zariadenia, ktoré nie sú samostatne stojace, môžu byť umiestnené výhradne len na oploteniach a na fasádach budov. Samostatne stojace zariadenia v zastavanom území meste môžu
byť umiestnené iba na parkoviskách, na okraji verejnej zelene, za oplotením podnikových areálov.
11. RIP zariadenia v meste je možné umiestňovať len
na dobu určitú, najviac na 4 roky v závislosti od
miery estetickej únosnosti a bezpečnosti v území.
Architektonicko-estetické hľadisko je zhodné s verejným záujmom.
12. Na území Mesta Dunajská Streda sa zavádza povinné označovanie veľkoplošných RIP zariadení,

a to bez ohľadu na vzťah ich prevádzkovateľa k nehnuteľnosti, na ktorej sú umiestnené.
13. Označovanie VRIP zariadení sa vykonáva identifikačnou tabuľou, ktorej vzor a opis je uvedený
v prílohe tohto nariadenia.
14. Vlastník VRIP zariadení je povinný umiestniť
identifikačnú tabuľu na viditeľnom a čitateľnom
mieste zariadenia .
§ 7 Povinnosti vlastníka RIP zariadenia
1) Vlastník alebo prevádzkovateľ RIP zariadenia je
povinný:
a) RIP zariadenie udržiavať vo vyhovujúcom
technickom stave, spĺňajúcom požiadavky pôvodného určenia ( bezpečnosť, estetika, aktuálnosť oznamovaných informácií )
b) úpravy a zmeny oproti schválenému rozsahu, obsahu a farebnosti meniť len so súhlasom povoľujúceho orgánu.
c) zdemontovať RIP zariadenie po ukončení doby
platnosti povolenia.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Sankcie a kontrolná činnosť
§ 8 Sankcie
1. Za porušenie tohto VZN môže byť právnickej
osobe a fyzickej osobe uložená pokuta podľa osobitného zákona.
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§ 9 Kontrolná činnosť
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na
území mesta Dunajská Streda vykonávajú poverení
zamestnanci Mestského úradu Dunajská Streda a
príslušníci Mestskej polície Dunajská Streda.

PIATA ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 10 Prechodné ustanovenie
1. Týmto VZN nie je dotknutá platnosť povolení na
umiestnení RIP zariadení vydaných pred účinnosťou tohto VZN .
2. Vlastníci VRIP zariadení, ktoré sú v prevádzke pred
nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, musia
požiadať Mesto Dunajská Streda o vydanie identifikačnej tabuľe a umiestniť ho do 31.7.2010.
§ 11 Záverečné ustanovenia
1. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa
zrušujú: Zásady stanovenia podmienok umiestňovania reklamných a propagačných zariadení v
katastrálnom území mesta Dunajská Streda zo dňa
27.2.2007 .
2. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Dunajskej Strede dňa 27. apríla 2010 a
nadobúda účinnosť dňom 15.mája 2010.
V Dunajskej Strede dňa 27. apríla 2010.
JUDr. Hájos Zoltán, primátor mesta

Reklámtáblák elhelyezésének feltételei
2010/5. számú általánosan kötelező érvényű városi rendelet
ELSŐ RÉSZ
Bevezető rendelkezések
1. § - A rendelet célja
Ez a rendelet meghatározza a reklám-, információs és propagációs berendezések / a továbbiakban
csak RIP-berendezések/ Dunaszerdahely Város területén való elhelyezésének, engedélyezésének és működtetésének feltételeit.
2. § - Hatályának területi érvényessége
Ez a rendelet hatályos Dunaszerdahely Város területén, amely az alábbi kataszteri területekre tagolódik:
a/ Dunaszerdahely, b/ Sikabony és c/ Ollétejed.
3. § - Alapfogalmak
1. Reklámon termékek bármilyen bemutatását értjük, amely abból a célból történik, hogy érvényesüljenek a piacon.
2. Nem minősül reklámnak:
a/ jogi személy székhelyének, természetes személy
lakhelyének, továbbá jogi személy üzemegységének vagy szervezeti egységének, vagy természetes személy cégmegnevezésének a feltüntetése, valamint a szóban forgó személyek tulajdonában, vagy bérleményében lévő épületek,
telkek, más ingatlanok és ingóságok megjelölése,
b/ ugyanígy nem tekinthető reklámnak az épület
megjelölése azzal a határozattal, amellyel az építkezést engedélyezték.

3. A reklámberendezések – elsősorban termékek
és szolgáltatások kínálatát közvetítik azzal a céllal, hogy vevőket, megrendelőket szerezzenek
/üzleti reklám/.
4. Információs berendezések - adatokat nyújtanak
jogi és természetes személyekről, az ő létesítményeikről, szolgáltatásaikról, adatokat az irányultságukról, például adatokat az egészségügyi
létesítmények, a közlekedési rendészet elérhetőségéről, az étkezési és elszállásolási lehetőségekről, a kulturális és nemzeti örökség emlékhelyeinek fajtáiról és elérhetőségeikről, a
sportlétesítményekről és üdülőhelyekről, az utcák és városrészek hollétéről, stb.
5. Propagációs berendezések – tájékoztatják a polgárokat azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmüket
és támogatókat szerezzenek például jótékonysági, kulturális, testnevelési és sport-, valamint más
társadalmi célkitűzések megvalósításához. Ide tartoznak a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem és a humanitárius segítségnyújtás fontosságára figyelmezető transzparensek és táblák.
6. A RIP - berendezésnek tekinthető bármilyen
olyan konstrukció, amely RIP- felülettel rendelkezik és alkalmas jelképek, betűk vagy hírek megjelenítésére és magában foglalja az ezt
a felületet alkotó anyagot, továbbá az építmény
támasztópilléreit és járulékos részeit /konstrukció/, vagy az épületet, beleértve az alapokat is. Ide tartoznak az olyan RIP -berendezések, mint a közismert plakátfelületek, cé-

gérek, kifüggesztett táblák, vászontetők, neon, elektromos- vagy megvilágított táblák, továbbá bármilyen olyan RIP - berendezések,
amelyekre RIP - információ nyomtatható,
festhető, valamint hanganyagban reprodukálható, kivéve a rádiót és a televíziót, meg lesznek jelölve a RIP - berendezés tulajdonosának
vagy az üzemeltetőjének azonosító jelével.
7. RIP - felületen olyan felületet vagy a berendezés részét értjük, beleértve a nyílásokat vagy az
üres felületeket is, amelyeken RIP – információ
jeleníthető meg, ide tartoznak azok a részek is,
amelyek dekorációs szerepet töltenek be, vagy
a berendezés rámáját alkotják.
8. Szabadon álló RIP berendezésnek olyan tekinthető, amely nincs semmilyen módon szilárd
alapzathoz rögzítve, és a már meglévő szilárdan
rögzített felületen van elhelyezve.
9. Önállóan álló RIP - berendezés - ún. A – típusú berendezés, amelynek saját konstrukciója van,
a stabilitás és konstrukciós biztonság szempontjából szilárdan a földhöz van rögzítve,
vagy elhelyezése szükségessé teszi a tereprendezést az alapzat megszilárdításával.
10. Nagy felületű RIP - berendezés - /VRIP/ méretei euro-formátumúak és 12 négyzetméretes felületnél nagyobbak /pl. bilboard, bigboard,
megaboard, stb./, megvilágítottak vagy nem megvilágítottak, mobilisak, vagy többdimenziósak.
11. Hirdetőtábla – olyan RIP - berendezés,
amely tulajdonképpen cégtábla és az épület füg(folytatás a 12. oldalon)
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gőleges falára van rögzítve vele párhuzamosan vagy rá merőlegesen.
12. Világító RIP - berendezés – ide sorolhatók a neonok, világító csövek, világító dobozok, stb.
13. Mozgó világítótábla vagy mechanikus RIP - tábla – olyan világító táblafajta, amely automatikus
átvált a Bekapcsolva, illetve Kikapcsolva helyzetekbe, vagy a mozgó világító kép, illetve betű
illúzióját kelti, vagy mechanikus mozgást idéz
elő a tábla szemközti felületén, vagy ehhez hasonlót a kép változásának elve alapján.
14. City Light Vitrinek / CLV/ - ezek belülről megvilágított reklámhordozók.
15. Homlokzatreklám /ún. wallboard/ - közvetlenül
az épület homlokzatára festett reklámfelület,
vagy a homlokzatra rögzített vízálló ponyva, amely
lehet megvilágított vagy nem megvilágított.
16. VIR – Városi Információs Rendszer ide tartoznak a terek, utcák, városrészek és más fontos helyek és célpontok megnevezését feltüntető táblák. A kiválasztott célpontok közé tartoznak az államigazgatási hivatalok, a városi önkormányzat intézményei, fontos középületek /
városháza, járásbíróság, kórház, vasútállomás/.
A VIR - rendszer elemei önálló objektumok –
többfunkciós oszlopok.

MÁSODIK RÉSZ
A RIP berendezések engedélyeztetése és eltávolítása
4. § - A RIP berendezések engedélyeztetése
1. A RIP berendezések engedély alapján helyezhetők el, ezt a folyamatot a területi tervezésre és építési rendre vonatkozó 1976/ 50. Tt.
számú törvény és későbbi módosításai szabályozzák. Erre abban az esetben van szükség,
ha a reklámhordozók közterületről jól látható
helyen vannak elhelyezve, ugyanakkor épülethez vagy telekhez kötődnek.
2. A RIP – berendezés elhelyezésére vonatkozó engedélyt kérvény alapján Dunaszerdahely Városa
nevében a városi hivatal építészeti szakosztálya
adja ki illetékes engedélyező szervként.
3. A kérvényezőnek igazolnia kell azt, hogy vagy
a tulajdonosa vagy pedig valamilyen más jogviszonya fűződik ahhoz a telekhez, amely feljogosítja őt reklámberendezés elhelyezésére a kérvényezett helyen. Abban az esetben, ha közterületről van szó, vagy Dunaszerdahely Városának tulajdonában lévő telekről, az engedélyezésre
vonatkozó végzést a városi hivatal pénzügyi és
vagyonnyilvántartási szakosztálya adja ki.
5. § - RIP berendezések eltávolítása
1. Abban az esetben rendelik el a RIP berendezés eltávolítását, ha:
a/ olyan az állapota, hogy emberéletet vagy egészségi állapotot veszélyeztet, vagy veszélyezteti a
biztonságos közlekedést, vagy nem felel meg esztétikai szempontoknak,
b/ a RIP berendezés elhelyezése engedély nélkül
történt, vagy nem az engedélynek megfelelően
helyezték el,
c/ lejárt az engedély érvényességre.
2. A RIP berendezés eltávolításának költségeit a berendezés tulajdonosa állja.

3. Dunaszerdahely Városa a RIP berendezés eltávolítása során a területi tervezésre és építési
rendre vonatkozó 1976/ 50. Tt. számú törvény és
későbbi módosításai alapján a 88. paragrafus értelmében jár el.

HARMADIK RÉSZ
RIP berendezések elhelyezése
6. § - Általános rendelkezések
1. A RIP berendezés külleme és elhelyezése nem ronthatja a vidék képét, nem veszélyeztetheti a közbiztonságot és a rendet, nem akadályozhatja a közutak beláthatóságát, a hangeffektusok és a fényhatások nem terhelhetik meg a megengedett
mértéken felül a lakott környezetet, valamint meg
kell felelniük az esztétikai elvárásoknak.
2. A berendezés elhelyezése és üzemeltetése nem szabad hogy akadályt képezzen a szárazföldi kommunikáción, nyilvános felületen és közterületen.
3. Az épületen elhelyezett RIP - felületnek igazodnia kell az építmény architektúrájához és nem szabad megbontania a homlokzat tagoltságát és a fontos részleteket.
4. A közvilágítás céljaira szolgáló oszlopokon legfeljebb két darab információs berendezés és közlekedési jelzés helyezhető el /standard méretük
0,8 x 1,2 m/.
5. A városokon át vezető közutak és helyi érdekű közutak mentén úgy kell megoldani a RIP – berendezések elhelyezését, hogy azok megfeleljenek a
közúti közlekedés biztonsági követelményeinek
és garantálják a járműforgalom folyamatosságát.
6. Tilos RIP – berendezések elhelyezése útkereszteződésben vagy a gépjárművezető látószögében
a kereszteződésben lévő területen, kivéve azokat,
amelyeken a közutak kezelése vagy a közúti forgalom irányítása szempontjából fontos információkat helyeztek el.
7. A RIP – berendezés elhelyezésének eldöntésekor
elsősorban esztétikai, biztonsági és stabilitási
szempontokat vesznek figyelembe, valamint azt,
hogy a berendezés eleget tudjon tenni a szerepének.
8. RIP – berendezés nem helyezhető el olyan építményen, amely a nemzeti kulturális örökség része,
műemlék vagy ilyen jellegű épületek közelében.
9. Különálló RIP - berendezés vagy az épület homlokzatára elhelyezett RIP – berendezés az alábbi
felsorolt városrészekben csak akkor helyezhető el,
ha az illető objektum nem nemzeti kulturális emlék és a berendezésnek nem szabad megbontania
az épület homlokzatának tagoltságát, nem ronthatja
annak külalakját vagy egyes fontos részleteiét:
Vámbéry tér, Bartók Béla sétány, a Fő utca a Városházától egészen a Jesenský utcáig és az Erzsébet
tér. Ezekben a lokalitásokban nem helyezhetők el
különálló RIP – berendezések.
10. A nem különálló RIP - berendezések kizárólag
kerítéseken vagy épületek homlokzatain helyezhetők el. A város beépített területén különálló RIP
– berendezések csak parkolókban, a közterületen
lévő zöldövezet szélén vagy a cégek telephelyének kerítésén belül helyezhetők el.
11. RIP – berendezések a városban csak meghatározott időre telepíthetők, legfeljebb azonban 4 évre,
annak függvényében, hogy a terület esztétikai külalakja és biztonsága szempontjából ez mennyire

elviselhető. A esztétikai-architektonikai szempontnak összhangban kell lennie a közérdekkel is.
12. Dunaszerdahely Városának területén bevezetésre
kerül a nagyméretű RIP – berendezések kötelező
megjelölése, függetlenül attól, hogy üzemeltetőjének milyen a jogviszonya ahhoz az ingatlanhoz,
amelyen a berendezés található.
13. A VRIP – berendezések megjelölése azonosító táblával történik, amelynek a leírása és mintája megtalálható e rendelet függelékében a város honlapján.
14. A VRIP – berendezés tulajdonosa köteles az azonosító táblát jól olvasható szöveggel ellátni és jól
látható helyen elhelyezni.
7. § - A RIP – berendezések tulajdonosának
kötelességei
1/ A RIP – berendezés tulajdonosa vagy üzemeltetője köteles:
a/ gondoskodni a RIP – berendezés karbantartásáról
oly módon, hogy annak műszaki állapota megfelelő legyen, megfeleljen az eredeti küldetésével kapcsolatos követelményeknek /biztonság,
esztétika, a közölt információ időszerűsége/,
b/ csak az engedélyező szerv jóváhagyásával hajthat végre olyan módosításokat, amelyek eltérnek az eredetileg jóváhagyott méretektől, tartalomtól és színtől.
c/ az engedély érvényességének letelte után köteles a RIP – berendezést leszerelni.

NEGYEDIK RÉSZ Szankciók és ellenőrzés
8. § – Szankciók
1. Az e rendeletbe foglaltak megszegéséért jogi személynek és természetes személynek sajátos
törvény alapján szabható ki bírság.
9. § – Ellenőrzés
1. Az e rendeletbe foglaltak ellenőrzését Dunaszerdahely területén a Dunaszerdahelyi Városi
Hivatal megbízott alkalmazottjai és a Városi
rendőrség tagjai végzik.

ÖTÖDIK RÉSZ
Átmeneti és záró rendelkezések
10. § – Átmeneti rendelkezések
1. Ez a rendelet nem vonatkozik azoknak az engedélyeknek az érvényességére, amelyeket e rendelet hatályba lépése előtt adtak ki.
2. Azon VRIP – berendezések tulajdonosai,
akik e rendelet hatályba lépése előtt telepítették a szóban forgó VRIP – berendezéseket, kötelesek a Városi Hivatalban kérvényezni az azonosító tábla kiadását, amelyeket 2010. 7. 31ig ki kell rakni.
11. § – Záró rendelkezések
1. E rendelet hatályba lépésével érvényét vesztik a
2007. 2. 27-ikétől hatályos elvek, amelyek a reklám- és propagációs berendezések elhelyezésének
feltételeit szabályozták Dunaszerdahely területén.
2. Ezt a rendeletet 2010. április 27-ikén hagyta jóvá
a városi képviselő - testület és hatályba lépésének
időpontja május 15.
Kelt Dunaszerdahelyen 2010. április 27-ikén
Dr. Hájos Zoltán, polgármester

Városkapuk / Mestské brány
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Ismerjük meg a városkapuk neveit!
A városvezetés tavaly decemberben felhívással fordult a lakossághoz, segítsen dönteni a belvárosban található városkapuk elnevezéséről. Összesen 1489 szavazat érkezett a város honlapjára.
A legtöbb szavazatot kapott elnevezések közül az önkormányzati képviselők februárban szavazással döntöttek a végleges kapunevekről.
Most már csak arra van szükség, hogy a nevek meghonosodjanak. Hogy
a randevúzó fiatalemberek a Csillag kapuhoz vagy a Szent György kapuhoz hívják szívük szerelmét. Ehhez persze tudni kell, hogy melyik kapu
hol található. A szerkesztőségünkbe érkezett hívások arra engednek következtetni, hogy sokan nincsenek ezzel tisztában. Ezért közkívánatra képekkel illusztrálva bemutatjuk az egyes kapukat.

1. Szent György kapu -- a Komenský utcából a Vámbéry Ármin térre vezet / Brána Sv.
Juraja – vedie z Komenského ulice na Vámberyho námestie.

2. Prímás kapu -- a Vámbéry Ármin térről a Komenský utcába vezet /
Primášova brána – z námestia Vámbéryho na ul. Komenského.

3.Felvidéki kapu -- a Főutcáról a Városi Művelődési Ház mögötti parkolóhoz vezet /
Hornozemská brána – z Hlavnej ulice na parkovisko za MsKS.
4. Kós Károly kapu -- a Bihari Szállótól a Jehuda Aszad térhez vezet / Brána
Károlya Kósa - od Hotela Bihariho smerom na nám. Jehuda Assada.

Zapamätajme si názvy
mestských brán!
Vedenie mesta ešte koncom minulého roka vyhlásilo iniciatívu
na pomenovanie mestských brán. Následne prebiehalo hlasovanie o názvoch, ktoré doporučila príslušná komisia mestského
zastupiteľstva.
Hlasovať mohli občania na webovej stránke mesta, kde bolo zaregistrovaných spolu 1489 hlasov. Z názvov, ktoré dostali najviac hlasov, následne
mestskí poslanci hlasovaním rozhodli a definitívnych názvoch mestských brán.
Teraz je už na občanoch, aby sa tieto názvy udomácnili aj v každodennom živote. Aby mládenec pozval na rande svoju vyvolenú ku Hviezdnej bráne, alebo k bráne Sv. Juraja. Podľa telefonátov do redakcie sa zdá,
že občanom nie je celkom jasné, ktorá brána ako bola pomenovaná. Preto na želanie čitateľov prinášame prehľad o názvoch jednotlivých mestských
brán aj fotografiami.

5. Csillag kapu -- a Postabanktól a Bihari Szállóhoz vezet / Hviezdna brána – od Poštovej banky smerom k Hotelu Bihariho.
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

ITelCom – az Ön partne- ITelCom – Váš partner
v digitálnom svete
re a digitális világban
Látogasson el üzletünkbe, amely a
legújabb technikai megoldásokat kínálja a számítástechnika, a digitális televíziózás, az internetes kapcsolat, valamint a biztonsági rendszerek terén.
Korszerű berendezések széles körét kínáljuk önöknek és természetesen
tanácsot adunk a szórakoztató elektronika terén, vállalatok telefonos megoldásaival- internetes csatlakozással és
a digitális televíziózással kapcsolatban
is. Megtervezzük és beszereljük lakásába, családi házába vagy irodájába a riasztó- és kamerarendszert,
amely távoli megfigyeléssel működik.
HOGY ÉRTÉKEIT MINDIG BIZTONSÁGBAN TUDJA!
Az UPC Broadband Slovakia s.r.o.
üzleti partnerei vagyunk, így nálunk az
általuk kínált összes szolgáltatás közül
válogathat, mint például: az UPC DIRECT digitális műholdas tv havonta11
euróért mar HD adásokkal, DIGITÁLIS KÁBEL TV és INTERNET 5 EURÓ
FÉL ÉVIG!!!
Minden nálunk megkötött szerződéshez 5%-os kedvezményt adunk termékeinkre.
Nyitva tartás: hétfő – péntek 9.00 – 17.30,
Bacsák utca 247., tel.: 031 321 99 99
www.itelcom.sk
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Május 12-iki versenyünk megfejtői

Legutóbbi feladványunk így hangzott: Milyen fogyást eredményező újdonságot kínál a Kondé püspök utcán lévő rehabilitációs és akupunktúraközpont? A helyes válaszokat beküldő olvasók közül hárman
a rehabilitációs és akupunktúraközpont által felajánlott ingyenes detoxikációs mézes masszázst nyerték el.

Nyerteseink:
Bott Éva, SzNF tér 194/35, Monika Kolárová, Jilemnický utca
201/5 és Fehér István, Kukučín u. 1210/27. A nyereményért a 0918/
849 – 829 telefonszámon jelentkezzenek, bővebben: www.tolemed.sk. Szükséges a személyazonossági igazolvány bemutatása.
E heti kérdésünk: Milyen utcán található az Itelcom szaküzlete?
A nyertesek jutalma egy – egy 20 eurós vásárlási utalvány.
Válaszaikat legkésőbb június 4 -ig küldjék be szerkesztőségünk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján, de e-mailben is elküldhetik. Címünk: press@dunstreda.sk. Ne feledjék el az email-megfejtésben a nevüket és a címüket is feltüntetni, különben a választ nem
vesszük figyelembe.

Navštívte našu predajňu, orientujúcu sa na moderné technológie
z oblasti výpočtovej techniky, digitálnej televízie, zabezpečovacej
techniky a internetového pripojenia. Ponúkame vám široké portfólio najmodernejších zariadení a
samozrejme aj poradíme v orientácií sa na trhu domácej zábavy ako
aj firemných riešení od telefonovania cez pripojenie na internet po
digitálnu televíziu. Navrhneme a
nainštalujeme zabezpečovací a kamerový systém do Vášho bytu, rodinného domu alebo kancelárie s
diaľkovým dohľadom, ABY STE
MALI VŽDY SVOJE CENNOSTI
V BEZPEČÍ!
Sme obchodným partnerom firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o.
takže u nás si môžete zriadiť všetky služby od tejto spoločnosti, ako UPC
DIRECT, satelitnú digitálnu televíziu za 11 Eur mesačne aj s HD programami, internet a DIGITÁLNU KÁBLOVÚ TELEVÍZIU A INTERNET ZA
5 EUR NA POL ROKA!!! Získajte ku každej zmluve kupón na 5%-nú zľavu z nášho sortimentu.
Otváracia doba : pondelok-piatok: 9:00 –17:30
Bacsákova 247, tel.: 031 321 99 99
www.itelcom.sk
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže z 12. mája
V poslednom vydaní DH sme položili nasledovnú otázku: Akú novinku
v oblasti chudnutia ponúka Ambulancia rehabilitácie a akupunktúry?
Z čitateľov, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vylosovali troch výhercov.

Výhercovia:
Éva Bott, Nám. SNP 194/35, Monika Kolárová, Jilemnického 201/5
a István Fehér, Kukučínová u. 1210/27. Všetkým trom výhercom venuje ambulancia po 1 medovej detoxikačnej masáži. Pre výhru sa prihláste telefonicky na čísle 0918/ 849 – 829 a môžete dojednať termín vašej návštevy. Viac na webovej stránke: : www.tolemed.sk. Treba sa preukázať občianskym preukazom.
Nová súťažná otázka: Na akej ulici sa nachádza predajňa ITelCom?
Každému výhercovi venuje ItelCom nákupnú poukážku v hodnote 20 eúr.
Odpovede zašlite najneskôr do 4. júna na adresu redakcie, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu, prípadne pošlite e-mailom na adresu press@dunstreda.sk. Nezabudnite v elektronickej pošte uviesť vaše
meno a adresu, v opačnom prípade odpoveď nebudeme brať do úvahy.

Programok, Krónika
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Kronika

Születések – Novorodenci
Nguyenová Vanová Khanh Ngoc
Kiss Tamás
Kósa Tomáš
Takáč Kristóf

Elhalálozások – Zomreli
Pelech Valter, szül. 1989
Bertóková Alžbeta, szül. 1938
Kósa Ladislav, szül. 1947

Házasságkötés – Sobáše
Herdič Vojtech – Zuzana Bothová
Márk Dezider - Judita Kovácsová
Kiss Zoltán
- Júlia Galántaiová

3. BRINGÁS NAP!
A VMK előtti téren június 5-én 10.00 órakor lesz a gyülekező. A résztvevők egy kört
tesznek meg a városban, majd pihenő lesz a
Vásártéren. Majd Udvarnokot érintve Dunatőkésre vezet az út a nemrég átadott kerékpárúton. A politikamentes bringanap résztvevői a napi kerékpározás népszerűsítéséért demonstrálnak - békésen. Szeretnék, hogy Dunaszerdahelyen egyre többen közlekedjenek
kerékpárral, de ehhez alkalmas utak kellenek.

3. CYKLISTICKÝ DEŇ
Zraz bude 5. júna o 10. hodine pred
MsKS. Účastníci podujatia prejdú okruh
mestom, potom si na Trhovisku oddýchnu.
Pokračuje sa po novom cykloturistickom
chodníku cez Dvorníky do Dunajského Klátova. Cieľom akcie je propagovanie bicykla,
ako dopravného prostriedku.

Trianon megemlékezés
A Pázmaneum Polgári Társulás és a Szent Korona Lovagrend Felvidéki Rendtartománya valamint a
Felvidéki Harcosok június 4-én Trianon- - emléknapot tart a városi szabadidőparkban lévő Turul-szobornál, amelyet 2008-ban a Várpalotai Trianon Múzeum ajándékozott a városnak. Program: 18.00 Matúz Gábor A legbátrabb város c. film vetítése a Zerda 1250 vendéglőben
20.00 - Gyertyás megemlékezés a Trianon-szobornál

Vámbéry Irodalmi
Kávéház
2010. május 27. 18 óra, Budapest Kávéház
Hodossy Péter – Aki útnak indul el. Futócipős kalandom a világgal-könyvbemutató

Programy, Kronika
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A DSZTV műsora:
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.
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A VMK programja – Program MsKS
máj.27.–14.00 és 19.00 ó.: A THÁLIA SZÍNHÁZ – KASSA bemutatja:
VALAHOL EURÓPÁBAN (musical) / Vystúpenie Divadla Thália – Košice: Niekde v
Európe (muzikál)
máj.30.–15.00 ó.: GYERMEKNAP / DEŇ DETÍ - Játszóház / Dom hier
jún. 1–4.: XXXV. DUNA MENTI TAVASZ / XXXV. PODUNAJSKÁ JAR
jún.8.–18.00 ó.: Élményszférák II. – Transzperszonális élményszférák. Beszélgetéssel
egybekötött előadás Nagy László reikimesterrel, két nagy sikerű reikikönyv szerzőjével / Sféry zážitkov II. – Transpersonálne sféry zážitkov – prednáška majstra Reiki, Ladislava Nagya

Családi Vasárnap Pinokkióval
Gyermeknapi családi vasárnap várja a családosokat május 3O-án 15.OO órától a Városi Művelődési
Központban, ahol a kassai Thália Színház művészei a Pinocchio c. zenés mesejátékot adják elő, 16.3Otól pedig zenés táncos műsor látható a Szabadidőközpont pom-pom táncosai és a Művészeti Alapiskola
moderntánccsoportja közreműködésével. Az előcsarnokban kézműves foglalkozások. Belépő 1 Eu, családoknak 2 Eu, hűségkártyával ingyenes.

Rodinná nedeľa s Pinokkiom
3O. mája na Deň detí usporiada MsKS rodinnú nedeľu. O 15.OO hodine je vystúpenie divadelného súboru Thália, ktorý predvedie hudobnú rozprávkovú hru Pinocchio, o 16.30 sa predstavia Pompom tanečnice Centra voľného času a skupina moderného tanca Umeleckej školy. Vo vestibule bude tvorivá dielňa,: navliekanie korálok, maľba na skle, origami, maľba na tvár, maľovanie odliatkov zo sádry
a vyhotovenie obrázkov z piesku.Vstupné 1 Eu, pre rodiny 2 Eu, s vernostnou kartou zdarma.

35. Duna Menti Tavasz
Gyermek báb- és színjátszó csoportok országos seregszemléje Június 1. – 4.
2010. június 1., kedd
14.00 Kulcsátadó ünnepség, fesztiválnyitó, a
VMK előtti téren
2010. június 2., szerda
Bábos versenyműsorok
8.30 – 11.00, délután 13.00-tól.
Fellép a dunaszerdahelyi VMK Gézengúzok
Bábcsoportja is: A brémai muzsikusok (bábjáték), rendezte: Csörgei Tünde
2010. június 3., csütörtök
Színjátszó versenyműsorok
8.30 - 11.00, délután 13.00-tól: A mi János vitézünk, előadja a dunaszerdahelyi Fókusz
Gyermekszínpad, rendezte: Jarábik Gabriella

2010. június 4., péntek
Népi szerkesztett játék, színjáték versenyműsorok 8.30 -11.00
Aranykert bábszínház vendégjátéka (A bűvös
kendő zenés bábjáték, rendezte: Csepi Zsuzsa,
14.00 Eredményhirdetés, díjkiosztás
NAPONTA DÉLUTÁN KÉT ÓRÁTÓL HAT
ÓRÁIG A VMK MELLETTI MESEVÁROSBAN ÉS KÖRNYÉKÉN kézműves foglalkozások, körhinta, légvárcsúszda.
A versenyelőadások a VMK színháztermében zajlanak. Belépőjegyek ára 1,5 €. Jegyrendelés: 031/ 590 08 13, vagy 031/ 590 08 01).
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Mozaik / Mozaika

Francia diákok Dunaszerdahelyen
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Parlamenti választások előtt
Pred parlamentými voľbami

Ötödik éve fogadja a franciaországi partneriskola növendékeit a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési
Szakközépiskola. Az idén májusban öt pedagógussal
negyvenöt francia diák töltött egy hetet Dunaszerdahelyen. "Amikor először jöttek ide, nem
akartak hinni a szemüknek, hogy ilyen korszerű, jól
felszerelt iskolánk van, sőt még egy szép uszodánk
is" -- mondta Szabó László igazgató. A Dijontól
vagy 50 kilométerre fekvő burgundiai Fontaine mezőgazdasági szakközépiskolájának tanulóit rend-

kívül gazdag program várta, többek között ellátogattak az iskola búslaki tangazdaságába, Csilizradványra, a Csilizköz Részvénytársaság földjeire, megtekintették a a dunatőkési vízimalmot és lovas farmot, végül Pozsonyba is felruccantak . "Mindkét iskola diákjai számára rendkívül hasznos és tanulságos a külföldi tanulmányút, a hazaitól eltérő
feltételek, körülmények megismerése. Nemsokára
a mi diákjaink töltenek egy hetet Fotnaine-ban, már
előre örülnek neki" -- közölte Szabó László.

Előkészületek a jubileumi vásárra
Prípravy na jubilejný jarmok

Náučný študijný
pobyt
Francúzski stredoškoláci
v Dunajskej Strede
Stredná odborná škola rozvoja vidieka
už piaty rok pokračuje v úspešnej spolupráci s partnerskou školou z Francúzska,
v rámci ktorej sa organizujú vzájomné
výmenné výlety.
Tento rok v máji zavítalo opäť do dunajskostredskej školy skupina francúzskych stredoškolákov. „Keď prišli prvý krát, nechceli veriť vlastným očiam, akú modernú, dobre vybavenú školu
máme, ktorá má aj peknú plaváreň“ – povedal pre
DH riaditeľ školy Ladislav Szabó. Pre študentov
z partnerskej odbornej poľnohospodárskej školy z
burgundského Fontaine, vzdialenej od Dijonu 50
km, pripravili hostitelia bohatý program: navští-

Milyen volt a városi gyermeknap?
Aký bol mestský deň detí?

vili školský statok v neďalekom Búslaku, zavítali do družstva v Čilizskej Radvani, pozreli si chov
koní vo Vydranoch, vodný mlyn v Dunajskom Klátove a Ranch Czajlik. Z bohatého programu nechýbal ani výlet do Bratislavy. „Pre študentov
oboch škôl sú takéto študijne výlety veľmi osožné
a náučné. Je to jedinečný spôsob získavania základných informácii o podmienkach práce v druhej krajine. Onedlho sa aj naši žiaci môžu vybrať
na týždenný pobyt do Fontaine, čomu sa študenti veľmi tešia“ – uviedol pre DH riaditeľ školy.
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DH

Új műfüves pálya átadása
Odovzdanie ihriska s umelým
trávnikom
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