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Kétszer ad,
ki gyorsan ad

S

zociológusok panaszkodnak, hogy gyengül a társadalmi szolidaritás, az emberek egyre inkább magukra vannak utalva, gondjaik megoldásában nemigen számíthatnak külső segítségre. Hajlamosak is vagyunk ezt elhinni,
egészen addig, amíg nem történik valami katasztrófa. Olyankor, mindnyájunk szerencséjére, kiderül, hogy az együttérzés, a részvét és
a segíteni vágyás még mindig ott él az emberek
többségében, és óriási erőt jelent. Sajnos, az
idei év sorozatosan próbára tette-teszi ezt a
szolidaritást. Az ország keleti felét sújtó árvizeknek nem akart vége szakadni, most pedig
a magyarországi vörösiszap-áradásokoz tragédiákat. A dunaszerdahelyiek mindkét katasztrófa áldozatainak javára gyűjtést indítottak, és ezen a héten már útnak indultak a segélyszállítmánnyal megrakott gépkocsik. A
szepsi és rimaszombati árvízkárosultakhoz induló két teherautóban már nem fért el több rakomány, pedig még lett volna mit felpakolni,
mert nagyon sok hasznos holmi gyűlt össze.
Magyarországra is alaposan megrakott teherautók megy, többek között bútorokat visznek a
szerencsétlenség következtében mindenüket
elveszített embereknek. Viszik a segítséget és
az emberséget, mindkettőre óriási szüksége van
a bajba jutottaknak. Arra, hogy érezzék, tudják:
nincsenek egyedül, rengetegen velük éreznek
és tenni akarnak az érdekükben. Azt mondják,
bajban ismerszik meg az ember. Dunaszerdahely most emberségből jelesre vizsgázott.

Kandidátky
uzavreté

Stop az
akkugyár
építésének!

Posledný novembrový
víkend volíme
primátora a mestské
zastupiteľstvo

A bíróság helyt adott
Dunaszerda-hely
fellebbezésének

3. strana

6. oldal.

Nyelvbüntetés ötvenszer
„Az iskolában nem
beszélünk magyarul”

11. oldal
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Mozaik

Mozaika

Bihari Napok 2010
Bihari János köztéri szobrának megkoszorúzásával kezdődött és nagyszabású gálaműsorral
folytatódott a kultúrházban a reformkori nagy muzsikus emléknapja. A Dunaszerdahelyi Roma Muzsikusok Polgári Társulásának kezdeményezésére
immár hetedik alkalommal megrendezett ünnepségen a magyar cigányzene hazai és magyarországi kiválóságainak tapsolt a dunaszerdahelyi közönség.

Az aradi vértanúkra emlékeztünk
A dunaszerdahelyiek az idén is kegyeletes ünnepségen emlékeztek az aradi vértanúkra a Vámbéry-téri 1848-as emlékműnél. "Nemcsak hősök voltak ők, de
igaz emberek, jó katonák is, akiknek
helytállásáért bitó járt cserébe" – mondta ünnepi beszédében Dr. Hájos Zoltán
polgármester. Berényi József, az MKP országos elnöke máig ható érvényű példamutatásnak nevezte a vértanúk megalkuvást nem tűrő magatartását, hazájuk sorsa iránt érzett elkötelezettségüket. A
megemlékezésen fellépett a Pántlika zenekar és a Dunaág néptáncegyüttes. Az
ünnepség végén a városi önkormányzat,
a Magyar Koalíció Pártjának Járási Elnöksége és Kerületi Tanácsa, a társadalmi és civil szervezetek, valamint az iskolák képviselői virágokat és mécseseket
helyeztek el az emlékműnél.

Kifizették a
támogatásokat
Bihariho dni 2010
Kladením vencov pri soche Jánosa Bihariho a následným veľkolepým galaprogramom v kultúrnom dome pokračovall spomienkový deň na slávneho rómskeho muzikanta. Na slávnosti, ktorú usporiadali z iniciatívy Občianskeho združenia rómskych muzikantov už 7.krát, sa konal program, na ktorom sa predstavili domáci a maďarskí interpreti
cigánskej hudby.

Preklady do/z anglického
jazyka
(vrátane odborných).

Výučba anglického jazyka
Szlovák-angol és angolszlovák fordítások
(szakfordítások is).

Angol nyelvoktatás
Tel.: 0944 94 84 10 nonstop

A szerződésben foglaltaknak megfelelően szeptember derekán kapták meg a városi önkormányzattól a 2010-es évre jóváhagyott támogatásokat
azok a helyi szervezetek, jogi és magánszemélyek,
akik, illetve amelyek határidőre leadták a pályázatukat. A szakbizottságok javaslata alapján odaítélt összegeket hat területen – kultúra, sport,
egyház, oktatásügy, szociális szféra és egyéb – folyósították a sikeresen pályázóknak. Ezenkívül a
polgármester alapjából is folyósítottak a kérvényezőknek támogatásokat. Az e két forrásból kapott juttatások együttes összege 61 792 euró.

Dotácie
vyplatené
.

V polovici septembra boli vyplatené dotácie za
rok 2010 tým právnickým osobám a fyzickým osobám z rozpočtu mesta, ktoré do stanovenej lehoty
požiadali mestskú samosprávu o dotáciu v zmysle
mestského nariadenia. Žiadosti posúdili odborné
komisie, rozhodli aj o výške dotácie, a to v šiestich oblastiach: kultúra, šport, cirkev, vzdelávanie,
sociálna sféra a iné. Vyplatené boli aj dotácie z fondu primátora. Z týchto dvoch zdrojov sa spolu
vyplatilo 61.792 eur.

Vámbéry konferencia
Dunaszerdahelyen nyolcadik alkalommal
rendezték meg a keletkutatók jeles fórumát, a
Vámbéry konferenciát. A két nap során több mint
húsz előadás hangzott el. Az idei Vámbéry díjat a keletkutatás területén kifejtett kimagasló
munkásságáért Kakuk Zsuzsa nyugalmazott
egyetemi tanár vehette át.

Konferencia turkológov
V Dunajskej Strede sa konalo v poradí už
ôsme fórum významných vedcov turkológov
pod názvom Vámbéryho konferencia. Počas
dvojdňovej akcie odznelo takmer dvadsať prednášok. Tohtoročnú Vámbéryho cenu dostala za
poprednú vedeckú činnosť v oblasti turkológie
univerzitná profesorka Zsuzsa Kakuk.

Helyhatósági választások/ Komunálne voľby

Összeálltak
a jelöltlisták
Bő másfél hónap múlva polgármestert és képviselőket választunk

Szeptember harmadikán éjfélkor zárták a november 27-ikén esedékes helyhatósági választásokkal kapcsolatos jelöltlistákat. A Városi Választási
Bizottság lapzártakor hitelesítette a listát, így azt
lapunk következő számában közöljük.
Dunaszerdahelyen hárman pályázzák meg a polgármesteri posztot. A Magyar Koalíció Pártja a jelenlegi polgármestert, Dr. Hájos Zoltánt indítja,

a Most-Híd színeiben Juhos Anna mérnök került
fel a listára, Mudr. Örzsik Ödön pedig most is függetlenként indul.
A 25 képviselői helyért összesen 88 jelölt verseng, közülük 67-en pártlistán indulnak, 21-en pedig függetlenként. Komplett 25-ös listát csak két
párt indít, az MKP és a Most-Híd. A jelenlegi 25
képviselő közül tizenheten indulnak újra.

Kandidátky uzavreté
Posledný novembrový víkend volíme primátora a mestské zastupiteľstvo
3. septembra boli uzavreté kandidátne listiny pre
voľby do obecných zastupiteľstiev ako aj pre kandidátov na post primátora. Komunálne voľby sa
konajú 27. novembra 2010.
Mestská volebná komisia zasadala a zaregistrovala kandidátov v čase uzávierky tohto
vydania DH.
V Dunajskej Strede na post primátora kandidujú
traja. Strana maďarskej koalície nominuje súčas-

ného primátora, JUDr. Zoltána Hájosa, vo farbách
strany Most-Híd kandiduje Ing. Anna Juhos, opäť
kandiduje ako nezávislý MUDr. Edmund Örzsik.
O priazeň voličov do 25 členného mestského
zastupiteľstva sa uchádza 88 kandidátov. Z nich 67
je nominantom strán, 21 kandidátov je nezávislých. Kompletnú 25-člennú kandidátku zostavili len dve strany, SMK a Most-Híd. Zo súčasných
25 poslancov sedemnásti kandidujú aj teraz.

Sikabonyi fórum

Fórum v Malom Blahove

Október 21-ikén 18 órakor lakossági fórumon találkozik Dr. Hájos Zoltán Sikabony városrész lakosaival. A polgármester a Szabó Gyula Alapiskola ebédlőjében tájékoztatja a polgárokat a Sikabonyt érintő beruházásokról és fejlesztési tervekről, valamint várja javaslataikat,
észrevételeiket.

21. októbra o 18.00 sa uskutoční stretnutie
JUDr. Zoltána Hájosa s obyvateľmi mestskej
časti Malé Blahovo. Primátor bude informovať
občanov o investíciach a rozvojových programoch týkajúcich sa Malého Blahova v jedálni
Základnej školy Gyulu Szabóa, súčasne očakáva
ich návrhy a postrehy.

3

Predaj
garáže
Mesto Dunajská Streda oznamuje svoj zámer predať podľa ust. § 9a ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov nasledovnú nehnuteľnosť v katastrálnom území Dunajská
Streda formou priameho predaja: ● nebytový
priestor – garáž č. 129 na 1. poschodí v budove hromadných garáží súp. č. 2167 nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, v obci Dunajská Streda, vedený na LV
č. 4645 Katastrálnym úradom v Trnave,
Správou katastra Dunajská Streda v podiele 1/1-ine a podiel priestoru na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu v
podiele 1/146-ine pozemok parc. č. 1475/60
o výmere 66 m2 druh pozemku – ostatné
plochy.
Základnú informáciu o predmete kúpy je
možné získať na adrese: Mestský úrad, Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská
Streda v kancelárii č. 210 na internetovej
stránke: www.dunstreda.sk na e-mailovej
adrese: stefan.galffy@dunstreda.eu.
Lehota na predkladanie cenových ponúk
končí dňa 15.11.2010.

Garázs
eladása
Dunaszerdahely városa az SZK Nemzeti Tanácsának a községek vagyonáról szóló 1991/ 138. Tt. számú törvényének 9a paragrafusa (1) bekezdésének c) pontja és későbbi módosításai alapján eladásra ajánlja a
Dunaszerdahely kataszterében elhelyezkedő
következő ingatlant közvetlen értékesítés
formájában: 129- es számú nem lakás célú
helyiség (garázs) amely a dunaszerdahelyi Újfalu lakótelepen elhelyezkedő 2167-es házszámú tömbgarázs 1. emeletén található valamint az épület közös részeinek és közös létesítményeinek a részaránya, közösségi tulajdonrész: 1/146, amely a dunaszerdahelyi
kataszterben terül el és az 4645-ös számú tulajdonlapon van vezetve
földterület,
1475/60-es számú 66 m2 területű parcella.
Az ingatlanról információ kapható a következő címen: Mestský úrad, Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda,
210-es számú iroda a következő weboldalon: www.dunstreda.sk a következő email címen: stefan.galffy@dunstreda.eu. Az
árajánlatok benyújtásának végső határideje:
2010. november 15.
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Samospráva

Napriek kríze financie mesta sú
konsolidované
Posledné pracovné
zasadnutie MsZ v tomto
volebnom období
Dňa 28. septembra sa konalo 32. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré viedol
primátor JUDr. Zoltán Hájos. Na poslednom pracovnom rokovaní poslancov v tomto volebnom období sa z 25 poslancov zúčastnilo 23.
Rokovanie sa začalo schválením konsolidovanej účtovnej uzávierky mesta za rok 2009 a
plnenia rozpočtu za I. polrok 2010. Plnenie na
strane príjmov, ako i výdavkov zodpovedá očakávaniam. Z podielových daní zo štátneho rozpočtu v porovnaní s plánom mesto dostalo o 600
tisíc eur menej. V súčasnosti predstavitelia združenia obcí rokujú s vládou o vyrovnaní výpadku, v opačnom prípade bude aj náš mestský rozpočet na rok 2011 veľmi napatý. Pál Keszegh,
predseda finančnej komisie MsZ navrhol schváliť správu s odôvodnením, že mestská samospráva, MsÚ a mestské inštitúcie hospodária zodpovedne a disciplinovane.
Poslankyňa Gabriella Jarábik v diskusii kritizovala rozpočet kultúnych programov Žitnoostrovského jarmoku. Podľa nej koncert Zsédy, či
Ákosa nepatria na jarmok, navyše sú drahé. Primátor v odpovedi poukázal na to, že príjmy jarmoku prevyšujú výdavky. Samospráva sa snažila
zabezpečiť kvalitné kultúrne programy na jubilejný jarmok, ktorý svojim významom presahuje rámec mesta. Aj rozhodujúca väčšina obyvateľov
mesta a návštevníkov jarmoku hodnotila túto jubilejnú spoločenskú udalosť (vrátane programov,
atmosféry ako aj ponuky tovarov) pozitívne.

Na základe skoršej požiadavky MsZ
primátor na zasadnutí informoval poslancov o účtovnej závierke DAC 1904, a. s. za
rok 2009. Podľa jeho slov väčšinový majiteľ započítal do kapitálového vkladu klubu
2,25 miliónov eur, ako hodnotu hráčov a
hráčskych práv, ďalších 12500 tisíc eur ako
príjem za hosťovania. Podľa Mesta Dunajská Streda, ako menšinového akcionára,
je tento postup diskutabilný. Mesto plní bezo
zvyšku svoje zmluvné záväzky, lebo považuje
za dôležité, aby DAC Dunajská Streda
hrala v Corgoň lige. Vedenie mesta zvažuje v budúcnosti rokovanie o zmluve.

Na mestských bránach zakrátko by mali byť umiestnené tabule so schválenými názvami.

Mestské zastupiteľstvo schválilo zmeny a doplnky územného plánu mesta. Zastavané územia
sa v budúcnosti nemôžu rozširovať na úkor zelene.
Významným rozhodnutím bolo prijatie návrhu na úpravu zanedbanej lokality za ZŠ Gy. Szabóa, kde výmenou a predajom pozemkov vzniknú nové stavebné parcely. Ďalej vybuduje sa prepojovacia komunikácia pre chodcov a cyklistov z
ulice Adyho na Školskú ulicu. Poslanci schválili
na rozšírenie investícií ZŠ na Jilemnického ulici
86 tisíc eur, pre ZŠ Z. Kodálya 34 tisíc eur. Rekonštrukcie financované zo zdrojov EÚ treba

rozšíriť preto, lebo pôvodný projekt kompetentné
ministerstvo skresalo, preto rekonštrukcia týchto
škôl by bola polovičatá.
MsZ v ďalšom schválilo poslanecký návrh A.
Antal na refundáciu 2 tisíc eur na vykonanú opravu strechy ZŠ v Smetanovom háji.
Interpelácie poslancov boli zaradené na koniec
rokovania. Niektorí poslanci doteraz často interpelovaki, potom z rokovania odišli. S touto zmenou nebola spokojná poslankyňa Ágota Antal, ktorá žiadala zaradenie interpelácií na začiatok zasadnutia. Poslanci však jej návrh zamietli.

-FK-

Interpelácie poslancov
Ernő Lelkes žiadal zostrihanie okrasných kríkov pri chodníku na Malotejedskej, Ferenc Zirig umiestnenie dopravných tabúľ na sídlisku Nová Ves. Ágota Antal kritizovala neporiadok okolo smetného kontajnera za budovou MsKS. Primátor v odpovedi poukázal na to, že súčasťou prebiehajúcej modernizácie okolia MsKS bude aj rekonštrukcia tamojšej cesty, čím sa tento problém
vyrieši. Gabriella Jarábek sa opýtala, kedy sa začne výstavba komplexu na Nemešsegskej ulici, ktorá zabrala časť ihriska ZŠ Zoltána Kodálya. Realizácia stavby mešká kvôli finančnej kríze, znela odpoveď. Pál Keszegh pripomenul nutnosť vyčistenia živého plotu pri chodníku na prejazde na Gabčíkovskej ceste, ďalej požiadal samosprávu, aby naplánovala opravu zatekajúcej strechy MŠ na Námestí priateľstva. Juraj Kanovits upozornil MsÚ, že tabule s novými názvami mestských brán do dnešného dňa nie sú umiestnené, napriek tomu, že MsZ hneď po internetovom hlasovaní schválilo pomenovanie mestských brán.

5

Önkormányzat

Kiegyensúlyozott gazdálkodás
a válság ellenére is
A jövőben a zöldövezetek
rovására nem lehet építkezni
A folyó választási ciklus utolsó munkajellegű ülését tartotta meg szeptember 28-ikán
a városi képviselő-testület. A 32. ülést Dr. Hájos Zoltán polgármester nyitotta meg és vezette. A huszonöt képviselőből 23 volt jelen.
A napirendi pontok tárgyalása a város 2009es konszolidált zárszámadásának és az idei I. félévi költségvetési gazdálkodásának a jóváhagyásával
kezdődött. A pénzügyi válság ellenére Dunaszerdahely konszolidált gazdálkodással bír. Az idei I.
félévi költségvetési teljesítés mind a bevételi,
mind a kiadási oldalon időarányos. Dunaszerdahely idén az állami költségvetésből a tervezettnél
csaknem 600 000 euróval kevesebbet kapott részadók formájában. Ez az összes települést húsbavágóan érinti, pótlásáról az önkormányzatok tárgyalnak a kormánnyal. Ha az állam a hiányt nem
rendezi, jövőre költségvetési megszorítások lesznek az önkormányzatnál. Az előterjesztést Keszegh
Pál, a pénzügyi bizottság elnöke azzal javasolta
megszavazásra, hogy a városi önkormányzat, a városi hivatal és az önkormányzati intézmények feszes, de fegyelmezett gazdálkodást folytatnak. Jarábik Gabriella a jelentés kapcsán kifogásolta a
Csallóközi Vásár kulturális kísérőrendezvényeinek
költségvetését. A polgármester válaszában rámutatott, hogy egyrészt a vásár bevétele fedezi a kiadásokat, másrészt pedig az önkormányzat a 30.
éves jubileumát ünneplő vásárra színvonalas műsorokat hozott, hiszen az esemény jelentőségével
jóval túlmutat a város keretein. Ákos koncertje méltó volt a Csallóköz rangos közösségi-gazdasági
megmozdulásához. A közvélemény részéről határozottan elismerés hangzott el mind a kísérőprogramokat, mind a vásár hangulatát és az árukínálatot illetően.
A képviselő-testület jóváhagyta a városrendezési terv módosítását és kiegészítését, ami főleg a
beépítésre szánt területeket érinti. Ezek a jövőben
nem bővülhetnek a zöldövezetek rovására, illetve
a beépített területek bővítése Csótfa puszta urbanisztikai körzetben lehetséges lakóházak, valamint
kereskedelmi és szolgáltatási infrastruktúra építése
más városrészekben.
A képviselők fontos döntést hoztak a Szabó
Gyula Alapiskola mögötti elhanyagolt lokalitás rendezésére, ahol telekcsere- és eladás történt, hogy
új házhelyeket lehessen kimérni, továbbá, hogy az
Ady utca gyalogos és kerékpáros közlekedésre kijelölt útszakasszal kapcsolódhasson az Iskola utcára. Elfogadták továbbá, hogy a Kodály Zoltán

AI modernizálására a jövő évi városi költségvetésből 34 ezer eurót, a Jilemnický utcai AI felújítására pedig 86 ezer eurót különítsenek el. A két
EU-s beruházás kiegészítésére azért van szükség,
mert a valós igényeket tartalmazó projektet a minisztérium megcsonkította, így fontos elemei kiestek, melyek nélkül a két iskolafelújítás félmegoldás lenne. Képviselői indítványra a testület 2 ezer
eurós refundációt szavazott meg a Smetana ligeti AI elvégzett tetőjavítására.

úti felüljáróra vezető járda mellett esedékes a sövény megritkítása, továbbá kérte, hogy az önkormányzat csináltassa meg a Barátság téri óvoda beázó tetőjét. Kanovits György nehezményezte, hogy a városkapuk névtáblái a mai napig nem kerültek ki a helyükre, pedig a képviselőtestület rögtön az internetes szavazás után jóváhagyta az elnevezéseket.

-FK-

Interpellációk
A sokéves gyakorlattól eltérően a képviselői interpellációk az ülés végén kerültek sorra. A változást az indokolta, hogy egyes képviselők gyakorta
az elején interpelláltak, majd az ülés végét meg sem
várva távoztak. Antal Ágota ugyan a napirend elfogadásánál megpróbálkozott azzal, hogy továbbra is minden a régi menetrend szerint történjen, de javaslatát a testület leszavazta.
Lelkes Ernő egy kistejedi járdaszakaszt beborító díszfasor lebotolását, Zirig Ferenc az Újfalu lakótelepen közlekedési táblák kihelyezését
kérte. Antal Ágota a kultúrház mögötti szemétkukák körüli rendetlenséget kifogásolta. A polgármester válasza szerint a VMK-nál zajló modernizálás részeként felújítják a városkapu alatt
bevezető utat is, ezzel a kukaügy megoldódik. Jarábek Gabriella arra volt kíváncsi, mikor kezdődik
el a Kodály Zoltán AI volt sportpályájának egy
részét is érintő Nemesszeg utcai építkezés. Azt
a választ kapta, hogy a beruházás a pénzügyi válság miatt késik. Keszegh Pál felhozta, hogy a Bősi

A korábbi képviselő-testületi ülésen elhangzott kérés alapján a polgármester rövid információt adott a DAC 1904 Rt. futballklubról. Elmondta, hogy a többségi tulajdonos a 2009-es zárszámadásban a 2,25
millió euró tőkét tett be a játékosok és a játékjogok értékeként, míg a fennmaradó
12500 eurót a kölcsönjátékosok után származó bevételnek sy§molta el. Ezt Dunaszerdahely Városi Önkormányzata vitatja.
A város maradék nélkül teljesíti a szerződésben vállalt pénzügyi kötelezettségét,
mert fontosnak tartja, hogy a DAC a Corgoň ligában szerepeljen. A városvezetés kilátásba helyezte a szerződés jövőbeni újratárgyalását. Nagy Krisztián képviselő
nehezményezte, hogy nem lehet nyomon követni a DAC ifjúsági szakosztályának célirányosan nyújtott, közel 670 ezer euró támogatás felhasználását.
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Időszerű téma / Aktualita

Stop az akkugyár építésének!
A bíróság helyt adott Dunaszerdahely város
fellebbezésének
Gyökeres fordulat állt be az Egyházkarcsa
mellé tervezett akkumulátorgyár engedélyeztetésének ügyében. A Nagyszombati Kerületi Bíróság elfogadta Dunaszerdahely
önkormányzatának beadványát és lényegében megállj parancsolt az engedélyeztetési folyamatnak, így egyelőre nem kezdheti meg a beruházást az osztrák cég.
Dunaszerdahely önkormányzata júliusban fordult bírósághoz, amely szeptember közepén kimondta a verdiktet. Ennek lényege az, hogy leállította annak az integrált építkezési engedélynek a
megvalósíthatóságát, amelyet a Szlovák Környezetvédelmi Főfelügyelőség előzőleg már kiadott.
Dunaszerdahely vezetése azért fordult jogorvoslatért, mert több dolgot sérelmezett az eddigi eljárás kapcsán - nyilatkozta lapunknak
Hulkó Gábor alpolgármester. A város vezetése kifogásolta, hogy nem készült környezeti hatástanulmány, pedig az egyházkarcsai akkumulátorgyár megépítése környezeti ártalmakkal
járna egy olyan térségben, amelynek ivóvízkészlete egy kormányrendelet értelmében fokozott védettséget élvez. Dunaszerdahely önkormányzata beadványában azt is helytelenítette,
hogy a várost kihagyták az engedélyeztetési folyamatból, továbbá az integrált építkezési engedélyhez csatolt okiratok sem tartalmaztak
mindent, amit a törvény előir.

Volt értelme a petícióknak
Dunaszerdahely város vezetése 2010. március
15-ikén aláírásgyűjtést szervezett az akkugyár
megépítése ellen; ezt megelőzően 2007-ben a
Kukkónia Polgári Társulásnak sikerült ötezernél
több aláírást összegyűjtenie a Csallóközben.
Most tehát új engedélyezési eljárás kezdődik,
amelynek részese lesz Dunaszerdahely és a többi
érintett fél. A dunaszerdahelyi önkormányzat változatlanul azt a nézetet vallja, hogy az akkumulátorgyár engedélyezése ügyében feltétlenül be kell
tartani a törvényeket, a város vezetése ehhez fog
ragaszkodni. A Dunaszerdahely közvetlen szomszédságába tervezett gyár esetében semmi garan-

A törvényből
A vonatkozó jogszabályoknak a védett
vízgazdálkodási területekre vonatkozó 31. paragrafusa, 4 a pontja egyértelműen tiltja,
hogy építsenek vagy bővítsenek új vagy meglévő ipari forrásokat, amelyekben káros
vagy különösképp káros anyagokat gyártanak, vagy a gyártásnál ilyeneket használnak.

cia nem volt arra vonatkozóan, hogy nem következik be
az emberi egészségre ártalmas környezetszennyezés, és
az alkalmazott technológia
sem mondható garantáltan
biztonságosnak.

Ivóvízkincsüket
meg kell védeni!
Molnár Zsolt városi képviselő egy független szakértői véleményt idéz, mely szerint ilyen gyárnak nem szaA 63-as főút melletti területen épülne meg az akkumulátorgyár.
badna megépülnie a Csallóliter kénsav felhasználásával. Az ólom a legveközben, ahol százezrek ivóvízkincse található.
szélyesebb mérgező nehézfémek közé tartozik, főGyermekeink és unokáink érdekében is fontos,
leg a gyerekekre és a terhes nőkre van káros hahogy megőrizzük környezetünk és az ivóvizünk
tással, soha nem bomlik el, hanem felhalmozódik.
tisztaságát. Nagyon meg kell fontolni, hogy miA Csallóközi régióban van az országban a legtöbb
lyen külföldi üzemet engedünk idetelepedni,
daganatos megbetegedés. Remélhetőleg az új
mert sok súlyosan károsíthatja a környezetet. A Dukörnyezetvédelmi miniszter komolyan veszi vánaszerdahely határában letelepedni kívánó osztlasztási jelszavát és nem hagyja a csallóközi
rák akkumulátor - gyártó cég évi 6 millió akkukörnyezetet tönkretenni.
mulátort gyártana 49 millió kg ólom és 12 millió

Stopli začatie výstavby
Súd akceptoval výhrady Dunajskej Stredy vo veci výstavby závodu na
výrobu akumulátorov
Nastal zásadný obrat vo veci plánovanej
výstavby závodu na výrobu akumulátorov pri obci Kostolné Kračany na susednej
parcele nášho mesta. Trnavský krajský súd
akceptoval námietky vedenia Dunajskej
Stredy, a fakticky v záverečnej fáze schvaľovacieho procesu povedal nie na začatie výstavby závodu .Teda rakúska ﬁrma
zaťiaľ nemôže odštartovať realizáciu obávaného projektu.
Samospráva Dunajskej Stredy sa obrátila na
súd v júli, ktorý v polovici septembra už vyniesol
verdikt, ktorým zastavil realizáciu integrovaného
stavebného povolenia, ktoré vydala Slovenská
inšpekcia životného prostredia.
Vedenie mesta sa obrátilo na súd preto, lebo
malo výhrady ku schvaľovaciemu procesu – povedal pre DH viceprimátor JUDr. Gábor Hulkó. Výhrady sa týkali absencie tzv. IAEA-štúdie o možných ekologických dopadoch tejto investície na životné prostredie, hlavným zrete-

ľom na tunajšie jedinečné zdroje pitnej vody. A
to ani napriek tomu, že investícia založená na
spracovaní ťažkých kovov bola plánovaná do oblasti, ktorá je podľa nariadenia vlády zaradená
do pásma zvýšenej ochrany podzemných vôd.
Samospráva Dunajskej Stredy v podaní vytýkala
ďalej to, že mesto bolo vynechané zo schvaľovacieho procesu, ako aj to, že ani integrované
stavebné povolenie neobsahovalo všetky zákonom stanovené náležitosti.
Teraz sa začne nový schvaľovací proces, ktorého účastníkom bude aj mesto Dunajská Streda.

Petícia mala zmysel
Vedenie mesta Dunajskej Stredy organizovalo 15. marca 2010 petíciu proti výstavbe výrobne akumulátorov. Občianskému združeniu
Kukkonia sa ešte v roku 2007 podarilo pozbierať
viac ako 5 tisíc podpisov proti jeho výstavbe.
Teraz sa teda začne nový schvaľovací proces,
ktorého aktívnym účastníkom bude aj Dunajská Streda.

Vásár / Jarmok
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A vásár méltó volt a jubileumhoz
Hájos Zoltán polgármester
értékelése
A legsikeresebb és leglátogatottabb –
ezekkel a jelzőkkel illethető legtalálóbban
az idei jubileumi 30. Csallóközi Vásár.
Szeptember utolsó hetének 1980 óta immár elmaradhatatlan eseményéről a közvélemény majdhogynem szuperlatívuszokban beszélt, ám az örökös fanyalgóknak most is voltak kifogásaik.
Dr.Hájos Zoltán polgármestert – aki egyben a vásárigazgatói szerepet is betöltötte - arról kérdeztük,
ő hogyan értékeli a jubileumi vásárt és hogyan látja a továbblépés lehetőségeit?
- Mivel idejekorán, már március elején elkezdtük a vásár szervezését a városi hivatalban, minden
adott volt ahhoz, hogy egy tényleg sikeres, a jubileumhoz méltó nagyszabású vásárt szervezzünk. Az első
lépcsőben eldöntöttük, hogy portalanítjuk a sátrakhoz vezető utakat és a színpad környékét is. Ez a tereprendezés a tavaszi hónapokban lezajlott, és mint
utólag beigazolódott, helyes lépés volt, mivel az árusok és a vásárlátogatók egyaránt kedvezően értékelték. A kulturális program is gyakorlatilag már ekkor összeállt. Az a szándék vezérelte a vásárt szervező stábot, hogy a programokkal lehetőleg a lakosság minden rétegét megszólítsuk, ezért állítottunk
össze sokszínű műsorokból álló programot, amelyekben a helyi és a környékbeli fellépőkön kívül kiváló vendégművészek is helyet kaptak. Sokáig emlékezetes produkciókat is hoztunk – bizonyára sokak

számára maradandó élményt nyújtott Ákos pazar
és látványelemekben bővelkedő koncertje, amely nézőcsúcsot jelentett a vásáron. A visszajelzések azt
igazolták, a közönség értékelte azt, hogy olyan kiváló műsort látott, amelyhez foghatóban csak ritkán van része. Nem maradtak el persze a bírálatok sem, akadtak, akik azt mondták, nem illett a vásárba, felesleges pénzkidobás volt. De a kritikák eltörpültek a dicséretek mellett. Úgy hiszem, a programok méltók voltak a vásár jubileumi jellegéhez.
Hadd jegyezzem meg, hogy a remek időjárás már
önmagában is fél sikert jelentett. Hozzátenném még
azt is, hogy a vásár bevételeiből bőven tudtuk fedezni az összes vele kapcsolatos kiadásunkat.
A jelek szerint az újítások is beváltak…
- A vásáron megjelenő helyi és környékbeli árusok kedvezően fogadták azt, hogy ötnaposra hoszszabbítottuk meg a vásárt. Visszatértünk a hajdani szerdai vásárnapok hagyományához, már szerdán megnyílt a Csallóközi Vásár. Érdekes színfoltja volt a vásárnak az egykoron a csallóközi embereknek a megélhetést biztosító haszonállatok első ízben megtartott bemutatója, ugyanígy a minőségi borok és a kézművesek utcája.
- Rengeteg ember megfordult a vásáron,
olykor egy időben több ezren is ellátogattak
a városi szabadidőparkba, mégis minden kulturáltan, olajozottan zajlott. Tulajdonítható ez
annak, hogy a frissen felszerelt kamerák vigyáztak a biztonságra?
- Bizonyára ez is szerepet játszhatott, mert a
vásárra időzítve helyeztük üzembe a térfigyelő biztonsági kamerarendszert. De a vásárlátogatók sem
a balhé miatt jöttek el, hanem kulturáltan akar-

Jarmočné programy hodné jubilea
Primátor mesta hodnotí jubilejný jarmok
Najúspešnejší s najvyššou návštevnosťou
– takto možno najvýstižnejšie hodnotiť
tohtoročný 30. Žitnoostrovský jarmok.
Túto tradičnú, od roku 1980 neodmysliteľnú jesennú udalosť verejnosť hodnotila takmer v superlatívoch, pričom veční kritici aj teraz mali výhrady.
Primátora, JUDr. Zoltána Hájosa, ktorý bol riaditeľom jarmoku, sme požiadali o hodnotenie jubilejného ročníka.
- Prípravy na jarmok sme odštartovali zavčasu ešte v marci. Na mestskom úrade sme zriadili
organizačný štáb, ktorý predsavzal, že organizuje dôstojný jarmok, hodný tomuto okrúhlemu jubileu. Kľúčové bolo naše rozhodnutie, že vybudujeme sieť asfaltových chodníkov pre predajcov a
návštevníkov a upravíme terén aj pred javiskom.
Tieto práce boli vykonané ešte na jar. Potvrdilo sa,
že to bolo správne rozhodnutie. Aj kultúrny pro-

gram sme prakticky finalizovali polročným predstihom. Organizačný štáb sa snažil o to, aby sme
programom oslovili čo najširšiu verejnosť, bez ohľadu na vek a národnosť. Preto sme zostavili pestrý program, v ktorom popri domácich účinkujúcich vystúpili aj renomovaní hostia. Priniesli sme
sem aj také produkcie, na ktoré verejnosť určite
bude dlho spomínať. Takýmto magnetom bol aj bravúrny koncert Ákosa, plný zvukových a vizuálnych
efektov, napokon aj návštevnostný rekord svedčí o
enormnom záujeme o tento výnimočný koncert. Samozrejme, padli aj kritické názory, podľa nich koncert nepatril do programu jarmoku a bolo to zbytočné plytvanie peniazmi. Ja si však myslím, že programy boli hodné okrúhleho jubilea. Aj počasie
nám prialo, čo samo o sebe je polovičný úspech.
Z jarmočných tržieb sme dokázali uhradiť všetky
vádavky spojené s jarmokom.
Zdá sa, že tohoročné novinky jarmoku zaujali návštevníkov...

A vásár keretében hirdették ki a legszebb előkertért
első alkalommal megrendezett városi verseny eredményét. A nyertesek: Madarász Jenő, Lukács Péter és Kovačič Ferenc./V rámci jarmoku boli vyhlásené výsledky
mestskej súťaže o najkrajšiu predzáhradku. Ocenenie
prevzali: J. Madarász, P. Lukács a F. Kovačič.

tak szórakozni, beszélgetni, nézelődni, ínyenc ételeket és finom borokat kóstolgatni. A jövőre vonatkozóan is vannak további terveim, amelyek a
Csallóközi Vásárt is érintik. Szeretnénk bevonni
a testvérvárosokat is, amelyek saját standdal képviselnék magukat a vásáron. A vásár egy gasztro- és kulturális fesztivál lenne, amely külföldről
is idevonzza a látogatókat.

- Predajcovia pozitívne hodnotili predĺženie jarmoku na päť dní. Jarmok totiž po prvý
krát sa začal v stredu, v duchu tradícií našich
predkov. Zaujala aj prehliadka domácich úžitkových zvierat. Úspešná bola aj ulička kvalitných vín či ulička remesiel.
Na jarmok prišlo veľmi veľa návštevníkov, občas ich bolo až niekoľko tisíc v mestskom parku voľného času. Predsa všetko
prebiehalo veľmi kultúrne, bez akýchkoľvek
výtržností. Môže to súvisieť namontovaním
bezpečnostných kamier?
- Určite aj táto skutočnosť zohrala svoju rolu,
veď umiestnenie kamier sme načasovali práve na
jarmok. Ale ani návštevníci neprišli preto, aby
tu vyvádzali, ale preto, aby sa kultúrne zabavili, porozprávali, ochutnali špeciality gurmanov
a výborné vína domácich vinárov . Aj do budúcnosti mám plány so Žitnoostrovským jarmokom. V ďalšom by sme chceli zapojiť do akcie aj
družobné mestá, ktoré by sa na jarmoku prezentovali vlastným stánkom. Jarmok by sa mohol stať gastrokultúrnym festivalom, ktorý by bol
magnetom aj pre hostí zo zahraničia.

8

Képriport

A fő gond a zavaró
kamionforgalom

Az ollétejedieket elsősorban az átmenő kamionforgalom zavarja / Obyvatelia Mliečan žiadali povoliť prejazd len
pre cieľovú dopravu.

Tavaly júniusban tartott lakossági fórumot
Ollétejed városrészben Dr. Hájos Zoltán polgármester, amelyet most szeptember 30ikán újabb követett.
A polgármester beszámolt arról, hogy az 2009es összejövetel óta eltelt másfél évben az ollétejediek több kérésének tett eleget a dunaszerdahelyi önkormányzat. Ezeket a fejlesztéseket a jelenlévő 25 lakos nevében a kultúrház műkődését
felügyelő Kovacic Vlado pozitívan értékelte.
A Városi Hivatal Építésügyi Főosztályának vezetője, Szelle Erika beszámolt e városrész fejlesztési terveiről is. Eszerint új házsorokat létesítenének a meglévő házsor mögötti kiterjedt telkeken. Két tervjavaslatot mutatott be, az egyik 23,

a másik pedig 76 családi ház építését irányozza elő.
Az utóbbi verzió játszótér és sportpálya építésével is számol. A lakossággal való egyeztetés után
derül ki, hogy melyik valósul meg.
Tájékoztatás hangzott el arról, hogy a városháza Nagyszombat megye fejlesztési tervébe szeretné átültetni azt, hogy kerülőút épüljön
a kamionforgalom elterelésére. Ez a tervezet
most készül és a megvalósítás nem maholnap
várható. „Aki a kampányban jelöltként majd mást
állít és gyors megoldást ígér, az becsapja Önöket. Én megyei képviselőként fel tudom vállalni ezt az ügyet, hogy mihamarabb megoldódjon“mondta a polgármester. Két megoldás kínálkozik: vagy a régi vasút nyomvonalán vezetne
az elkerülő út, amely csatlakozna a Metransnál

A kultúrházat különböző rendezvényekre kedvezményesen bérbe vehetik a helybéliek / Obyvatelia si môžu prenajať kultúrny dom so zľavou.

kialakítandó körforgalomra a Pódafai út és a 63as főút kereszteződésénél, vagy a Vízgazdálkodási Beruházó Vállalat által megszüntetett úton
haladna. Nagy László kamionsofőr javasolta,
hogy a 22 tonna feletti járművek esetében csak
célforgalom számára engedélyezzék az áthaladást. Hájos Zoltán megígérte, hogy tárgyal erről a illetékesekkel.

A lakosok kérésére a város megkeresi az autóbuszközlekedési vállalatot, hogy a buszok
reggel és délután álljanak meg Ollétejeden. A
kultúrházat ezentúl különböző rendezvényekre
az ollétejediek kedvezményesen vehetik bérbe
34 euróért, idegenek 85 euróért. Az ottlakók halotti tort bérmentve tarthatnak, csak a rezsiköltségeket kell állni. A fórumon felhívták a város figyelmét arra, hogy a temető melletti gödörben valószínűleg azbeszthulladékot is tárolnak, és szükségesnek tartanák az omladozó ún.
fantomszálloda lebontását. A polgármester megígérte, megteszik a szükséges lépéseket.

Fotoreportáž
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Mliečany: problémom sú kamióny
Vlani v júni primátor Dunajskej Stredy JUDr.
Zoltán Hájos sa stretol s obyvateľmi Mliečan.
Podobné fórum sa konal aj nedávno 30. septembra.
Primátor už mohol informovať prítomných o
konkrétnych investíciách, ktoré odvtedy v tejto
mestskej časti boli realizované. V mene prítomných ich ocenil pozitívne správca kultúrneho domu Vlado Kovačič.
Ing. Erika Szelle, vedúca Odboru výstavby
informovala o rozvojových plánoch v tejto lokalite. Plánuje sa otvorenie novej ulice, kde by
sa podľa jednej alternatívy vybudovalo 23 rodinných domov, podľa druhej 76.

Na fóre informovali obyvateľov o tom, že
mesto sa usiluje presadiť na župnej úrovni, aby do
pripravovaného župného rozvojového plánu bolo
zaradené aj vybudovanie obchvatu pre kamióny.
Realizáciu však nemožno očakávať zo dňa na deň.
„Keď Vám niekto vo volebnej kampani bude sľubovať rýchle riešenie tohto problému, tak ten Vás
klame. Som aj poslancom v župnom parlamen-

Járdát építettek a temetőhöz, árnyékolót a ravatalozó elé, közlekedési tükröt szereltek fel a kanyarban. /Samospráva dala vybudovať chodník k cintorínu a prístrešok pri márnici. Upravilo sa aj okolie kultúrneho domu.

te, kde sa snažím pretlačiť čo najrýchlejšie riešenie tohto problému“ – povedal primátor.
Prítomní sa sťažovali na frekventovanú kamiónovú dopravu cez Mliečan, riešením by podľa nich bolo vylúčenie kamiónov. Vodič kamiónu
László Nagy navrhol, aby okrem cieľovej dopravy kamióny boli vylúčené. Zoltán Hájos prislúbil,
že v tejto veci podnikne patričné kroky. Mesto bude
rokovať aj s vedením podniku SAD, aby prímestské
linky ráno a poobede mali zastávku v Mliečanoch.
Občania boli informovaní o tom, že kultúrny
dom v Mliečanoch je možné i prenajať na rôzne akcie. Miestni obyvatelia zaplatia za prenájom 34 eur,
cudzí 85 eur. Domáci na kar môžu prenajímať bezplatne, platiť musia len režijné náklady.
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Új játszóudvar a
Széchenyi
utcai
óvodában
Szépen füvesített és biztonságos mászókákkal, hintákkal és egyéb játékokkal felszerelt udvaron játszhatnak ezentúl a kicsik
a Széchenyi utcai óvodában.

Az idei első ﬁzika órán a hatodikosoknál.

A város és a szülők összefogásának eredménye a felújított óvodaudvar.

A mintegy 200 négyzetméteres óvodaudvart a
szülők adójának 2 százalékából befolyt összegből
szerelték fel játékokkal: erre a célra mintegy 6000
euró gyűlt össze. Ezért köszönetet mondott a szülőknek az óvoda igazgatónője, Beáta Špernáková.
Az ünnepélyes átadáson szeptember 29-ikén Dr.
Hájos Zoltán is részt vett. A polgármester rövid
beszédében rámutatott: a városi önkormányzat végeztette el a talajmunkálatokat, majd füvesíttette

az udvart. Az EU-s szabványoknak megfelelő fapadot, hintát, a két házikót, a csúszdát és az ingóhintát örömmel vették birtokba az óvodások. Az
új játszóudvar így jól illeszkedik a Játékos kisbékák elnevezésű óvodai nevelési programhoz.
Az egy magyar és két szlovák osztállyal működő óvodába jelenleg 68 kisgyerek jár. Az udvarátadó ünnepségen kétségtelenül ünneprontóként hatott,

hogy az igazgatónő – aki mellesleg magyar nemzetiségű - csak szlovákul szólt az egybegyűltekhez,
a kultúrműsor szintén kizárólag szlovákul zajlott, pedig a magyar osztályba 23 kisgyerek jár. Ez visszatetszést keltett a szülőkben, közülük többen nehezményezték is. Ha a polgármester nem beszélt volna magyarul, akkor itt ma az ünnepségen magyar
szó el sem hangzik - jegyezte meg az egyik apuka.

Nové ihrisko v MŠ na
Széchenyiho ulici
Šesťdesiatosem detí MŠ na Széchenyiho ulici sa
môže odteraz hrať na novom, upravenom a zatrávnenom dvore vybavenom s bezpečnými preliezačkami a hojdačkami.
Počet detí v MŠ v školskom roku 2010/2011 v Dunajskej Strede
Gyermeklétszám a városi óvodákban a 2010/11es tanévben
Počet detí / Gyerekek létszáma
Spolu deti
MŠ
Slov.Maď.
Spolu
Óvoda
Slov. skupiny
Maď. skupiny skupiny
Októbrová ul.
0
0
71
3
3
71
Széchenyiho ul. 45
2
23
1
3
68
Nám. SNP
19
1
53
3
4
72
Ružový háj
18
1
35
2
3
53
Alžbetínske nám. 0
0
57
3
3
57
Stred
Jesenského ul.
104
5
0
0
5
104
Centrum Komenského ul. 22
1
63
3
4
85
Východ Rybný trh
40
2
93
5
7
133
Kelet
Nám. Priateľstva 44
2
71
4
6
115
Spolu
292
14
466
24
38
758
Obvod
Körzet
Západ
Nyugat
Sever
Észak

Dvor MŠ s rozlohou takmer 200 m2 zmodernizovali z
dvojpercentných príspevkov zo zaplatených daní rodičov
v sume 6 tisíc eur, začo sa im poďakovala riaditeľka Beata Špernáková.
Vynovený dvor MŠ odovzdali ďeťom 29. septembra.
Na slávnostnom akte sa zúčastnil aj primátor JUDr. Zoltán Hájos, ktorý uviedol, že mestská samospráva zabezpečila pre MŠ zeminu a zatrávnenie dvora. Z nových
hračiek, hojdačiek, preliezačiek a drevených domčekov,
ktoré vyhovujú normám EÚ, najväčšiu radosť mali deti
škôlky, ihneď si ich vyskúšali.
Nový dvor s detským ihriskom je významným prvkom
výchovného programu MŠ pod názvom Hravé žabky.
Škôlku navštevuje spolu 68 detí. Materská škola je
zmiešaná, sú tu dve slovenské triedy a jednu maďarskú
triedu navštevuje 23 detičiek.

A hét témája
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Nyelvbüntetés ötvenszer
„Az iskolában nem beszélünk magyarul”
Tudomásunkra jutott, hogy a dunaszerdahelyi Jilemnický utcai szlovák iskola tanítónője büntetésből ötvenszer íratta le az
órán egymás között magyarul beszélgető
gyerekekkel, hogy "Az iskolában nem beszélünk magyarul". Felkerestük az illető tanítónőt, majd az iskolaigazgatót, hogy megtudjuk, mi volt a célja ennek a büntetésnek.
A tanítónő:
Miért íratta le ötvenszer a tanulókkal ezt a
büntetést?
- Mert szlovák iskola vagyunk, és mindig az én
angolórámon beszéltek magyarul.
És ha szlovákul szórakoztak volna az órán
egymás között, mit íratott volna le velük? Azt,
hogy "Az iskolában nem beszélünk szlovákul?"
- Ez helyettesítésen volt, mindig megmondtam
a tanulóknak, hogy csöndben beszélgethetnek
egymás között szlovákul. Nem magyarul. Mert
igyekszünk rávenni a gyerekeket, hogy szlovákul
beszéljenek. Ez szlovák iskola, használják a szlovák nyelvet.
És ha egymás között angolul társalognának?
- Az nem jelentene semmilyen problémát.
Ön tudatában van annak, hogy milyen hatással van a gyerek pszichéjére, ha tiltják az
anyanyelve használatát?
- Én nem tiltom. Azt mondtam, igyekezzenek
szlovákul beszélni.
Ön tud magyarul?
- Igen, tudok.
Ön, ugye, szlovák iskolába járt.
- Igen.
Ha ön azt mondta a gyerekeknek, hogy beszélgethetnek egymás között, miért kellett ezért
őket büntetni?
- Mert konkrét személyeknek többször is elmondtam, hogy ne beszéljenek magyarul, igye-

Peter Gajdoš igazgató: „Iskolánk filozófiája nem büntetni a gyerekeket a magyar
nyelv használatáért. Ha viszont a magyar szülők megbíztak az iskolánkban és hozzánk
adták a gyerekeiket, ezt azért tették, hogy jobban megtanuljanak szlovákul, ezen a nyelven
konverzáljanak, kommunikáljanak. Hogy ne
féljenek beszélni szlovákul. És ez pont a
szlovákórán történt. De a szünetekben és más
órákon nem büntetjük, nem is tiltjuk, korlátozzuk a magyar nyelv használatát. Ez kivételes eset volt. A tanítónő a szlovákórán
többször kérte a gyerekeket, hogy ne beszéljenek magyarul, és hibát követett el, amikor
büntetést íratott velük. Ezért bocsánatot kér,
figyelmeztetve lett arra, hogy ilyet nem lehet
csinálni, ezek régi módszerek, hogy büntetésből valamit ötvenszer leírat. A tanítónő tu-

kezzenek szlovákul beszélni. Ez a többieket is zavarta, mert hangosan szórakoztak
magyarul.
Ha szlovákul szórakoztak volna egymás között az órán, milyen szövegű büntetést adott volna?
- /Hosszú hallgatás/ Én nem akarok semmi rosszat azoknak a gyerekeknek. Csak
igyekszem, hogy tanuljanak meg jól szlovákul. Ha egymás között szlovákul beszélnének, akkor a szlovákot használnák kint is,
így gyorsabban megtanulnának szlovákul. Ez az, amit akarok, semmi mást.
Az igazgatójuk korábban azt állította lapunknak, hogy a gyerekek
egymás között nyugodtan beszélhetnek
magyarul.
- De ez mindig angolon vagy szlovákórán volt, amikor helyettesítettem.
És ha földrajzórán történik, akkor
hogyan reagált volna?
- Nem tudom.
Akkor van itt egy bizonyos elv, vagy nincs?
- Van. Azért, mert ez egy szlovák iskola. Tudom,
hogy sok gyerek, a többség magyarul is beszél...
Magyarul "is"? Ezek magyar anyanyelvű
gyerekek, és jóval kevesebb diákjuk lenne, ha
ezek a magyar gyerekek nem járnának ide.
- Itt vannak szlovák gyerekek is, akik nem értik, amit a többiek mondanak.
Szokják meg, hogy olyan városban élnek,
ahol magyarok is vannak. Épp itt tanulhatnának toleranciát.
- Én igyekszem nekik mindent tolerálni. Nem csinálom ezt mindig. Csak ha zavarják az órát.
Önnel is büntetést írattak az iskolában, ha
magyarul beszélt a társaival?
-Én nem beszéltem magyarul az iskolában. Az
ugyanis szintén szlovák iskola volt.

datosította, hogy hibát követett el. Ez egy fiatal, tapasztalatlan pedagógus. Ismétlem:
mi nem tiltjuk a gyerekeknek, hogy a szünetekben vagy például a testnevelési órán egymás között magyarul beszéljenek.
Nagyon rossz iskola lennénk, ha tiltanánk.
Ez itt , ahol vagy 87 százalékot tesz ki a magyar nemzetiségű lakosság aránya, nagyon érzékeny téma. Nagyon örülünk, hogy a magyar
szülők megbíznak az iskolánkban. Ezért nem
engedhetjük meg, hogy büntessük a gyerekeket az anyanyelvük használatáért. És ez el van
mondva a pedagógusoknak is. Nem lehet azt
követelni, hogy a gyerekek csak szlovákul beszéljenek, ezt ostobaságnak tartom. Ez hiba
volt, a tanítónő rosszul fogalmazott, nem azt
kellett volna íratnia, hogy az iskolában, hanem
hogy a szlovákórán nem beszélünk magyarul.”

A tolerancia
ellenpéldája
Peter Gajdoš igazgatónak a tanulók egymás közti magyar beszélgetése iránt tanúsított megengedő magatartása rokonszenves,
de igazgató csak egy van, és nem állhat ott
folyton minden beosztottja mellett. Ráadásul ő olyan vidéken nőtt fel, ahol az iskolában nem okoztak gondot a szlovákul nem
tudó magyar nebulók. A tanító néni viszont több kollégájával együtt olyan iskolában szocializálódott, ahol finoman szólva változatos módszerekkel igyekeztek a magyar gyerekekkel elsajátíttatni a felsőbbrendű
nyelvi normaként kezelt szlovák nyelvet.
Neki ez a természetes, ebben nőtt fel, pedagógusként is ezt adja tovább. Eszébe
sem jut elgondolkodni azon, vajon hogy viszonyulnak majd a tiltott nyelvhez és beszélőihez a tanítványai? Amit tiltanak és büntetnek, az nem lehet jó. Ezt szűri le a gyerek, aki még feltétlenül hisz a tanító néninek,
és tapasztalatok híján hajlamos fehérnek vagy
feketének látni a dolgokat.
De milyen lesz a magyar gyerek önbecsülése, ha azt tapasztalja, hogy az államnyelvet beszélő társaiéval ellentétben az ő
nyelve nem érték? Vajon hogy nevelődik toleránssá a szlovák gyerek, ha nem tanulja meg
elfogadni a kisebbség nyelvét? És hogy valósítják meg a Jilemnický utcai pedagógusok
az iskola egyik fő feladatát, a harmonikus személyiségfejlődés elősegítését?

VOJTEK KATALIN
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Sú to staré
móresy
Podľa riaditeľa učiteľka
trestaním urobila chybu
Dozvedeli sme sa, že učiteľka Základnej školy na Jilemnického ulici dala za trest päťdesiatkrát napísať deťom, ktoré sa cez hodinu medzi sebou rozprávali po maďarsky,
túto vetu: „V škole sa nerozprávame
po maďarsky“.
Oslovili sme pani učiteľku (text rozhovoru s ňou nájdete v internetovom vydaní nášho dvojtýždenníka na webovej stránke mesta), názor riaditeľa školy P. Gajdoša
prinášame nižšie.
“Naša filozófia je netrestať deti za to,
že rozprávajú materinským jazykom. Ale
zase keď rodičia dôverovali našej škole,
tak ich zapísali s tým, aby sa deti dobre
naučili po slovensky, aby komunikovali v
slovenskom jazyku, aby sa nebáli rozprávať. Čiže keď hovoria po maďarsky cez
prestávky alebo na ostatných hodinách,
my ich netrestáme, ani nezakazujeme, ani
neobmedzujeme. Toto bolo výnimočné
na hodine slovenského jazyka, a učiteľka urobila chybu, keď im dala trest. Za to
sa ospravedlňuje, vysvetlili sme jej, že to
sú staré móresy.

Je to veľmi citlivá téma v tejto oblasti, kde
je 87 percent obyvateľstva maďarskej národnosti. Sme naozaj radi, že dôverujú
škole aj rodičia maďarskej národnosti, preto by sme si nedovolili trestať ich deti za používanie maďarského jazyka. Aj učiteľkám
to bolo vysvetlené. Ide o mladú, začínajúcu učiteľku, ona tie dôsledky nedomyslela.
My nezakazujeme maďarský jazyk, to nie je
naša línia, nie je naša filozófia. Každý učiteľ má individuálny prístup, keď vidí, že to
dieťa ešte nevie po slovensky, povzbudzuje
ho, aj mu vysvetlí, a to aj v maďarskom materinskom jazyku. My s tým nemáme problémy. Nás to veľmi mrzí a boli by sme veľmi radi, keby sa vysvetlilo, že to bola chybná formulácia. Pani učiteľka nemala dať napísať “v škole“, ale “na hodine slovenčiny
sa nerozprávame po maďarsky”.

Tolerancia, kde si?
Na základnej škole na Jilemnického ulici dala pani učiteľka z trestu päťdesiatkrát napísať deťom, ktoré sa cez hodinu medzi sebou rozprávali po maďarsky, nasledovnú vetu:
„V škole sa nerozprávame po maďarsky“.
Bola to chyba, bol to poľutovaniahodný omyl mladej,
neskúsenej učiteľky – povedal pre DH riaditeľ školy. Podľa Petra Gajdoša pani učiteľka nemala dať napísať "v škole", ale "na hodine slovenčiny sa nerozprávame po maďarsky". „My nezakazujeme deťom, aby sa cez prestávky
alebo napríklad na hodine telocviku rozprávali medzi sebou po maďarsky. Sme radi, že aj maďarskí rodičia dôverujú
našej škole, preto si nemôžeme dovoliť trestať deti za používanie svojho materinského jazyka. V tejto oblasti, kde
je väčšina obyvateľstva maďarskej národnosti, nemôžeme
požadovať, aby sa deti rozprávali len po slovensky, to považujem za nezmysel“ – zdôraznil riaditeľ školy.
Je to veľmi pekné, ale riaditeľ je len sám, a nemôže stáť
stále pri svojich zamestnancoch. Na dôvažok, on vyrastal v čisto slovenskom prostredí, kde v škole nemali maďarských žiakov, ktorí neovládali slovenčinu. Pani učiteľka
sa však s viacerými svojimi kolegami socializovala v škole, kde sa jemne povedané najrôznejšími spôsobmi snažili docieliť, aby si maďarské deti osvojili slovenčinu. Pre
ňu je to prirodzené, v tom vyrastala, a aj ako pedagóg presadzuje tieto metódy. Asi jej nikdy nenapadlo zamyslieť
sa nad tým, aký vzťah budú mať jej žiaci k zakázanému jazyku a osobám, ktoré nim hovoria. Čo je zakázané a za čo
sa trestá, nemôže byť dobré. K tomu záveru sa dopracuje dieťa, ktoré ešte bezvýhradne dôveruje pani učiteľke, a
nakoľko nemá životné skúsenosti, je náchylné vidieť veci
čierne alebo biele. Ale akú bude mať maďarské dieťa sebaúctu, ktorá je z psychologického hľadiska kľúčová, ak
zistí, že si jeho materinský jazyk nikto neváži?
Na druhej strane: ako vychovávať slovenské deti k tolerancii, ak sa nenaučia akceptovať jazyk menšiny? A ako
realizujú učitelia základnej školy na Jilemnického ulici jednu zo základných úloh školy: formovanie silnej a harmonickej osobnosti žiakov?

KATARÍNA VOJTEKOVÁ
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A magáncég hajthatatlan volt
A művészeti alapiskola ráfázott
a hőszolgáltató-cserére
Mint már olvasóink bizonyára értesültek
róla, a művészeti alapiskolában néhány napig nem volt fűtés, mert a szolgáltató magáncég leállította a hőszolgáltatást. Mivel
az iskola fenntartója a városi önkormányzat,
megkérdeztük Dr. Hájos Zoltán polgármestert, mi okozta a kiesést és minek köszönhető, hogy a fűtés múlt pénteken ismét
beindult?
„Az, hogy a művészeti alapiskolában egy hétig nem volt fűtés, csakis és kizárólag az igazgatónő, Lipcsey Ildikó felelőssége”, nyilatkozta lapunknak Hájos Zoltán polgármester. A
továbbiakban részletezte annak az ellenőrzésnek az eredményét, amelyet megbízásából végzett a városi főellenőr a szóban forgó iskolában.
Eszerint szeptember 24-ikén az igazgatónő
kérelemmel fordult a városi önkormányzathoz, hogy segítsen megoldani az iskola pénzügyi problémáját, máskülönben a hőszolgáltató beszünteti a fűtést, mivel kifizetetlen a
számlája, amelynek törlesztése szeptember 19ikén volt esedékes. A kérvény megírásakor
volt az iskola számláján pénz, mert szeptember
2O-ikán – tehát még a kérelem benyújtása
előtt - a város átutalt az iskola működtetésére
23 267 eurót. Szeptember 24-ikén megérkezett
a számlájára 316O euró, ebből szeptember 27iki dátummal kifizette a hőszolgáltató Thermstavnak az augusztusi díjat, 3319, 1O euró öszszegben. Majd szeptember 29-ikén a várostól
megkapta visszautalva a tandíjat és a bérletet

Hájos Zoltán polgármesternek szívügye a művészeti iskola, amely tevékenységével gazdagítja a város kulturális
életét és a művészetekre fogékony generációkat nevel.

4121, 1O euró összegben. Szeptember 3O-ikán
27 165,11 euró volt az iskola számláján, a
Thermstav által adott határidő a szeptemberi
számla kifizetésére október 3-ikán járt le, tehát az igazgatónőnek lett volna módja a számla kifizetésére, még akkor is, ha előzőleg kifizette volna a pedagógusok bérét és a villanyszolgáltató felé a havi díjat, megakadályozhatta volna a fűtés leállítását.
Az igazgatónő viszont az önkormányzatot tette felelőssé azért, hogy nincs az iskolában fűtés.

„Ezt határozottan visszautasítom. A történtek azt
mutatják, hogy az igazgatónő nem állt a helyzet
magaslatán. Akár azt is el tudom képzelni,
hogy szándékosság áll a történtek mögött. Fölöslegesen borzolta a szülők és az emberek kedélyét, mert a helyzetet meg tudta volna oldani.
Az, hogy az iskolai intézmények működtetése terén gondokkal küzdenek az önkormányzatok,
nem jelentheti azt, hogy az iskolaigazgató ne tegyen meg mindent azért, hogy a gyermekek megfelelő körülmények között tanulhassanak” –
hangsúlyozta a polgármester.
Mint mondta, most az önkormányzat
csak azért lépett, hogy ne ismétlődjenek
meg a jövőben hasonló esetek. Ezért a város közvetlenül fog szerződést kötni a hőszolgáltatóval. Majd hozzáfűzte: 2OO3
előtt a művészeti alapiskolának a Southerm
szolgáltatta a meleget. Mikor az iskola elnyerte az önálló jogalanyiságot, az igazgatónő úgy döntött, hogy szolgáltatót vált,
ez a Thermstav lett, annak fejében, hogy a
tulajdonos magánvállalkozó megcsinálta az
iskola kazánját. 2O18 szeptember 31-ig érvényes az iskolának a Thermstavval kötött
szerződése. A polgármester szerint ha továbbra is a Southerm maradt volna a hőszolgáltató, akkor azáltal, hogy ez a város
leányvállalata, a város egy-két hónapot tudott volna hitelezni. A magánvállalkozó viszont nem hajlandó várni, 15 napi késedelem esetén rögtön kikapcsolja a fűtést.
Ezért az önkormányzat átveszi a szerződést
a magánvállalkozótól, hogy közvetlenül
biztosítsa a dákoknak a meleget.
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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, ktorí sa chcú zbaviť tzv. dynamických vrások v oblasti koreňa nosa, čela a okolo očí.
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 küszködőknek 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 29-iki versenyünk megfejtői

Výhercovia čitateľskej súťaže z 29. septembra

A legutóbbi számunkban közölt következő kérdésre vártuk a helyes
választ: Milyen új szolgáltatást vezet be októbertől a Bacsák utcai rehabilitációs központ?
A helyes választ beküldő olvasóink közül hárman 1 – 1 méregtelenítő mézes masszázst nyertek, amelyet a szóban forgó rehabilitációs és
akupunktúra központ ajánlott fel.

V poslednom vydaní DH sme položili nasledovnú otázku: Čo zavádza
od októbra ambulancia akupunktúry a rehabilitácie?

Nyerteseink:
Bors Piroska, Barátság tér 2172/28, Baán Ottilia, Svoboda táb. utca
1949/14 és Leczkési Erika, Újtelep 752/9. A nyereményért és időpont
egyeztetése céljából a O918/849 829-es számon jelentkezzenek. Szükséges a személyazonossági igazolvány bemutatása.
E heti kérdésünk újra: Milyen új szolgáltatást vezetett be októbertől
a Bacsák utcai rehabilitációs központ? A nyeremény minden nyertesnek
1 – 1 klasszikus hátmasszázs. Válaszaikat legkésőbb október 22 -ikéig
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.

Každý výherca vyhráva medovú detoxikačnú masáž.

Vyhrávajú:
Piroska Bors, Nám. Priateľstva 2172/28, Otilia Baánová Gen.Svobodu 1949/14 a Erika Leczkési, Nová Osada 752/9. Ceny do súťaže každému výhercovi venovala ambulancia akupunktúry a rehabilitácie na ulici B. Kondého. Prihláste sa na telefonnom čísle 0918 849 829. Treba sa
preukázať občianskym preukazom.
Nová otázka opakovane: Čo zaviedla od októbra ambulancia akupunktúry a rehabilitácie? Každý výherca vyhráva klasickú masáž
chrbtice.
Odpovede zašlite najneskôr do 22. októbra na adresu redakcie, e-mailom (press@dunstreda.eu), alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu. Nezabudnite v elektronickej pošte uviesť vaše meno a adresu.
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Születések – Novorodenci
Varga Csenge
Marczell Zalán Bence
Bugárová Zuzana
Gugič Ivona
Tóth Anna Amarilla
Esztergályos Péter
Fodor Dominik
Andaová Bianka
Némethová Sofia
Gyekes Barbara Valéria
Méhesová Judita
Rigó Enriko
Rigóová Antónia
Kiss Zalán
Hôlka Adrián
Hôlka Arnold
Szabó András
Hochsteiger Brendon
Bölcs Balázs
Kovács Viktor
Bajnóczy Viktor
Szabó Kristof
Truong Xuan Gia Bao
Brondoš Marek

Elhalálozások – Zomreli
Szabó Jozef, (1940)
Németh Ferdinand, (1941)
RNDr.Pomichal Richard, CSc., (1951)
Horváth Ivan, szül. (1955)
Ráczová Margita, (1927)
Kósa Ladislav, (1980)
Dömény Ernest, (1921)
Juhos Dezider, 1944)
Váskyová Jolana, (1939)
Salát Rudolf, (1965)
Csodásová Melánia, (1946)
Polák Jozef, (1936)
Domonkos Koloman, (1949)
Vámos Ľudovít , (1922)
Gyurkovits Gertrúd, (1956)
Nagyová Anna, (1946)
Antal Július, (1938)
Szemes Štefan, (1951)
Ing. Farkas Imrich, (1933)
Steckler Rudolf, (1915)
Farkasová Mária, (1932)
Cséfalvay Benedik, (1927)
Morvayová Irma, (1919)

Házasságkötés – Sobáše
Dudás Lóránt - Androvics Anikó
Ing. Marton Peter - Ing. Sághy Klaudia
Mgr.Herceg Marian - Kollárová Bernadeta
Seregi Alexander - Csukásová Eva
Végh Zoltán - Horváthová Marianna
Ing. Demény Ádám Mgr. Szabóová Kristína
MVDr.Sátor Július - Szegényová Denisa
Belkovics Jozef - Daša Vališová

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, s výnimkou technickej prestávky.
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A VMK októberi programja – Program MsKS na október
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. 20., 18.00 Dunaszerdahelyiek expedíciója Belső-Ázsiába. Útibeszámoló Mongóliáról.
Expedícia Dunajskostredčanov vo vnútornej Ázii. Cestovný denník z Mongolska
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., 18.00 - Katedra Napok. A Katedra Alapítvány rendezésében.
Dni Katedry. Organizátor: Nadácia Katedra.
okt. 22., 17.00 - Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom 54. évfordulójáról
- mestská spomienková slávnosť na 54. výročie revolúcie v r. 1956

Kortárs Magyar Galéria
A KMG szobrászati gyűjteményét bemutató kiállítás megnyitója
október 15., 17:00
Köszöntőt mond:Dr. Hájos Zoltán,
Dunaszerdahely polgármestere.
Az emeleti teremben Luzsicza Lajos
emlékiállítás nyílik.
A tárlatok megtekinthetők november
11-ikéig a KMG-n kívül a Csallóközi Múzeumban /nov. 13-ikáig és az Art Ma Galériában /itt október 26-ikáig/

Galéria súčasných maďarských
umelcov
Otvorenie výstavy Sochárska zbierka
GSMU 15. októbra o 17.00
Privítací pozdav: JUDr. Z. Hájos,
primátor DS
Na poschodí galérie pamätná výstava
L. Luzsicu- Výstavy budú otvorené do
11. novembra.
V priestoroch Žltého kaštieľa do 13.
nov., v galérii Art Ma do 26. októbra.

Rómeó Vérzik koncert
Október 16. Soul Hunter Music Club 19.00 óra
Vendég: Bloody Roots (hu), Deep Inside (Hu) Factorial X (Sk)
MVDr.Nagy Szabolcs Mgr. Veronika Nagyová
Ing. Badin Peter Ing. Katarína Ábrahámová
Patocs Zoltán - Annamária Zalková
Hájos Ján - Eva Vodnyánszká
Valerio Rizzo - Mária Miklós
Ing. Bartalos Ladislav- Lilla Szerencsésová
Roland Lancz - Noémi Kováčová
Pavel Kelemen - Iwona Ewa Stawarz

Tibor Angyal - Kate Elizabeth Aschton
Roland Hegyi - Eva Győriová
Cibulka Marek - Diana Tomaseková
Ing. Ráchela Milan - Mária Galasová
Bartalos Zoltán - Renáta Szabóová
Tamás Grábics - Judit Balaskóová
Tomáš Görföl - Melinda Bugárová
Tobli Gejza - Erika Méhes
Szerda Peter - Zuzana Kántorová
Andrej Okonwo - Katarína Klimentová
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Jelentkezés október 20-ig
Étkezésiolaj - begyűjtő programot indít a város
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A lakótömbökben sok háziasszonynak
gondot okoz az, hogy mit kezdjen a felhasznált étkezési olajjal. Ezen kíván segíteni a város vezetése azzal, hogy próbajelleggel beindítja az étkezésiolaj - begyűjtő programot.
Ennek keretében várják azoknak a lépcsőházaknak vagy lakótömböknek a jelentkezését,
amelyek érdeklődést mutatnak a főzésnél elhasznált háztatársi olaj szervezett begyűjtése
iránt. A lakóbizalmik az 5903 – 915 - ös telefonszámon október 20-ikáig jelenthetik be azokat a lépcsőházakat, amelyek részt kívánnak venni a használtolaj-begyűjtési akcióban.
„Fel kívánjuk mérni a lakosok ez irányú érdeklődését. A mostani első szakaszban csak néhány lépcsőház bevonását tervezzük. Ha kedvező lesz a visszhang, akkor a jövö év elejétől a lakótelepeken mindenütt beindítanánk ezt a fajta ingyenes szolgáltatást“ – nyilatkozta lapunknak
Szabó Dezső mérnök, a Városi Hivatal Beruházási és Műszaki Főosztályának vezetője.
Szerinte a családok szempontjából is hasznos
lenne a szükségtelenné vált háztartási olaj be-

gyűjtése. Jelenleg más lehetőség híján az elhasznált olajat a vécékbe vagy a mosdókba öntik a háziasszonyok. A lefolyókban az olajra rárakódó szennyeződések sok esetben okoznak csődugulást, ami miatt gyakran kell riasztani a ház
kezelőjét. A vezeték kitisztítása vagy kicserélése nem olcsó mulatság és alaposan lemeríti a lakóközösségek főjavításokra szolgáló ún. GO-alapját. Ez megelőzhető lenne, ha Dunaszerdahelyen
bevezetnék az elhasznált étkezési olaj szervezett
begyűjtését. Ezt a szolgáltatást ingyenesen végző cég biztosítaná a szükséges konténereket, amelyekbe a lakók műanyagüvegekben adhatnák le
a hulladékolajat. A cég aztán a begyűjtött olajat
feldolgozná ipari célokra.

Jelöltlisták a helyi választásokra
Kandidátky na komunálne voľby

Kukučín utca új köntösben
Kukučínová v novom šate

Prihlášky do 20. októbra
Mesto testuje záujem o zber použitých stolových olejov
Gazdinky v obytných blokoch sa denno-denne stretávajú s problémom, čo s použitým jedlým olejom. Im chce pomôcť vedenie mesta spustením programu, v rámci ktorého sa realizuje zber použitého jedlého oleja.
Organizátori programu chcú prostredníctvom domových dôverníkov najprv zmapovať
záujem bytoviek alebo vchodov, ktoré by sa zapojili do organizovaného zberu tohto odpadu. Domoví dôverníci sa môžu do programu prihlásiť do 20. októbra na tel. č.
031/5903-915.
„V testovacej fáze chceme do programu zapojiť len niekoľko vchodov, bytoviek. Ale ak
bude mať program priaznivý ohlas, od budúceho roka by sme túto bezodplatnú službu rozšírili na všetky sídliská v meste“ – povedal pre DH Ing. Dezider Szabó, vedúci investičného a technického odboru mestského úradu. Ako podotkol, program je osožný pre domácnosti predovšetkým preto, lebo použitý stolový olej vylievaný do záchodov často upchali odtokovú rúru domu. Náklady na jej vyčistenie potom zaťažia GO-fond domu. Tieto náklady by sa dali ušetriť organizovaným bezplatným zberom použitého jedlého oleja. Zberné nádoby by zabezpečila firma, ktorá zber tohto odpadu realizuje. Obyvatelia bytoviek
by mali do týchto zberných nádob vhadzovať olej v PET-flakónoch. Vyzbieraný odpad by
predmetná firma spracovala a použila na priemyselné účely.
Dunajskostredský Hlásnik Dvojtýždenník mestského úradu l Šéfredaktorka: Erzsébet P. Vonyik l Fotografie: Kanovits Gábor l Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 50. l Tel.: 590 3946 l email: press@dunstreda.eu l Internet: www.dunstreda.sk l Grafická príprava: PG l Tlačiareň: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., Győr l Expedícia: MSÚ l Evidenčné číslo: 233/08 l Nepredajné.

DH

Lezárult a fotópályázat
Uzávierka fotosúťaže

Színházi évadnyitó
Štart divadelnej sezóny
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