Megemlékezés az aradi
vértanúkról, a Nemzeti
Gyásznapon - október
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gyújtsuk meg a
kegyelet mécseseit!
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A hagyomány
jegyében

N

em akármilyen város Dunaszerdahely, nagy múltja van.
Már 1256-ban Syridahel néven említi a pozsonyi káptalan a IV. Béla királynak írt jelentésében. A "syrida" vagyis
"szerda" szó azért került a nevébe, mert azon a napon tartották itt a hetivásárokat. S ha már a 13. században ennyire állandósult a település elnevezése, biztos, hogy jóval korábbra datálható a szerdai
vásárok szokásának keletkezése. Sajtó még nem
volt, ezért így jegyezték meg az emberek, mikor hol
lehet vásárolni. Nagyszombatban szombaton, Tardoskedden kedden, Csütörtökben csütörtökön,
Dunaszerdahelyen szerdán. Az utóbbiban szerencsére nemcsak a középkorban volt így, hanem legújabban napjainkban is. Az idén harmincadik évfordulóját ünneplő vásár kezdetét a városvezetés a
régi tradícióra hivatkozva szerdára tette, azzal, hogy
ezentúl már mindig szerdán kezdődik majd.
Voltak, akik hümmögtek, nemigen bíztak abban,
hogy a munkahét kellős közepén valakinek ideje
és kedve lesz kiballagni a vásárra, de csodák csodája, már a megnyitón is sokan voltak, másnap még
többen, és a szombaton estefelé sokszor lépni is alig
lehetett a tömegtől. Az idei vásáron bőven volt mit
nézni, és épp a nézelődés benne a legjobb. Szép komótosan, alaposan végig kell nézni mindent, kétszer, háromszor is visszatérni a kiszemelt áruhoz,
mustrálgatni, tapogatni, kalkulálni, fontolgatni. Végre megvenni, és már a harmadik sátornál megbánni
a vételt. Aztán később, otthon, használat közben
rájönni, hogy nem is volt olyan rossz ötlet megvenni
azt a bizonyos holmit. Sőt, remek vásár volt. És már
alig várjuk a jövő évit.

Két előkert
lett a nyerő
Eredményhirdetés és
díjátadó a városszépítő
versenyen
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Tri grácie
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Mozaik

Mozaika

Dunaszerdahelyiek a díjazottak
között
A 33 díjazott között 5
dunaszerdahelyi termelőt is kitüntettek a Csallóköz Gyümölcse 2010
idei 10. évfolyamának
díjazottjai között.
Az ollétejedi Tóth László
Rubinola almája, Benyus János Pannónia Kincse szőlője,
Mag Gyula besztercei szilvája, Győry Szilveszter Palaria naspolyája és Szabó István Anthea paprikája is elnyerte a szakmai zsűri tetszését, amelyben a mosonmagyaróvári kiskertészek képviselői ezúttal is helyet
foglaltak. Díjazott volt még a hazaiak közül a
Mc Carter Rt. zöldségkollekciója és az Építészeti Szakközépiskola virágkollekciója. Idén már
a tizedik évfolyamot tartották meg, de a zsűri elnöke, Belucz János megjegyezte,hogy a rendszerváltás előtt már 18 alkalommal megrendezték
ezt a látványos terménybemutatót. Idén jóval kevesebb gyümölcsfajta versengett, 167 - 47-tel kevesebb, mint tavaly. Ezt a szeszélyes időjárás
számlájára írták. Megint az almáké volt a főszerep, a legszebb példányok elvándorolnak az
országos kiállításra is. Zöldségfélékből viszont
több volt, mint tavaly, összesen 132 féle kellette
magát a Vidékfejlesztési Szakközépiskola bemutatótermében.
A dunaszerdahelyi városi önkormányzat
minden évben támogatja ezt a terménybemutatót,
de az idén a szervezők nem adtak be pályázati
kérelmet a városházára. Ennek ellenére Dr. Hájos Zoltán polgármester saját alapjából 700 euróval támogatta a kiállítás megszervezését.

Lakossági fórum
Szeptember 30-ikán városunk polgármestere
lakossági fórumon találkozik Ollétejed városrész
polgáraival. Dr. Hájos Zoltán és a lakosok találkozójára 18 órakor kerül sor a helyi kultúrházban. A polgármester tájékoztat azokról a
fejlesztésekről, amelyek a tavalyi júniusi lakossági fórum óta történtek ebben a városrészben.
A polgármester a közeljövőben hasonló lakossági
fórumot tart Sikabony városrészben is.

Stretnutie s občanmi
Ocenení
Dunajskostredčania
Na výstave Plody Žitného ostrova 2010 odborná porota udelila ocenenia 33 pestovateľom, z nich sú piati z Dunajskej Stredy.
Na základe rozhodnutia odbornej poroty, v
ktorej boli aj tento rok zástupcovia záhradkárov
z maďarského Mosonmagyaróváru, ocenenie na
jubilejnom 10. ročníku súťaže Plody Žitného ostrova získali: z Dunajskej Stredy a Mliečan
László Tóth za jabĺčko odrody Rubinola, János
Benyus za hrozno Pannónia Kincse, Gyula Mag
za bystrickú slivku, Szilveszter Győry za mišpuľu a István Szabó za papriku odrody Anthea.
Ocenenie získala ďalej zeleninová kolekcia a.s.
Mc Carter a kvetinová kreácia Strednej odbornej školy stavebnej.
Samospráva Dunajskej Stredy každoročne
podporuje túto výstavnú aktivitu záhradkárov, ale
organizátori tento rok nepredložili grant na mestský
úrad. Napriek tomu primátor JUDr. Zoltán Hájos z fondu primátora podporil akciu 700 eurami.

Gyűjtés
árvízkárosultaknak

Zbierka pre
postihnutých povodňami

Dunaszerdahely Város Önkormányzata, a Dunaszerdahelyi Ferences Világi Harmadrend és a Római Katolikus Egyház Dunaszerdahelyi Plébániahivatala gyűjtést hirdet az árvíz sújtotta községek
megsegítésére. Ezért felhívással fordulnak a lakosokhoz és vállalkozókhoz, hogy adományaikkal
járuljanak hozzá az érintett térségek, elsősorban a
Rimaszombati járás és a Szepsi környékén élő családok támogatásához. A jótékonysági gyűjtés keretében a települések kérései alapján adományozhatnak: szivattyúkat, ruhaneműt, tartós élelmiszereket, tisztítószereket és tisztálkodó szereket,
könyveket, játékokat, takarókat.
A gyűjtés időpontja: október 8. 9.00 és 18,00 között.
Helyszín: a városi nyugdíjasklub épülete, Vásártér 825.
Bővebb információk: 0904/ 644-950 és a 0905/
572-520ás telefonon.

Samospráva mesta Dunajská Streda, Dunajskostredský Svetský /tretí/ františkánsky
rád a Rímsko-katolícky farský úrad v Dunajskej Strede vyhlasuje zbierku na podporu obcí
postihnutých povodňami. Preto sa obracajú s
výzvou na podnikateľov a občanov, aby so svojimi darmi pomohli rodinám, prevažne z okresov Rimavská Sobota a Moldava nad Bodvou.
Do zbierky podľa požiadaviek obcí očakávajú:
čerpadlá, odev, trvanlivé potraviny, čistiace
prostriedky a prostriedky osobnej hygieny,
knihy, hračky, prikrývky.
Zbierka sa koná: 8. októbra od 9. do 18. hodiny.
Miesto: budova mestského klubu dôchodcov,
Trhovisko 825.
Podrobnejšie informácie na t.číslach: 0904/ 644950 a 0905/ 572-520.

Primátor mesta zavíta do mestskej časti
Mliečany. Stretnutie JUDr. Zoltána Hájosa s
občanmi Mliečan sa uskutoční 30. septembra o
18. hod v tamojšom kultúrnom dome. Primátor
bude informovať o rozvojových investíciach,
ktoré boli realizované od minuloročného fóra v
tejto mestskej časti. Primátor plánuje podobné
stretnutie s občanmi aj v mestskej časti Malé
Blahovo.

Közlemény
Tájékoztatunk a Dunaszerdahely Város önkormányzati szerveibe esedékes választásokra
vonatkozó jelöltlisták leadásának módjáról, helyéről és határidejéről. A polgármesteri és a városi képviselő-testületi képviselő-jelöltek jelöltlistáját a Városi Választási Bizottság (VVB) jegyzőkönyvvezetőjénél lehet leadni a városházán munkanapokon
félfogadási időben az első emeleti 215. sz. irodában. A listák leadásának utolsó napja vasárnap
2010. október 3-ika , ekkor a következőkképpen
adhatók le a listák:
10.00 és 24.00 között a városházán az 1. emeleten a 215. ajtóban a VVB jegyzőkönyvvezetőjénél Bc. Kocsis Erzsébetnél, tel: 0917/ 607 355.

Oznámenie
Informácie o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín pre voľby do orgánov
samosprávy Mesta Dunajská Streda: kandidátne listiny na primátora mesta Dunajská Streda a poslancov mestského zastupiteľstva sa odovzdávajú zapisovateľke Mestskej volebnej komisie /MVK/ v
úradných hodinách Mestského úradu Dunajská
Streda, v kancelárii č. 215, na 1. poschodí. Posledným termínom podania kandidátnych listín je
nedeľa 3.10.2010, kedy sa kandidátne listiny
môžu odovzdať nasledovne:
Od 10,00 hod. – 24,00 hod., Mestský úrad, 1.
poschodie, č. dverí 215., zapisovateľka MVK: Bc.
Alžbeta Kocsisová, č.tel.: 0917/ 607 355

Verseny / Súťaž

Két előkert lett a nyerő
Eredményhirdetés és díjátadó a városszépítő versenyen
A Csallóközi Vásár keretében került sor az
első alkalommal meghirdetett „Tiszta udvar,
rendes ház” verseny eredményhirdetésére.
A városszépítő akció győzteseinek a díjakat
Dr. Hájos Zoltán polgármester adta át.

A különdíj átadása / Odovzdanie mimoriadnej ceny.

A tömblakások versenyét ez a kert nyerte /
Víťazná predzáhradka na námestí SNP.

A városi önkormányzat által meghirdetett városi versenybe az első kategóriában 3 társasház, a
második kategóriában a családi házak versenyébe
pedig két előkert tulajdonosa jelentkezett be.
A verseny május elsejétől szeptember 15-ig tartott és a szakmai zsűri havonta egyszer tartott terepszemlét a versenybe benevezett kerteknél.
A zsűri döntését ismertetve a polgármester megállapította, hogy a második kategóriában nem adtak ki díjat, mivel a kertek állapota nem felelt meg
a verseny kritériumainak. A tömblakások versenyét
a SzNF téren található 190/18-as lakóház nyerte,
amelyet az egyik lakó, Madarász Jenő jelentett
be a versenybe. A lakótömb jutalma 3 000 euró,
amelyet az előkert további szépítésére fordíthatnak.
A zsűri egyúttal azt javasolta, hogy adjanak ki
700 eurós értékben különdíjat, amellyel a Smetana liget 288-as lakótömbje lakóinak szemmel látható eredményeket hozó igyekezetét díjazzák,
akik lényegében versenyen kívül szépítették a lakóház melletti zöld sávot. A jutalmat a lakóközösség
két vezetője, Lukács Péter és Kovačič Ferenc vette át, akiktől megtudtuk, hogy mintegy húsz lakó
vett részt az előkert munkálataiban. Reméljük,
hogy a mi példánk másokat is ösztönöz, mondta Lukács Péter. Hájos Zoltán köszönetet mondott a díjazott lakóházak környezetük szebbé tétele érdekében cselekvésre kész lakóinak és reményét fejezte
ki, hogy a jó példa másokra is átragad. A legszebb
kertek versenye jövőre is folytatódik, de más szabályok szerint. Ezeket az idei első évfolyam tapasztalatai alapján módosítják, hogy még többen
kapcsolódjanak be ebbe a városszépítő mozgalomba.

Ocenené dve predzáhradky
Vyhlásili výsledky súťaže „Čistý dom, čistý dvor“
Počas tradičného Žitnoostrovského jarmoku vyhlásili výsledky prvého ročníka
súťaže Čistý dom, čistý dvor. Víťazom
súťaže ocenenia odovzdal primátor JUDr.
Zoltán Hájos.
Do súťaže, ktorú vyhlásila mestská samospráva, sa prihlásili tri bytovky a v kategórii rodinných domov dvaja majitelia predzáhradok.
Súťaž trvala od 1. mája do 15. septembra, pričom odborná porota každý mesiac hodnotila záhrady prihlásené do súťaže.
Na základe hodnotenia komisie primátor
mesta konštatoval, že v druhej kategórii porota neudeluje žiadnu cenu, nakoľko stav záhrad
nezodpovedal kritériam súťaže. Súťaž bytoviek
vyhrala bytovka na námestí SNP 190/18, ktorú do súťaže prihlásil jeden z jej obyvateľov,
Jenő Maradász. Bytovka získala odmenu

3000 eur, ktorú môže použiť na ďalšie skrášlenie zelene pred domom.
Porota ďalej navrhla mimoriadnu cenu vo výške 700 eúr, ktorú získala bytovka č. 288 v Smetanovom háji za očividnú snahu obyvateľov, ktorí sa aj mimosúťažne starali o zelený ostrov pri
dome. Cenu prevzali dvaja zástupcovia bytovky,
Péter Lukács a František Kovačič. V rozhovore pre DH prezradili: o záhradku sa staralo
takmer dvadsať obyvateľov obytného domu. Veríme, že náš príklad bude motivovať aj iných –
povedal Péter Lukács. Zoltán Hájos sa poďakoval obyvateľom ocenených bytoviek za ich
aktivitu pri skrášľovaní okolia svojho domu a
vyslovil presvedčenie, že dobrý príklad bude
mať nasledovateľov. Súťaž vyhlásia aj na budúci
rok, ale na základe skúseností z prvého ročníka so sprísnenými pravidlami, aby sa do súťaže zaangažovalo čo najviac občanov.
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Referendum, fórum

Kladné hlasy
v prevahe

Az igenek voltak túlsúlyban
Az alacsony részvétel miatt érvénytelen a referendum

Kvôli nízkej účasti referendum
je neplatné
V referende, ktoré sa konalo 18. septembra, občania sa vyjadrili k šiestim otázkam. Kladné hlasy
boli vo výraznej prevahe, ale referendum je neplatné,
nakoľko účasť oprávnených voličov nedosiahol
potrebnú 50 percentnú úroveň. Celoslovenská účasť
bola iba 22,8%-ná, v Dunajskej Strede k urnám prišlo iba necelých 22% oprávnených voličov.
Referendum iniciovala ešte ako mimoparlamentná strana Sloboda a Solidarita (SaS). Občania sa v ňom mohli vyjadriť k šiestim otázkam –
ku zrušeniu koncesionárskych poplatkov, obmedzeniu poslaneckej imunity, zníženiu počtu poslancov zo 150 na 100, stanoveniu maximálnej ceny
vládnych limuzín, voľbám cez internet a zmene v
tlačovom zákone.
Dunajskostredčania hlasovali na každú otázku
s veľkou prevahou kladne. Na celoštátnej úrovni
skoro milión občanov sa vyslovilo za to, aby sa počet parlamentných poslancov znížil na 100, aby boli
zrušené ich nadštandardné výhody, aby sa zrušili
koncesionárske poplatky, a aby zaviedli hlasovanie cez internet.
Podľa politológov nakoľko veľká časť populácie si želá tieto zmeny, politici by mali zohladniť
tieto očakávania.

A hat közérdekű kérdésről szeptember 18ikán megtartott népszavazáson fölényesen győztek az igenek, de a referendum nem volt érvényes,
mivel a jogosultak jóval kevesebb, mint 50 százaléka voksolt. Az országos részvétel csak 22,8%
volt, Dunaszerdahelyen a választásra jogosultak
21,6 %-a járult az urnákhoz.
A referendumot tavasszal kezdeményezte az akkor még parlamenten kívüli Szabadság és Szolidaritás (SaS) párt. A kérdések a parlamenti képviselők mentelmi jogának szűkítését, létszámuk150-ről 100-ra való csökkentését, a kötelező
rádiós és televíziós koncessziós díjak megszüntetését, a kormányzati gépkocsik árának maximáli-

zálását, az internetes szavazás bevezetését és a sajtótörvény megváltoztatását érintették.
Minden kérdésre nagy fölénnyel igent mondtak a dunaszerdahelyiek, országosan csaknem
egymilliónyian foglaltak állást amellett, hogy
százra csökkentsék a parlamenti képviselők számát, szűnjenek meg a kiváltságaik, töröljék el a rádiós és tévés üzemben tartási díjakat és vezessék
be az internetes szavazást. Dunaszerdahelyen a legtöbben amellett szavaztak – 3918-an – hogy szűnjön meg a képviselők mentelmi joga.
Politológusok szerint mivel a lakosság jelentős
része óhajtja ezeket a változásokat, a politikusoknak
ezeket az elvárásokat figyelembe kellene venniük.

Verejné fórum o zbernom dvore

A hulladékgyűjtő - udvarról

1. októbra v budove radnice

Nyilvános fórum október 1-jén

Mestský úrad v Dunajskej Strede v zmysle § 34 ods. 1 zákona č.
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto informuje verejnosť o správe o hodnotení ekologických dopadov zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov:
ktorá bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 1939/1, 1939/2, 1939/3
v k.ú. Dunajská Streda.
Navrhovateľ: Zberné suroviny a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina.
Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť na oddelení územného plánovania, výstavby a dopravy Mestského úradu v Dunajskej Strede, I. poschodie, č.dv. 220 do 30. dní od zverejnenia oznamu. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko MPŽPRR SR do 30 dní od doby, keď bola
o zámere informovaná. Jedná sa o existujúcu prevádzku zberne druhotných
surovín. Účelom činnosti je rozšírenie činnosti existujúcej prevádzky zariadenia na zber odpadov s platnými súhlasmi na prevádzku a vytvorenie
„zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov“. Zariadenie bude slúžiť na
zber a dočasné skladovanie vykúpených druhotných surovín, prevzatých
starých vozidiel a elektroodpadov od občanov, firiem a organizácií ktoré
budú následne odovzdané na ďalšie spracovanie. Vykúpený odpadový papier bude v navrhovanom zariadení ďalej zhodnocovaný lisovaním.
Mesto Dunajská Streda v zmysle zákona oznamuje začatie verejného
prerokovania správy o hodnotení navrhovanej činnosti 1. októbra
o 9:00 hod. na Mestskom úrade v Dunajskej Strede, Hlavná 50/16. Účastníci môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na verejnom prerokovaní.

A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal a 24/2006 T.t. számú, környezeti hatásvizsgálatokról szóló törvény 34.§ 1. bekezdése alapján ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot a:
" Hulladékgyűjtésre és hulladékhasznosításra szolgáló létesítmény – Dunaszerdahely” elnevezésű környezeti hatástanulmányról.
Elhelyezés: 1939/1, 1939/2, 1939/3 Hrsz. parcellák
Kataszteri terület: Dunaszerdahely
Indítványozó: Zberné suroviny a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina.
A környezeti hatástanulmány megtekinthető a Dunaszerdahelyi
Városi Hivatal Területrendezési , Építés- és Közlekedésügyi osztályán
- I.emelet 220 sz. ajtó. A másodlagos nyersanyagokat gyűjtő hulladékudvar már meglévő telephelyéről van szó, amely tovább bővülne hulladék-feldolgozó részleggel. Az udvaron tárolnák átmenetileg a leadott régi gépjárműveket és az elektrohulladékot, amelyet leadnak további feldolgozásra. A hulladékpapírt a telephelyen
sajtolással feldolgoznák.
A nyilvánosság a tájékoztatás napjától számított 30 napon belül
nyújthatja be írásbeli álláspontját a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi
és Régiófejlesztési Minisztériumhoz.
A Városi Hivatal egyúttal tájékoztat arról, hogy a hulladékgyűjtő-udvar témakörében készült jelentés nyilvános fórumon történő
értékelése 2010. október 1-jén 9 órakor lesz a városháza nagytermében, amelyen részt vesznek a minisztérium illetékesei is.

Felújítás / Obnova

5

A Három Grácia csak átmenetileg
„tűnik el”
Színpad is lesz a felújított
parkban és megújul a
nyilvános WC
Jövő nyárra - ha minden a tervek szerint halad - egy teljesen átépített park várja a pihenésre és kikapcsolódásra vágyókat a
Városi Művelődési Központ előtt. A beruházást a városi önkormányzat nagyrészt
Európai Uniós forrásokból valósítja meg ezek nagysága meghaladja az egymillió
százezer eurót. A város a kiadások 5 százalékát finanszírozza.
A felvonulási területről hamarosan elszállítják
a szökőkút tartozékait, köztük a Három Grácia szoborcsoportot is, amelyet szintén felújítanak. „Az
eddigi szökőkutat egy modern váltja fel, amely korszerű technikával lesz ellátva. A meglévő javítása ugyanis rengeteg pénzt emésztett volna fel” –
nyilatkozta lapunknak Szabó Dezső mérnök, a Városi Hivatal Beruházási és Műszaki Főosztályának
vezetője. Mint mondta, egy olyan park létrehozása a cél, amely művelődési és pihenési igényeknek
egyaránt megfelel. A parkban állandó jelleggel szabadtéri színpad is lesz. A terebélyes régi fák
megmaradnak, de a parkot átláthatatlanná tevő bokrokat eltávolítják és újakat telepítenek. A projekt
része a kultúrház mögötti út leaszfaltozása, továbbá
felújítják a nyilvános vécét és a városi busz részére
új megállót is kialakítanak.
A tervek szerint már a jövő évi fő idegenforgalmi idényre befejeződik a város egyik központi fekvésű parkjának felújítása.

Tri grácie
„zmiznú“ len
prechodne
Z EU-zdrojov a z príspevku mesta
zrekonštruujú park pred MsKS
Ak všetko pôjde podľa plánu, od budúceho leta sa môžu tešiť obyvatelia Dunajskej Stredy kompletne obnovenému
parku pred budovou Mestského kultúrneho strediska. Investíciu za viac ako
1,1 mil. eur realizuje mestský úrad v rozhodujúcej miere zo zdrojov EU. Mesto sa
podieľa na vyfinancovaní nákladov 5
percentami.

V súčasnosti terén je už ohradený a čoskoro
bude odvezenô aj súsošie Tri grácie, ktoré bude tiež
obnovené. „Doterajšia fontánu bude vymenená za
novú s modernou technikou. Oprava súčasnej fontány by si totiž vyžiadala nemalé prostriedky“ – povedal pre DH Ing. Dezider Szabó, vedúci technického a investičného odboru mestského úradu.
Ako potvrdil, cieľom je vytvoriť taký park, ktorý
zodpovedá požiadavkám na oddych i kultúrnemu

vyžitiu. V parku bude aj stále javisko. Veľké
stromy sa zachovajú, ale kríky budú odstránené a
nahradené novými. Súčasťou projektu je aj obnova cesty za kultúrnym domom ako aj verejnej toalety, pričom zriadia aj novú autobusovú zastávku pre mestský autobus.
Súčasné plány počítajú s ukončením revitalizácie parku v centre mesta do budúcoročnej turistickej sezóny.
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Cestné komunikácie

Ani župné cesty nesmú byť zanedbané
Primátor apeluje na opravu
komunikácií v správe župy
na každom fóre
Obyvatelia Dunajskej Stredy v poslednom čase často kritizovali vedenie mesta
za omeškané a nedostatočné opravy cestných komunikácií v meste. Žiadali opravu
a údržby aj tých trás, ktoré však nie sú v
správe mesta, ale Trnavského samosprávneho kraja.
Jedná sa o cesty v celkovej dĺžke takmer 20 km,
medzi nimi sú aj cesty, ktoré pretínajú centrum mesta, teda Hlavná alebo Galantská. Z toho vyplýva,
že peniaze potrebné na opravu týchto cestných komunikácií sú v rukách župy.
Obyvateľov mesta samozrejme, to nezaujíma, pre
nich je dôležité to, aby boli všetky cestné komunikácie kvalitné, po zime bez výtlkov, opravené,
udržiavané a vyčistené, krajnice nezaburinené, odtoky vyčistené. So zreteľom na tieto skutočnosti primátor JUDr. Zoltán Hájos v máji rokoval s riaditeľom Oblastnej správy a údržby ciest Trnavského
samosprávneho kraja pre Dunajskú Stredu. Primátor
vtedy dostal prísľub, že tieto pozemné komunikácie v správe VÚC na území Dunajskej Stredy budú
tak isto udržiavané a opravené, ako sú miestne komunikácie v správe mesta. K zlepšeniu však nedošlo, a mesto muselo najnutnejšie opravy vykonať verejnoprospešnými pracovníkmi, hoci to nie
je úloha mesta a nemá na to ani prostriedky.

Po uplynutí troch mesiacov musel primátor opäť
vyzvať Oblastnú správu a údržbu ciest na vykonanie
deviatich konkrétnych prác, ktoré sú nevyhnuté k
tomu, aby bola v meste na cestách čistota a poriadok. Žiadal opravu poškodeného kruhového objazdu na Galantskej ceste, nadjazdu a ulice Gyulu Szabóa, ako aj odstránenie buriny pri krajniciach,
a zamedzeniu burín, ktoré spôsobia alergiu.

Nakoľko primátor je i poslancom župnej
samosprávy, 22. septembra interpeloval v tejto záležitosti aj na zasadnutí v Trnave. Žiadal vysvetlenie, prečo mešká oprava a údržba
ciest na území mesta Dunajská Streda a žiadal okamžitú nápravu kritizovaného stavu. Čitateľov DH o vývine situácie budeme priebežne informovať .

Úthálózat
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A megyei utak se legyenek mostohagyerekek!
A polgármester minden fórumon szót emel a nem városi hatáskörű utak érdekében
A városi utak egyre késő karbantartása és elhanyagoltsága miatt a dunaszerdahelyi lakosok az utóbbi időben több esetben bírálták a város vezetését. Azoknak az utaknak
az állapotát is a városi elöljáróktól kérték számon, amelyek a Nagyszombati megye hatáskörébe tartoznak.

területi, tehát dunaszerdahelyi részlegének igazgatójával. A polgármester akkor ígéretet kapott arra
vonatkozóan, hogy a karbantartó cég mindent el-

Nem kevesebb, mint csaknem 20 kilométernyi útról van szó, köztük a belvárost átszelő legforgalmasabb útvonalak, így a Fő utca, vagy a Galántai út is a megyei utak közé
tartoznak. Ebből következik

az is, hogy e fontos
közlekedési útvonalak
karbantartására szolgáló
pénzcsomag a megyénél van.
Persze, a polgárokat ez kevésbé érdekli, nekik egy a lényeg: legyenek jó minőségűek, a tél után kátyúmentesítettek, tiszták az
utak, ne éktelenkedjen mellettük a gyom és a vízelvezető lefolyók nyílása se legyen eltömődve.
Mindezek biztosítása érdekében Dr. Hájos Zoltán
polgármester az utóbbi hónapokban több lépést is
tett. Májusban tárgyalt a Nagyszombat megye megyei fennhatóságú útjait karbantartó útjavító cég

követ az utak rendbehozásáért. Azóta nem történt
kedvező fordulat és időközben sok munkát maga
a város végeztetett el a közhasznú munkásokkal holott ez nem az ő feladata lett volna és nincsenek
rá forrásai sem. A polgármester három hónap elteltével újra a karbantartó céghez fordult és a la-

kossági panaszokra is orvoslást keresve 9 konkrét
útkarbantartási feladat elvégzésére szólította fel az
illetékes megyei finanszírozású vállalatot. Hájos
Zoltán többek között a galántai úti megrongált körforgalom megjavítását, a bősi úti felüljárón és a
Szabó Gyula utcán tapasztalható állapotok orvoslását. valamint az utak mellett éktelenkedő gyomok eltávolítását sürgette, tekintettel az allergiát
okozó gyomok elburjánzására is.
Mivel a polgármester megyei képviselő is,
élt a lehetőséggel és szeptember 22-ikén interpellált egy ügyben a megyei önkormányzat ülésén. Magyarázatot kért
arra, hogy miért késik a megyei
utak elvárható rendbetétele Dunaszerdahely területén és a tarthatatlan helyzet mielőbbi orvoslását
sürgette. A további fejleményekről lapunkban folyamatosan tájékoztatunk, megszólítjuk az illetékes cég képviselőjét is.

A Dunaszerdahely területén csaknem 20 kilométernyi
hosszúságban az utak karbantartása a megyei fenntartású cég feladata. A térképünkön jól látható, hogy
épp a legforgalmasabb fő útvonalak ról van szó.
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Fotoreportáž

Jarmok v znamení dvoch jubileí
Tohtoročný Žitnoostrovský jarmok bol organizovaný v znamení jubileí. Samotný jarmok bol jubilejný – tridsiaty, a zároveň
.Dunajská Streda pripomenula 50. výročie
pripojenia mestských častí Malé Blahovo a
Mliečany, čím sa stal aj administratívnym
centrom regiónu s kompetenciami mesta.
Počas uplynulých desaťročí sa jarmok značne
zmenil, ako i sortiment predávaného tovaru, paralelne sa objavili aj nové atrakcie. Niečo však ostávalo konštantou: dobrá nálada a veľký záujem návštevníkov jarmoku. Tento rok sa jarmok začal netradične – ale práve v duchu starodávnych tradícií - už v stredu, pretože sa voľakedy trhy v Dunajskej Strede konali v stredu, čo prezrádza aj samotné pomenovanie mesta.
Organizátori sa snažili priblížiť návštevníkom
atmosféru niekdajších jarmokov. Zriadili ulicu kvalitných vín, tradičných remesiel, aj prehliadku hospodárskych zvierat. Bola to ukážka domácich zvierat, ktoré chovali naši predkovia na Žitnom ostrove.
Túto atrakciu ocenili zvlášť deti, ulicu kvalitných

vín zase hlavne muži. Aj tento rok bol bohatý, žánrovo pestrý kultúrny program. Nielen slovenské
obecenstvo ocenilo skvelé vystúpenie Tublatanky, a tisícky hudobných fanúšikov tlieskali maďarskému spevákovi Ákosovi.

Képriport

Vásár a
javából!
Harmincadszor állt a vásár –
már szerdától!
Dr. Hájos Zoltán polgármester verőfényes
őszi időben nyitotta meg szeptember 22ikén a hagyományos Csallóközi Vásárt,
amely – mint beszédében hangsúlyozta -- az
idén a jubileumok jegyében került megrendezésre.
Maga a vásár most kereken harmincéves lett,
és ötven éve annak, hogy Dunaszerdahelyhez
csatolták Ollétejed és Sikabony városrészeket. Ezáltal járási város státuszban a Csallóköz közigazgatási központjává vált. Az elmúlt harminc év alatt
a vásár sokat fejlődött, az áruk jellege megváltozott, új attrakciók jelentek meg. Ami viszont
mindmáig változatlan: az a remek hangulat és a
nagy érdeklődés.
A rendezők igyekeztek feleleveníteni a régi dunaszerdahelyi vásárok hangulatát. Visszanyúltak
a hagyományokhoz olyan értelemben is, hogy ezúttal már a szerda is vásárnap volt - ekkor nyílt meg
a vásár, akárcsak hajdanán. A hagyományos mesterségek utcájában a már csaknem feledésbe menő
mesterségekkel ismerkedhettek a látogatók, a haszonállatok bemutatása pedig különösen a gyerekeknek jelentett nagy attrakciót, hiszen megismerkedhettek a Csallóközben hagyományosan
tenyésztett háziállatokkal. Tekintettel a tavalyi nagy
sikerre, ismét megnyílt a minőségi borok utcája,
és az idén is gazdag és sokszínű kulturális programnak örülhettünk. A legnagyobb sikert Ákos koncertje aratta, amelynek a szitáló eső dacára többezres tömeg tapsolt, de Dolhai Attila, Zséda és a
Tublatanka fellépése is népes közönséget vonzott.
A végén a szervezők elégedetten felsóhajthattak,
nemcsak a rekordnagyságú látogatottság okán , hanem azért is, mert négy napon át olyan volt az időjárás, hogy kívánni sem lehetett volna jobbat, habár a a végére már megeredtek az ég csatornái.

Fotók: Kanovits Gábor, Bodó Károly

Dunaszerdahelyen Ákos és csapata egy
megismételhetetlen hangulatú szabadtéri
koncerttel zárta a SZINDBÁD TURNÉ
2010 –et. Az önfeledt koncerthangulathoz
többezres lelkesen csápoló és az ismert rigmusokat éneklő közönség szolgáltatta a kulisszát. Egyes becslések szerint tízezren is lehettek a városi szabadidőparkban lezajlott fergeteges bulin. (Fotók: www.akos.hu)
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Mestské ocenenia

Dobrovoľný darca krvi zachraňuje životy
A. Földváry prevzal od
Z. Hájosa mestské vyznamenanie Cena primátora
Darcovstvo krvi je krásnym, humánnym,
nezištným a šľachetným činom. Zaslúži najvyššie morálne uznanie. Krv je najvzácnejším darom, ktorý môžeme ponúknuť pre odkázaných.
Darcovstvo krvi má nezastupiteľnú úlohu v liečbe chorých, veď krv nedokážeme vyrobiť v laboratóriu, nemocnice túto hodnotnú tekutinu získajú jedine od dobrovoľných darcov. Bezpečné zásobovanie krvou na Slovensku vyžaduje ročne až
150 tisíc jednotiek krvi. Chorí spoluobčania potrebujú približne 230 tisíc odberov krvi.
Na nezištnú pomoc Dunajskostredčana Alexandra Földváryho, 308-násobného darcu sa odkázaní občania môžu spoľahnúť od roku 1977. Na
slávnostnom zasadnutí MsZ 20. augusta mu primátor JUDr. Zoltán Hájos odovzdal mestské vyznamenanie Cenu primátora, ako prejav vďaky za
nezištnú pomoc – aj v mene odkázaných.
Alexander Földváry je členom Slovenského červeného kríža, ktorý jeho 33-ročnú darcovskú činnosť v minulosti už viackrát ocenil. V roku 1981
dostal bronzovú plaketu Jána Jánského. V roku
1986 nasledovala strieborná plaketa, v roku 1991
zlatá a v roku 1997 diamantová plaketa. Napokon

Az idei első ﬁzika órán a hatodikosoknál.

A.Földváry prevezme od Z. Hájosa mestské vyznamenanie Cena primátora.

v roku 2007 sa stal nositeľom Medaily Jána Kňazovického, najvyššieho vyznamenania bezpríspevkového darcovstva na Slovensku. Ďalej je laureátom vysokých vyznamenaní SČK a telesnej výchovy. Pamätnou medailou predsedu VÚC sa
môže pýšiť od roku 2008.
Alexander Földváry je tipický, skromný Žitnoostrovčan. Pochádza z Oľdze, v Dunajskej
Strede, kde založil rodinu, žije vyše 30 rokov.

Máme úprimnú radosť, že tento nezištný darca krvi,
ktorý nečaká odmenu za svoju dobročinnosť, je občanom nášho mesta. Stačí mu dobrý pocit, že môže
pomáhať odkázaným a tým aj môže zachraňovať
ľudské životy. Je nasledovaniahodným príkladom
pre svoje dve deti, veď už aj syn patrí do tábora dobrovoľných bezpríspevkových darcov krvi.
-fk-

ŽIVÝ OBRAZ DUNAJSKEJ STREDY 2010
Posledný mesiac mestskej fotosúťaže: krásne momenty treba zvečniť
Je tu jeseň, a príroda hýriaca farbami priam láka na výlety a túry. Nadišiel čas jesenných zábav, oberačkových slávností, jarmokov, husacích a kačacích hodov. Nesmierne veľa
príležitostí, aby sme si zobrali so sebou fotoaparát a zvečnili jedinečné chvíle a momenty okolo nás. Aj preto, lebo samospráva mesta Dunajskej Stredy, Kuratórium Galérie súčasných maďarských umelcov a mestská televízia DSTV ešte začiatkom roka vyhlásili 6.
ročník mestskej fotosúťaže a lehota odovzdania súťažných prác sa pomaly končí. Súťaž
ŽIVÝ OBRAZ DUNAJSKEJ STREDY 2010 prebieha v nasledovných kategóriách:

Fotografia:
- Mestský človek kritickým okom.
- Ulice, námestia, budovy, pamiatky a ich okolie.
/Rozmer fotografií: 20 x 30 a 30 x 40 cm/

Krátka filmová tvorba:
- reklamný spot /max. 0,5 min/
- videoklip /max 5 min/
- dokumentárny film /5-15 min/
Súťažné práce treba odovzdať do 22. októbra 2010 v Galérii súčasných maďarských umelcov, ktorá sídli vo Vermesovej vile, alebo zaslať poštou na adresu: Galéria súčasných maďarských umelcov, ul. Gyulu Szabóa 304/2, 929 01 Dunajská Streda. (Galéria je otvorená v pracovných dňoch od 9 do 17 hod., v utorok od 1O do 18 hod.) Súťažné práce vyhodnotí odborná porota, na slávnostnej vernisáži bude odovzdaná cena primátora a poroty. Bližšie informácie: 031/5529384 alebo 0918/607-307.

Városi kitüntetések
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Emberéleteket mentő önkéntes véradó
Eddig már 308-szor adott vért a Dunaszerdahely
Város Polgármesteri Díjával kitüntetett
Földváry Sándor
Szép, humánus, önzetlen és nemes cselekedet manapság is a véradás, amely a legnagyobb erkölcsi megbecsülést érdemli
meg. A vér a legnemesebb adomány, amelyet a rászorulóknak felajánlhatunk.
A véradás nagyon fontos szerepet tölt be a gyógyításban, hiszen a vér laboratóriumban nem állítható elő, így csak az önkéntes véradók jóvoltából kerülhet a kórházakba. A biztonságos hazai vérellátáshoz évente több mint 150 ezer egység vérre van szükség. Ehhez évente közel 230 ezer önkéntes véradó véradományát, önzetlen segítségét
várják beteg embertársaink.
A dunaszerdahelyi Földváry Sándor 1977 óta
308-szor adott vért, és ezzel nem egy esetben mentett meg emberéletet. Ez irányú humánus tevékenységéért a városi képviselő-testület augusztus
20-iki ünnepi ülésén Dr. Hájos Zoltán polgármester
rangos városi kitüntetésben részesített, átadva
neki a Polgármester Díját, így hálálva meg a rászorulóknak nyújtott önzetlen segítségét.
Földváry Sándor tagja a Szlovák Vöröskeresztnek is. Harminchárom éves önkéntes és térítésmentes véradói tevékenységét a vöröskereszt

több alkalommal is elismerte.
1981-ben kiérdemelte a Jánskýérem bronz fokozatát, majd ezt
1986-ban az ezüst, 1991-ben az
arany, 1997-ben a gyémánt
Jánsky-érem követte. Végül 2007ben az önkéntes, térítésmentes
véradók legmagasabb szlovákiai
kitüntetését, a Ján Kňazovický
emlékérmet is megkapta. Továbbá
rangos vöröskeresztes és testnevelési kitüntetések viselője, a
Nagyszombati Kerületi Önkormányzat elnökének emlékérmét
2008 májusától őrzi a vitrinben.
Földváry Sándor szerény csallóközi ember. Olgyai születésű, de
már több mint 30 éve él Dunaszerdahelyen, ahol családot alapított. Városunknak ez a kiváló pol- Földváry Sándor a díjátadó ünnepségen.
gára minden elismerést megérdemel
sához. Két gyermeke számára követendő példát
a nagyvonalúságáért, hogy nem vár jutalmat azért,
mutat, már a fia is az önkéntes véradók táborához
amit embertársaiért tesz. Olyan önzetlen véradó,
tartozik.
aki beéri azzal a szívből jövő jó érzéssel, hogy hozzájárulhat az életmentéshez, a betegek gyógyulá-FK-

DUNASZERDAHELYI
ÉLETKÉPEK 2O1O
Városi fotópályázat: itt az
utolsó alkalom!
Itt az ősz, kirándulásra csalogat a csodás színekben pompázó természet, de a vásárok, borkóstolók, szüreti mulatságok is remek szórakozást ígérnek. Megannyi kiváló alkalom, hogy magunkkal vigyük a fényképezőgépünket, és megörökítsük a szép pillanatokat. Már csak azért is,
mert lassan lejár a fotópályázat határideje, amelyet Dunaszerdahely Város Önkormányzata, a
Kortárs Magyar Galéria kuratóriuma és a Dunaszerdahelyi Városi Televízió immár hatodik
alkalommal hirdetett meg DUNASZERDAHELYI ÉLETKÉPEK címmel. Versenyezni a következő kategóriákban lehet:

Fotó
- Az utca embere kritikus szemmel
- Utcák, terek, épületek, műemlékek és környezetük
/A fényképek méretei: 20x30 és 30x40 cm/

Mozgókép
- Reklámfilm /max 0,5 perc/
- Videoklip /max 5 perc/
- Dokumentumfilm /5-15 perc/
A pályamunkák 2010. október 22-ig adhatók
le a Vermes villában székelő Kortárs Magyar Galériában személyesen, vagy postázhatók az alábbi címre: Kortárs Magyar Galéria, Szabó Gyu-

la utca 304/2, 92901 Dunajská Streda. (Nyitva
tartás hétfőtől péntekig 9-tól 17 óráig, kedden,
10-től 18 óráig). A beküldött pályamunkákat
szakmai zsűri bírálja el. Az ünnepélyes tárlatnyitón átadják a polgármester és a zsűri pénzjutalommal járó díját. Részletesebb tájékoztatás
a 031 / 5529384-es vagy a 00421-918-607 307es számon, valamint a www.kmgaleria.eu/fotopalyazat web-oldalon.
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Rekvalifikácia / Átképzés

A gondozókra átképzés vár
2012-töl csak szakképzettséggel rendelkezőket alkalmazhat a város

Opatrovateľky
musia mať
kvalifikáciu
Od roku 2012 môže mesto
zamestnávať len osoby, ktoré
absolvovali predpísaný kurz
Mesto Dunajská Streda už siedmy rok prevádzkuje opatrovateľskú službu, ktorá pomáha hlavne najodkázanejšim, najmä nevládnym občanom, ktorí majú trvalé bydlisko v našom meste.

Dunaszerdahelyen a város már hét éve működteti a gondozószolgálatot a legráutaltabb,
elsősorban magatehetetlen idős emberek ellátásának biztosítására. Olyan rászorult személyek vehetik ezt igénybe, akiknek az állandó lakhelye Dunaszerdahelyen van.
Jelenleg az önkormányzat 50 ápolót alkalmaz, többségüket részmunkaidőben, Egy- egy
gondozó általában 2 ráutalt idős személy körüli napi teendőket látja el.
Eddig nem volt volt megszabva az, hogy a
gondozóknak milyen képesítéssel kell rendelkezniük. 2012. januárjától azonban szigorodnak
a követelmények, amit egy 2008-ban elfogadott
törvénymódosítás ír elő.

A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal Iskola-, Szociális, Sport- és
Kulturális Ügyi Főosztálya a nyáron
tanfolyamot szervezett a város alkalmazásában lévő gondozók részére. Ettől függetlenül azonban
valamennyiüknek el kell végezniük
a törvény által előírt kurzust, ha
2012. januárja után is folytatni kívánják ezt a tevékenységet.
Odbor školstva, sociálnych vecí,
športu a kultúry na Mestskom úrade v Dunajskej Strede cez leto organizoval kurz pre opatrovateľky, ten
však nenahrádza predpísaný rekvalifikačný kurz, ktorého absolvovanie bude vyžadovať zákon od januára 2012 pre osoby, ktoré chcú
vykonávať túto pracovnú činnosť.

A vonatkozó 2008/448. Tt. számú törvény
a következőket írja elő azzal kapcsolatosan,
hogy 2012. januárjától ki lehet gondozó.
Gondozó a törvény értelmében az a természetes személy lehet:
a/ akinek teljes körű középiskolai képesítése van,
amely a gondozással vagy a sajátos előírás szerint akkreditált egészségügyi gondoskodás
nyújtásával kapcsolatos,
b/ vagy aki elvégezte a 220 órás akkreditált gondozói tanfolyamot.
Az idézett törvény rendelkezik arról is,
hogy a gondozószolgálatban alkalmazott személy legkésőbb 2011. december 31-ikéig
eleget kell, hogy tegyen ennek a megszabott
követelménynek.

Mnohé iné mestá a obce túto kompetenciu neprevzali od štátu, avšak vedenie nášho mesta považuje za dôležité každoročne vyčleniť prostriedky na tento účel. V súčasnosti mesto zamestnáva
50 opatrovateliek, prevažne na čiastočný úväzok.
Opatrovateľ vykonáva každodennú výpomoc vo
vačšine prípadov dvom odkázaným osobám.
Doteraz neboli kladené kvalifikačné požiadavky
na opatrovateľov, od januára 2012 sa však sprísňujú podmienky vykonávania tejto činnosti. Podľa zákona 448 o sociálnych službách z roku 2008
Zz. opatrovateľom môže byť taká fyzická osoba,
ktorá:
a/ má úplné stredné odborné vzdelanie získané
v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti akreditovanej podľa osobitného
predpisu , alebo
b/ absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.
Podľa citovaného zákona opatrovatelia musia
najneskôr do 31. decembra 2011 splniť zákonom
stanovené kvalifikačné predpoklady.

Kultúra
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

Ambulancia rehabilitácie a
akupunktúry
Aj počas jesenných dní by sme Vám chceli dať do pozornosti Ambulanciu rehabilitácie a akupunktúry, ktorá sa nachádza v Dunajskej Strede na ulici Biskupa Kondého 5138/32 na 2. poschodí.
Ambulancia pod vedením skúseného odborníka – MUDr. Svetlany Tóthovej
poskytuje nadštandardnú zdravotnú starostlivosť v oblasti fyziatrie, liečebnej
rehabilitácie a akupunktúry. Špecializuje sa na prevenciu a liečbu ochorení pohybového aparátu ako sú: ochorenia chrbtice, kĺbov, končatín, svalové bolesti
a chronické reumatické ochorenia. Poradia Vám ako zmierniť bolesti chrbtice, uvoľniť stuhnutú šiju a predchádzať migréne. Táto ambulancia ponúka aj
alternatívny spôsob liečby akupunktúrou, ktorá vám okrem iného môže pomôcť zbaviť sa prebytočných kíl, alebo sa zbaviť závislosti na nikotíne či zmierniť príznaky alergie. Od októbra zavádza ambulancia Aplikáciu BOTULOTOXÍNU na pomoc klientom s neurologickými poruchami,
nadmerným potením, a klientom ktorý sa chcú zbaviť tzv. dynamických vrások v oblasti koreňa nosa, čela a okolo oči.
Ak máte pocit, že potrebujete aspoň na chvíľu uniknúť pred stresom a problémami Vašich pracovných dní, opustite zhon všedného dňa a využite terapeutické masáže, kde pre stálych klientov ponúka ambulancia zvýhodnené ceny. Pre tých, ktorých trápia bolesti
chrbtice, kĺbov a svalov odporúčame nečakať a navštíviť ambulanciu
rehabilitácie a akupunktúry, ktorá zlepší kvalitu Vášho života. Všetky ponúkané služby sú orientované s vysoko individuálnym prístupom ku klientovi a to v ordinačných hodinách po pracovnej dobe
od 17:00 do 20:00 hodiny. Pre zvýšenie časového komfortu je každý klient podľa svojho výberu objednaný na základe telefonického dohovoru na tel. čísle 0918 849 829.
Kompletnú ponuku služieb ambulancie nájdete aj na webovej stránke www.tolemed.sk .
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Rehabilitációs és akupunktúra
központ
Szeretnénk az őszi hónapokban ismét a szíves ﬁgyelmükbe ajánlani a Kondé püspök utca 5138/32 szám alatti épület második emeletén működő Rehabilitációs és Akupunktúra Központot. Egy tapasztalt szakember, MUDr. Svetlana Tóthová vezetésével a központ
mozgásszervi megbetegedések kezelésére szakosodott – beleértve
a hátgerinc-, izom- és izületi fájdalmakat.
A kezelések során egy hatékony alternatív gyógymódot, az akupunktúrát is alkalmazzák. Az akupunktúra ősrégi kínai gyógymód, amellyel évezredek óta betegségek egész sorát kezelik hatékonyan. Az akupunktúra segíthet
többek között megszabadulni a fölösleges kilóktól, bizonyos allergiás tünetektől, de akár a dohányzás káros szenvedélyétől is. Októbertől központunkban
bevezetjük a BOTULOTOXINOS kezelést. Ezt elsősorban neurológiai zavarokkal, túlzott izzadással küszködő klienseinknek ajánljuk, valamint azoknak, akik meg
akarnak szabadulni az ún. dinamikus ráncoktól
a homlokon, az orr és a szem környékén.
Ha Önnek az az érzése, hogy kis időre mentesülni akar a stressztől és a problémák szorításától, szakítson időt gyógymasszázsra. Ezeket
központunk a törzsvendégeknek kedvezményes
árakon kínálja. A gerincbántalmakkal küszködöknek azt ajánljuk, hogy ne halogassák a kezelések megkezdését és látogassanak el hozzánk.
Komfortos környezetben minden kliensünknek
testre szabott kezelést biztosítunk. A rendelés
17.OO órától 2O.OO óráig tart. Terminus egyeztetése: O918/849 829. Bővebben a www.tolemed.sk weboldalon.
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Szeptember 15-iki versenyünk megfejtői

Výhercovia čitateľskej súťaže z 15. septembra

A legutóbbi számunkban közölt következő kérdésre vártuk a helyes
választ: MILYEN LEGJOBB MINŐSÉGBEN SUGÁROZ A UPC DIGITAL ES UPC DIRECT?
A helyes választ beküldő olvasóink közül hárman 1 – 1 USB-kulcsot
nyertek, amelyeket az Itelcom cég ajánlott fel.

V poslednom vydaní DH sme položili nasledovnú otázku: V akej najlepšej kvalite vysiela UPC DIGITAL a UPC DIRECT?

Nyerteseink:
Ujj Erzsébet, Jilemnicky u. 337/19, Szűcs Krisztina, Neratovicei tér
2146/11 és Varjú Mária, Újfalu 5555/55. Kérjük, hogy a nyereményért
az Itelcom cég irodájában jelentkezzenek /Bacsák utca 247./ Szükséges
a személyazonossági igazolvány bemutatása.
E heti kérdésünk: Milyen új szolgáltatást vezet be októbertől a Bacsák utcai rehabilitációs központ?
A nyertesek jutalma 1 – 1 méregtelenítő mézes masszázs. Válaszaikat
legkésőbb október 8-ig küldjék el szerkesztőségünk címére, vagy e-mailben / press@dunstreda.eu/, de a városi hivatal portáján is leadhatják. Ne
feledjék el az email-megfejtésben a nevüket és a címüket feltüntetni.

Vyhrávajú:
Erzsébet Ujj, Jilemnického 337/19, Kristina Szűcs, Neratovické nám.
2146/11 a Mária Varjú, Nová Ves 5555/55. Ceny do súťaže venovala
firma Itelcom, sú to 3 USB-kľúče, teda po jednom každému výhercovi. Prihláste sa v kancelárii firmy na Bacsákovej ul. 247. Treba sa preukázať občianskym preukazom.
Nová otázka: Čo zavádza od októbra ambulancia akupunktúry a rehabilitácie?
Každý výherca vyhráva medovú detoxikačnú masáž. Odpovede zašlite najneskôr do 8. októbra na adresu redakcie, e-mailom / press@dunstreda.eu /, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu. Nezabudnite v
elektronickej pošte uviesť vaše meno a adresu.

Programok, Krónika

, ka
Kroni

Születések – Novorodenci
Csibreiová Lea
Hírová Lara
Andrejkovics Bence
Andrejkovics Ármin
Öllös Kincső
Molnárová Liana
Guruncz Liana
Rychlík Samuel
Preisingerová Lea

Elhalálozások – Zomreli
Ing.Molitoris Milan, (1931)
Földes Jozef, (1937)
Kífer Ján, (1930)
Horváthová Šarlota, (1920)
Véghová Ida, szül. (1928)
Kamarášová Viera, (1945)
Csepreghyová Viera, (1958)
Gönczöl Vojtech (1932)

Házasságkötés – Sobáše
Szabó Viktor - Ing. Zubonyai Andrea
Mgr.Škvor Martin- Ferenecová Silvia
Vavro Marian- Zelenická Ingrid
Blaško Erik- Ing. Sádovská Judita
Audi Adrian- Hodúrová Katarína
Gyurcsik Attila- Ing.Kasza Zsuzsanna
Somogyi Zoltán- Nagyová Zuzana
PaedDr.Mondok Árpád - Mgr.Váradiová Eva

Verejné osvetlenie: ohlásenie porúch
0905/ 624-561 / celý deň/, 590-3920
/v úradných hodinách/.

Közvilágítás: hibabejelentés
0905/ 624-561 egész nap/, 590-3920
/munkaidőben/.

Kortárs Magyar Galéria
a KMG szobrászati gyűjtemények kiállítása
Megnyitó 2010. október 15-én (pénteken) 17:00 órakor.
Köszöntőt mond: Dr. Hájos Zoltán
polgármester. Egyidejűleg Luzsicza Lajos emlékkiállítás nyílik.

Galéria súčasných
maďarských umelcov
Výstava pod názvom Sochárska
zbierka GSMU.
Otvorenie 15. októbra 2010 (piatok) o
17:00 hodine
Privítací prejav: primátor JUDr. Zoltán Hájos
Súčasne na poschodí galérie bude pamätná výstava Lajosa Luzsiczu.

Programy, Kronika

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, s výnimkou technickej prestávky.
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Rende zvenye
A VMK októberi programja – Program MsKS na október
okt. 2., 10.00 - II. Csallóközi Naturalis Testépítő és Fitness Kupa
II. Žitnoostrovská súťaž v naturálnej kulturistike a vo fitnese
okt. 3., 18.00 - Bihari Emlékest – a gálaműsorban fellép Sánta Ferenc Kossuth- és Prima
Primissima díjas prímás és a Banyák István vezette 15 tagú, neves muzsikusokból álló
nemzetközi összetételű cigányzenekar, valamint Patkoló Anikó, Kollár Katalin, Derzsi
György, továbbá Budapestről Bokor János és Szeredi Krisztina. Előtte 16 órakor a Bihari szobornál koszorúzás.
Bihariho spomienková slávnosť s galaprogramom - hosťujúci primáš z Budapešti Ferenc
Sánta, kladenie vencov pri soche Bihariho o 16. 00. Organizuje Občianske združenie
dunajskostredských rómskych muzikantov.
okt. 4., 19.00 - Dumaszínház, fellépnek: Kovács András Péter és Dombóvári István
Dumaszínház, účinkujú: Péter András Kovács a István Dombóvári
okt. 6., 18.30 - megemlékezés az aradi vértanúkról, beszédet mond Berényi József
Národný smútočný deň - spomienka na martýrov z Aradu
okt. 8 - 9. - Are You Free? – Musicfestival
okt. 9., 10.00 - V. Tarka Lepke Bábfesztivál
Bábkový festival Pestrý motýľ
okt. 13., 19.00 - Katona József: Bánk bán - a komáromi Teátrum Színház bemutatója,
rendező: Dráfi Mátyás Jászai – díjas, érdemes művész
József Katona: Bánk bán, predstavenie Divadla Teátrum Komárno
okt. 16., 9.30 - „Ép testben ép lélek“ - Egészségfesztivál
„V zdravom tele zdravý duch“ - Festival zdravia
okt. 21., 9.30 - A szépség és a szörnyeteg (zenés mesejáték) – előadja a Nektár Színház
/Budapest/
Kráska a netvor (hudobná rozprávková hra) - Divadlo Nektár – Budapest
okt. 22., 17.00 - Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom 54. évfordulójáról
- mestská spomienková slávnosť na 54. výročie revolúcie v r. 1956
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Diákprogramok
a Galériában

Fogyasztóvédelmi
ombudspot - iroda

Gyermekzsivajtól volt hangos a Tesco Áruház
Galériája, amely nyílt napot szervezett a városházával közösen az öt dunaszerdahelyi alapiskola többszáz tanulójának. A vidám rendezvényt Dr.
Hájos Zoltán polgármester nyitotta meg. A színes
programban szerepelt elsősegélynyújtási bemutató, közlekedésbiztonsági előadás, továbbá rajzverseny és a legjobb rajzok kiállítása. Az ismeretszerzés és a kreativitás fejlesztése mellett a vidám szórakozás sem hiányozhatott. Tánccsoportok léptek fel, volt arcfestés, sárkánykészítés, karaoke, közlekedési játszótér is.

Fogyasztóvédelmi kirendeltség nyílt Nagyszombatban. Az ombudspot - irodák megyei kirendeltségéhez akkor fordulhatunk, ha a reklamáció esetén nem járunk sikerrel a boltban vagy
a szolgáltatónál.
Cipők, ruhák, kozmetikai, műszaki cikkek
vagy egyéb termékek vásárlása során előfordulhat, hogy a vásárló nem elégedett a termék
minőségével. Ilyenkor lehetőség van a reklamálásra, ám ha a panaszt a vállalkozó vagy a
szolgáltató nem fogadja el, akkor a vásárló a
nagyszombati központhoz fordulhat. Itt a panaszost az illetékes regionális szakemberhez irányítják, akinek az a feladata, hogy útbaigazítást
adjon és segítse, hogy a felek a fogyasztói vitában peren kívül megegyezzenek.
A dunaszerdahelyi és a galántai járásban
Cséfalvay Évát kereshetik. A fogyasztók a
Nagyszombati Megyei Önkormányzatnál kedden és csütörtökönként 13 és 17 óra között személyesen, vagy a 033/555 9632-es telefonszámon, valamint az eva@mediatorka.sk címen
kérhetnek segítséget.

Programy pre žiakov
v Galérii
Aulu nákupného centra Tesco Galéria v deň
otvorených dverí zaplnilo niekoľko sto žiakov zo
ZŠ mesta. Akciu Tesco organizovalo spolu s radnicou, preto na otvorení sa zúčastnil aj primátor
JUDr. Zoltán Hájos. V pestrom programe bola
ukážka prvej pomoci, dopravno-bezpečnostná
prednáška, súťaž v kreslení a výstava kresieb. Popri získavaní vedomostí a rozvoja kreativity nechýbala ani veselá zábava. Vystúpili tanečné súbory, deti maľovali na tvár, vyrábali šarkany,
usporiadali karaoke, na parkovisku zriadili aj detské dopravné ihrisko.

Teltházas
hangverseny
Szeptember 21-ikén fergeteges koncerttel
várta a közönséget a Four Art Singers. Szinte pontosan két évvel ezelőtt ugyanekkor tartották itt
első bemutatkozó koncertjüket a Vermes-villában. A négy nagyszerű énekes - Kollár Katalin,
Mikulášeková Adriana, Blaskovics Barnabás
és Érsek Rezső- képzeletbeli utazáson vezette
végig a közönséget, megjárva a 66-os utat /Route66/, Afrikát illetve a Chilly con carne révén
Brazíliát. A fellépést egy Bölcsődallal zárták illetve egy ráadással: "A szél lassan elfújja..." cíművel.A nagyérdemű állva, óriási tapssal jutalmazta őket a felejthetetlen estéért.

,
ce
u
, o,l
Na.bud
szamb
ö
z
e
k
t
e
A kov

A jubileumi vásár után
Po jubilejnom jarmoku

A városi képviselők üléséről
Rokovali mestskí poslanci

Ombudspot pre
spotrebiteľov
V Trnave otvorili pobočku kancelárie ochrany
spotrebiteľa. Tú môžeme vyhľadať vtedy, keď nepochodíme so svojou reklamáciou v obchode, kde
sme tovar alebo službu zakúpili.
Pri nákupe obuvi, odevov, kozmetiky, či
elektroniky sa stáva, že klient nie je spokojný s
kvalitou kúpeného produktu. V takýchto prípadoch môže výrobok alebo službu reklamovať. Ak
partner reklamáciu neuzná, kupujúci môže vyhľadať centrálu v Trnave, ktorá ho usmerní na príslušného regionálneho odborníka, ktorého úlohou
je dopomôcť k uzavretiu mimosúdnej dohody
medzi zmluvnými stranami.
V okresoch Dunajská Streda a Galanta je
týmto pracovníkom Eva Cséfalvayová. Spotrebitelia môžu kanceláriu vyhladať osobne v utorok a
štvrtok medzi 13 a 17 hodinou, alebo telefonicky
033/555-9632, pripadne na elektronickej adrese
eva@mediatorka.sk.
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Lakossági fórum Ollétejeden
Stretnutie s občanmi v Mliečanoch

Mi legyen a használt főzőolajjal?
Čo s použítým stolovým olejom?
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