„1800-as járat” – Erkel
Ferenc és a romantika
kora című,
multimediális,
interaktív
mozgókiállítás a Vermes
villában, október 28. –
29.
17 órától.
Megjelenik kéthetente
2010. október 27., 18. évfolyam, 20. szám
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Vychádza dvojtýždenne
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Nem vagyunk
egyformák

V

annak még nagylelkű lokálpatrióták Dunaszerdahelyen:
nemrég egy vállalkozó a saját
költségén festtette le a parkolóhelyeket. Munkásai javában dolgoztak az egyik bérház
előtt, amikor kinyílt egy ablak,
és a rajta kihajló hölgy energikus hangon közölte,
hogy az ő lakása alatt ne festegessenek, ott nem lesz
semmiféle parkoló, ő éjjel aludni akar, nem motorzúgásra ébredni. A többség örült a kijelölt helyeknek, a hölgy viszont kötötte az ebet a karóhoz,
hogy erre semmi szükség. Logikus, hogy neki nincs
rá szüksége, mert holtbiztos, hogy nincs autója.
Hasonlóan viselkedtek nem is olyan régen azok a
bérházlakók, akik az előttük álló fák kivágását követelték. Mint a szakember megállapította, a szóban
forgó fáknak semmi bajuk nem volt, épek, szépek
voltak, csak éppen ősszel hullatták a leveleiket és
nyáron árnyékot adtak. Vagyis úgy viselkedtek,
ahogy ez a természet nagykönyvében meg van írva,
ám néhány lakó ezt másképp értelmezte: nekik a levélhullás szemetelés, az árnyék pedig sötétítés. Persze, akadtak lakók, akik épp a hűsítő árnyék és a kevesebb por miatt ellenezték a fák kivágását.
Nem vagyunk egyformák, kinek ez, kinek az jó, nem
létezik olyan megoldás, amely mindenkinek megfelel. A polgármester által meghirdetett sikabonyi
lakossági fórumon is kiderült, hogy sok igény van,
és nem biztos, hogy fontossági sorrendjüket illetően azonosak a nézetek. Abban azonban mindenki
egyetértett, hogy ilyen lakossági fórumokra szükség van, jó, hogy megindult a párbeszéd a városvezetés és a lakók között. Mert szóból ért az ember.
A sikabonyiak és a polgármester egyaránt.

Több
odafigyelést e
városrésznek
Lakossági fórum
Sikabonyban
3. oldal

Jelöltlisták az
önkormányzati
választásokra
6-7. oldal.

Štvrtý rok
panelového
programu
S podporou mesta sa
podarilo zatepliť 40
bytoviek
11. oldal
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Csatlakozik a petícióhoz?
Podporíte petíciu?
Számel István: Logikus, hogy aláírom,
Kell ehhez kommentár? Akinek esze van,
aláírja.

Zsemlye Mária: Szlovákiában élünk ugyan,
de azért lehessen gond nélkül magyarul is beszélni. Utcán, hivatalban és mindenhol.
Korena Veronika:
Én támogatom, alá is
írtam. Nekem ez észszerűnek tűnik. Pedig
nem beszélek magyarul. De az anyanyelvhasználatot támogatni
kell, attól függetlenül,
milyen nemzetiségű az
ember.
Bögi Anna: Nagyon szeretném az anyanyelvemet szabadon használni. Ezt természetesnek tartom. Tudok szlovákul is, de a családban és ismerősökkel mindig magyarul beszélek. Szerintem ne legyenek korlátozások.
Mária Zsemlye:
Hoci žijeme na Slovensku, ale nech nám
je dané, aby sme sa
bez problémov mohli
rozprávať aj po maďarsky. Na ulici, v
úradoch, všade.
Veronika Korena: Ja to tiež podporujem, tiež
som to podpísala. Mne sa to zdá tiež logické.
A to aj napriek tomu, že nerozprávam po maďarsky. Ale možnosť používania materinského jazyka treba podporiť. Nezávisle od toho
akej národnosti je človek.
Anna Bögi: Svoj materinský jazyk by som
veľmi rada používala
slobodne. Považujem
to za prirodzené. Viem
aj po slovensky, ale
doma v rodine a v kruhu známych sa vždy
rozprávame maďarsky.
Podľa mňa obmedzenia by tu nemali byť..

Anyanyelven szabadon!
Dunaszerdahelyen is aláírásgyűtést indított az MKP
Dunaszerdahelyen is aláírásgyűjtés indult a szabad anyanyelvhasználatért. A petíciós akciót
városunkban október
21-ikén a Magyar Koalíció Pártjának Városi
Alapszervezete indította
útjára.
Az aláirásgyűjtés október
végéig tart és a Vámbéry téren lévő kioszknál lehet aláirni a petícios íveket. Valószínűleg a szervezők az aláírásgyűjtést meghosszabbítják. Naponta két órától este 6
óráig lehet csatlakozni a tilatkozó akcióhoz.
Dr. Hájos Zoltán az elsők között írta alá a petíciót. Dunaszerdahely polgármestere a Magyar
Koalíció Pártjának több képviselő - jelöltjével
egyetemben csatlakozott a kezdeményezéshez,
amely az anyanyelv használatáért kiszabható bírságok teljes eltörlését és az államnyelvtörvény kisebbségeket sújtó rendelkezéseinek a megszüntetését követeli. Hájos Zoltán az önkormányzati
választásokon az MKP színeiben induló polgármester-jelöltként arra emlékeztetett, hogy Dunaszerdahelyen a közelmúltban volt már egy sikeres aláírásgyűjtés. Ez is közrejátszhatott abban,
hogy Egyházkarcsán nem kezdődhet meg a környezetre veszélyes akkumulátorgyár építése, mert
bírósági döntéssel felfüggeszették.
Dunaszerdahelyen egyébként a petíciós ívek
aláírhatók az MKP járási titkárságán a Szent István tér 6. szám alatt, és a Szövetség a Közös Célokért irodájában.

„Jeges” információ
A városi sportintézmények vezetőségének tájékoztatása szerint kedvező időjárás esetén a műjégpálya november 19-ikén 16 órakor nyitja meg
kapuit. Ezen a napon a belépés ingyenes.

„Ľadová” informácia
Vedenie športových zariadení mesta informuje
verejnosť o tom, že začiatok prevádzky umelej
ľadovej plochy je naplánovaný na 19. novembra od 16. hodiny. Tento deň vstup bude bezplatný. Štart zimnej sezóny na klzisku však je závisí od priaznivého počasia.

Slobodne
v materinskom
jazyku
Aj v Dunajskej Strede prebieha petičná akcia
za slobodné používanie materinského jazyka. Akciu spustila 21. októbra Mestská organizácia
Strany maďarskej koalície.
Podpisy sa zbierajú do konca októbra, pričom
organizátori nevylučujú jej predĺženie. Primátor Dunajskej Stredy JUDr. Zoltán Hájos a kandidáti do
mestského zastupiteľstva za SMK sa pripojili k petícii medzi prvými. Tá je za úplné zrušenie sankcií za používanie materinského jazyka a zrušenie
tých pasáží zákona o štátnom jazyku, ktoré postihujú menšiny. Organizátori veria v úspech petície.

Dunaszerdahelyen a diktatúrák áldozatainak városháza melletti emlékművénél tartottak kegyeletes ünnepséget az 1956-os forradalom áldozataira emlékezve. Az emlékező gyülekezetet Dr. Hájos Zoltán polgármester köszöntötte, majd az ünnepség szónoka,
Feszty Zsolt, a Tükör Polgári Társulás elnöke idézte fel a forradalmi napokat és szólt a
mának szóló üzenetéről. Az ünnepség végén
a helyi társadalmi szervezetek vezetői koszorúkat helyeztek el az emlékműnél, fellépett
az Ardea együttes is. A megemlékezés után
szentmisét tartottak a Szent György templomban, amelyet Bábel Balázs, kalocsa – kecskeméti érsek mutatott be a kommunizmus áldozatainak emlékére.

Lakossági fórum
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Több odafigyelést e városrésznek
A sikabonyiak gyakrabban szeretnének lakossági fórumokat
„Hasznos volt a mai összejövetel, legalább
évente egyszer kellene ilyet tartani – mondta a sikabonyi lakossági fórum után az egyik
résztvevő. Holocsi Rezső szerint az idő megmutatja, mi volt az október 21-ikén tartott
találkozó értelme.
„Megértjük a városházát, hogy mindenre nincs
pénz. Sok mindenről volt itt szó. Ezt egyszerre nem
is lehet megcsinálni, de néha azért ránk is kellene gondolni. Sok minden úgy néz ki Sikabonyban, mint aminek nincs gazdája” – méltatlankodott az idős férfi.
Dr. Hájos Zoltán polgármester Ollétejed után
Sikabony városrész lakosaival találkozott, amely éppen 50 éve csatlakozott Dunaszerdahelyhez és lakói egyik napról a másikra lettek falusiakból városiak. A Szabó Gyula Alapiskola ebédlőjében tartott összejövetelen mintegy hatvanan vettek részt.
A polgármester elöljáróban tájékoztatott a Sikabonyt
érintő legutóbbi fejlesztésekről és vázolta a jövőbeni terveket. Megújult az itteni megyei hatáskörű út burkolata, a temető hátsó bejáratát rendbe tették és a halottasházat árnyékolóval látták el, közlekedési tükröket helyeztek el, újabb parkolók létesültek többek között a Kertész utcánál. Egy
drogtanyának tartott helyet is sikerült felszámolni
az iskola mögött, eltűnt az ott éktelenkedő betonkonstrukció és a diákok biztonságosan juthatnak az
iskolába, majd haza. E terület mögött az Ady Endre utcán új családi házas övezet kialakításával számolnak – tájékoztatott a polgármester. „Bővül a
kertváros is, mert azt szeretnénk, hogy itt alapítsanak
családot azok, akik itt nőttek fel” – hangsúlyozta
Hájos Zoltán. Egy EU-s projekt keretében lesz hőszigetelve az iskola épülete és kicserélik a nyílászárókat. Tavaly önkormányzati pénzből már akadálymentesítették a bejáratot és a felvonót. A város tervezi a temető kibővítését, készek az új kápolna tervei és további parkolókkal is számolnak.
A sikabonyiak hozzászólásaikban főleg a megfelelő játszóteret, a rendszeres szemételhordást hiányolták, panaszkodtak az éjszakai nyugalmat zavaró Flórián kocsmára, a Csigéri, az Erdő és a Kertész utcák elhanyagoltságára, a tűrhetetlen teherautó-forgalomra, az áramkiesésekre, a közvilágitásra, továbbá új járdákat szeretnének, az esőviz elvezetésének megoldását és a szennyvízcsatornahálózat befejezését sürgették.
A fórum végén feltették a kérdést, vajon miért
nem érdeklődött egyszer sem gondjaik iránt e városrész képviselője, Lelkes István független képviselő, akit 2006-ban megválasztottak?
A polgármester nyitott volt a felsorolt gondok
megoldására, de ezek orvoslása csak fokozatosan és
fontossági sorrendet felállítva lehetséges a jövőben.

A polgármester Szelle Erika osztályvezető és Molnár Zoltán MKP-s képviselővel járt a fórumon.

Egyirányú forgalom a temetőknél

Mindkét városi temetőnél változik a forgalmi rend az előttünk álló hétvégén. A halottak napja kapcsán a napokban várhatóan megnövekszik a forgalom a temetők környékén, ezért szükségesek az alább ismertetett forgalomkorlátozó intézkedések, amelyek szombat reggeltől hétfő estig lesznek érvényben.
„Ezeken a napokon csak egy irányban lehet közlekedni a Gyurcsó István utcában, mégpedig a
jelzőlámpás kereszteződéstől a Sport utca felé a körforgalomig. A gépjárművek pedig a Gyurcsó István utca baloldali sávjában parkolhatnak.” – tájékoztatta a változásokról lapunkat Hervay
György, a városi hivatal beruházási osztályának vezetője. Mint mondta, tavaly és a Csallóközi Vásár idején is ugyanígy jártak el és az intézkedések beváltak.
A Kertész utca szintén egyirányú lesz a Nagyabonyi út felőli leágazástól a Szabó Gyula utcai
kereszteződésig. A Kertész utcában szintén a bal sávban parkolhatnak az autók.
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Fórum s obyvateľmi

Malé Blahovo: chcú viac pozornosti!
Obyvatelia sú za pravidelné
stretnutia s primátorom
„Dnešné stretnutie bolo užitočné, ale podobné by sa mali konať aspoň každoročne
– povedal pre DH jeden z účastníkov stretnutia primátora s obyvateľmi mestskej časti Malé Blahovo, ktoré sa konalo 21. októbra. Až čas ukáže, aký prínos bude mať fórum
pre nás- uviedol Rezső Holocsi.
„Chápeme radnicu, že niet peňazí na všetko.
Hovorili sme dnes o mnohých otázkach, tieto riešiť naraz nemožno. Ale občas treba myslieť aj na
nás. Mnoho vecí vypadá tu tak, ako keby nemali svojho gazdu“ – sumarizoval výstižne svoje dojmy tento starší pán.
Primátor JUDr. Zoltán Hájos po Mliečanoch sa teraz zúčastnil stretnutia s občanmi Malého Blahova, ktoré sa pripojilo k mestu Dunajská Streda práve pred 50.-mi rokmi. Na fóre, ktoré sa konalo v jedálni ZŠ Gyulu Szabóa, sa zúčastnilo takmer šesťdesiat občanov. Primátor v úvode informoval o najnovších rozvojových aktivitách a plánoch týkajúcich sa tejto mestskej časti.
Bola obnovená cestná komunikácia v správe
župy, ktorá pretína túto mestskú časť, ďalej upravil sa zadný vchod cintorína a pribudol prístrešok
pri dome smútku, umiestnili sa dopravné zrkadlá, boli vybudované nové parkoviská, napríklad
pri Záhradníckej ulici. Podarilo sa zlikvidovať za
školou schátralú betonovú konštrukciu, kam sa zahniezdili feťáci. Odvtedy sa cesta žiakov do školy a naspäť domov stala bezpečnou.
Primátor informoval o tom, že v ulici Adyho
plánujú zónu rodinných domov. „Máme záujem na

Na stretnutí s primátorom sa zúčastnilo takmer 60 obyvateľov Malého Blahova.

tom, aby sa tu usadili a založili rodinu tí, čo sa tu
narodili a vyrastali“ - zdôraznil primátor. Budova školy bude zateplená a vymenia sa okná a dvere zo zdrojov z EU. Vchod do školy a výťah už vlani bol prerobený na bezbariérový. Mesto plánuje
rozšírenie miestneho cintorína, je hotový projekt
novej kaplnky, počíta sa aj s výstavbou nových parkovísk. Malooblahovčanom chýba hlavne detské
ihrisko, pravidelný odvoz odpadu, sťažovali sa na
krčmu Flórián, ktorá ruší nočný kľud, na zanedbanosť ulíc Čigérska, Lesná a Záhradnícka, na neúnosnú nákladnú dopravu, na výpadky elektriny,

Pri cintorínoch jednosmerky
Pri oboch mestských cintorínoch počas nadchádzajúceho sviatočného víkendu budú dopravné obmedzenia. Vzhľadom na
zrejmú hustú premávku v okolí cintorínov od soboty rána do pondelňajšieho večera budú prechodne zavedené nasledovné dopravné obmedzenia.
V spomenutých dňoch sa ulica Istvána Gyurcsóa mení na jednosmerku, a to od semaforu smerom k Športovej ulici. Zo Športovej ulice nebude možný vjazd do ulice Gyurcsóa. Autá možno zaparkovať v ulici Istvána Gyurcsóa na ľavej strane vozovky– povedal pre DH Ing. Juraj Hervay, vedúci investičného úseku mestského úradu. Ako poznamenal, podobné dopravné riešenie bolo zavedené aj v čase Žitnoostrovského jarmoku, ktoré sa osvedčilo.
Záhradnícka ulica bude tiež jednosmerná, a to od križovatky Veľkoblahovskej cesty po križovatku s ulicou Gyulu Szabóa. V Záhradníckej
ulici možno autá zaparkovať na ľavej strane cesty.

na nedostatočné verejné osvetlenie, ako aj na chýbajúce chodníky, odtoky dažďovej vody, požadovali urýchlené dokončenie kanalizačnej siete.
V závere stretnutia občania vyslovili kritiku
na adresu poslanca tejto mestskej časti, ktorý sa
vôbec nezaujímal o tunajšie problémy. Ide o nezávislého poslanca Istvána Lelkesa, ktorého
obyvatelia mestskej časti zvolili v roku 2006. Primátor bol otvorený k riešeniu nadnesených
problémov, ale ako pripomenul, tieto sa budú
môcť riešiť len postupne a treba stanoviť poradie
podľa dôležitosti.

Kultúra

Színházi évadnyitó operával
Már nem mindig csütörtökön lesznek az előadások
Különleges évadnyitónak tapsolhattak az
idén a színházkedvelő dunaszerdahelyiek:
a szezon első előadása egy opera volt, Erkel
Ferenc Bánk bánja, a komáromi Teátrum
Színház előadásában.
Ibolya Ildikó, a VMK igazgatója szerint az opera olyan műfaj, amelyet vagy szeret, vagy nem szeret valaki, középút nincs. Épp ezért maga sem tudta, szerencsésnek bizonyul-e a választása, megtelike a művelődési központ színházterme. Az eredmény
minden várakozását felülmúlta: "Hatszáz néző gyűlt
össze, a folyosón is ültek, 8O pótszéket raktunk ki.
Több jegyet is el tudtunk volna adni, de tűzbiztonsági okokból nem tehettük. Nagy siker volt, állva tapsolt a közönség."
Az állandó színházlátogatók is meglepődtek,
amikor meglátták a süllyesztett zenekart, ugyanis
nem tudták, hogy a színházteremben zenekari
árok is található. Most többször is ki lesz használva,
például a népszerű Kálmán-operett, a Marica grófnő előadásán, amelyet a kassai Thália Színház társulata 24 tagú élő zenekarral ad elő. Változást jelent az, hogy már nem mindig csütörtökön lesz előadás, mint eddig, mivel a művelődési központnak
idomulnia kell a társulatok időbeosztásához.
"Színházkedvelő lakosság él Dunaszerdahelyen,
de a széles környéken is, mert Nagymegyerről, Somorjáról, Galántáról is jönnek az előadásainkra.
Különösen örülünk annak, hogy az iskolák is vettek bérletet. Ma összesen 3OO bérletesünk van, ami
gyönyörű szám" -- mondta Ibolya Ildikó.

Nem kevesebb, mint 197 szoboralkotást
mondhat magáénak a Kortárs Magyar Galéria. Ezekből látható egy remek válogatás
november 11-ig a Vermes villa termeiben,
valamint november 13-ig a Csallóközi Múzeumban.

Galéria súčasných maďarských umelcov
sa môže pýšiť zbierkou 197 sôch. Z nich
usporiadali výstavu v priestoroch Vermesovej vily, ktorá je verejnosti prístupná do
11. novembra. Ďalšia časť výstavy v Žitnoostrovskom múzeu je otvorená do 13. novembra.

Štart
operou
Nová divadelná sezóna bola odštartovaná netradičným žánrom.
Komárňanské divadlo Teátrum
uviedlo operu Ferenca Erkela
Bánk bán.
Ildikó Ibolya, riaditeľka MsKS tvrdí,
že opera je žáner, ktorý človek buď obľubuje, alebo neznáša a strednej cesty
niet. Preto do poslednej chvíle pochybovala, či sa hľadisko zaplní. „Mali sme
šesťsto divákov, sedeli aj na chodbe, museli sme dodatočne umiestniť 80 stoličiek. Mohli sme predať aj viac lístkov,
ale z požiarno-bezpečnostných dôvodov
to nebolo možné. Predstavenie bolo
úspešné, obecenstvo nadšene aplaudovalo“- povedala pre DH.
V novej sezóne predstavenia už nebudú vždy vo štvrtok. MsKS sa musí prispôsobiť harmonogramu pozvaných divadiel. „Obyvatelia Dunajskej Stredy
majú radi divadlo. Obzvlášť nás teší, že
aj školy si zakúpili permanentky. Dnes
máme 300 permanentkárov, čo je nádherný počet“ – uviedla na prahu novej
divadelnej sezóny I. Ibolya.

5

6

Jelöltlisták

Jelöltlisták az
önkormányzati
választásokra
A Városi Választási Bizottság
bejegyezte a dunaszerdahelyi
polgármesterés képviselőjelölteket
A Dunaszerdahelyi Városi Választási Bizottság az 1990/ 346. Tt. számú törvényének 23. paragrafusa alapján a következő
polgármester-jelölteket és képviselőjelölteket regisztrálta a 2010. november 27ikén megtartandó helyhatósági választásokra. (A jelöltek nevét a jelöltlistán található alakban közöljük.)

Képviselőjelöltek
a városi
képviselőtestületbe
1. számú választókerület
Itt 6 képviselőt választanak.

Jelöltek:
1. Ferenc Ambrovics, Ing., 57 éves, vállakozó, MOST - HÍD
2. Jozef Baári, 54 éves, hivatalnok , SMER
3. Ladislav Bachman, 56 éves, asztalos,
MOST - HÍD
4. Katarína Bertók Tóth, 34 éves, pedagógus,
szakközépiskola, független
5. Karol Bock, Ing., 42 éves, gépészmérnök, MKP
6. Attila Bors, Ing., 42 éves, technikus, MOST
- HÍD
7. Peter Buliščák, MUDr., 60 éves, orvos, független
8. Tibor Czuczor, 39 éves, magánvállalkozó,
független
9. Ľubomír Dömény, Ing., 42 éves, építészmérnök, független
10. György Fekete, RNDr., CSc., 59 éves, fizikus, MKP
11. Ladislav Görcs, 32 éves, vállalkozó, SDĽ

Polgármester – jelöltek Dunaszerdahelyen
Név

életkor

foglalkozás

politikai párt

1. Zoltán Hájos, JUDr.,

43 éves,

ügyvéd,

Magyar Koalíció Pártja

2. Anna Juhos, Ing.

52 éves,

építészmérnök,

MOST – HÍD

3. Edmund Örzsik, MUDr.,

51 éves,

orvos,

független

12. Dana Habánová, Ing., 49 éves, igazgatónő, művel. akadémia, MOST - HÍD
13. Ákos Horony, Mgr. art., dr. jur., 35 éves,
jogász, képzőművész, MKP
14. Štefan Horony, 32 éves, biztonsági menedzser, KDH, SDKÚ - DS
15. Kinga Horváth, PhD., 39 éves, egyetemi
tanár, MOST - HÍD
16. Gabriel Hulkó, Prof. Dr. Ing. DrSc., 63
éves, egyetemi professzor, MKP
17. Zoltán Molnár, Ing. arch., 48 éves, építész,
MKP
18. Kristián Nagy, Mgr., 33 éves, menedzser,
MKP
19. Július Nemčík, 37 éves, menedzser, EDS
20. Marian Ravasz, Ing. arch., 47 éves, építész, MOST – HÍD
21. Tibor Rigó, Ing., 36 éves, igazgató, független
22. Szilárd Somogyi, 41 éves, parlamenti
képviselő, SaS
23. Marta Szamaránszká, 64 éves, nyugdíjas,
független

2. számú választókerület
Itt 8 képviselőt választanak.

Jelöltek:
1. Ágota Antal, 40 éves, vállalkozó, független
2. Zoltán Both, Ing., 31 éves, gépészmérnök,
MOST – HÍD,
3. Zoltán Bugár, Ing.,31 éves, közgazdász, MKP
4. Juraj Csejtey, Dr., 58 éves, felvásárlási igazgató, MOST – HÍD
5. Ján Czikhardt, Mgr., 33 éves, önálló kereseti
tevékenységet folytató személy, független
6. František Dudek, Ing., 57 éves, építészmérnök, MOST – HÍD
7. Rudolf Érsek, 55 éves, hivatásos zenész,
MOST – HÍD
8. Norbert Gábor, 31 éves, marketing- menedzser, független
9. Tomáš Gőgh, Mgr., 38 éves, vállalkozó, MKP
10. Gábor Hulkó, JUDr., PhD., 31 éves, jogász,
egyetemi oktató, MKP
11. Tibor Író, Ing., 44 éves, építészmérnök,
KDH, SDKÚ - DS

Jelöltlisták

12. Gabriella Jerábik, Mgr., 59 éves, múzeumigazgató, MOST - HÍD
13. Attila Karaffa, 30 éves, újságíró, MKP
14. Ágota Kerstin Domonkos, Mgr., 32 éves,
pedagógus, MKP
15. Pál Keszegh, Ing., 62 éves, vegyészmérnök,
MKP
16. Renáta Kilbergerová, Mgr., PhD., 28
éves, vállalkozó, SaS
17. Ladislav Kráz, 31 éves, vállalkozó, SaS
18. Roland Krčmárik, Ing., 31 éves, közgazdász, MOST - HÍD
19. Ernő Lelkes, Ing., 39 éves, kereskedelmi
menedzser, MKP
20. Csaba Öllös, Mgr., 45 éves, politológus, független
21. Ingrid Pálfyová, Ing., 38 éves, közgazdász,
független
22. Žaneta Pavlíková, PaedDr., 36 éves, tanítónő, SDĽ
23. Zoltán Pónya, RNDr., 33 éves, mikrobiológus, MOST - HÍD
24. Jozef Ravasz, PhDr., PhD., 61 éves, főiskolai
tanár, SRK
25. László Szabó, 43 éves, gimnázium - igazgató, MKP
26. Tibor Végh, PaeDr., 50 éves, pedagógus,
MOST - HÍD
27. Pavol Výboch, Ing., 55 éves,magánvállalkozó, SMER

3.számú választókerület
Itt 4 képviselőt választanak.

Jelöltek:
1. Ferenc Andrássy, Mgr., 57 éves, fizikus,
MKP
2. Vendelín Benkóczki, JUDr., 32 éves,
ügyvéd, MOST - HÍD

3. Peter Bugár, Mgr., 29 éves, pedagógus,
MOST - HÍD
4. Ľudovít Fekete, 34 éves, vállalkozó, MOST
- HÍD
5. László Garay, Ing., 55 éves, építészmérnök,
MKP
6. Zoltán Hanák, 31 éves, magánvállalkozó,
független
7. Szabolcs Hodosy, Mgr., 27 éves, jogász, MKP
8. Roland Kopecsni, Ing., 30 éves, építészmérnök, független
9. Edita Leporisová, MUDr., 65 éves, orvos,
SMER
10. Fridrich Nagy, Mgr., 65 éves, dipl. fogtechnikus, hitoktató, MKP
11. Tibor Nagy, MUDr., 42 éves, orvos, nőgyógyász, független
12. Edmund Örzsik, MUDr., 51 éves, orvos,
független
13. Ján Sárkány, 58 éves, vezető beosztású dolgozó, MOST - HÍD

4. számú választókörzet
Itt 6 képviselőt választanak.

Jelöltek:
1. Zsolt Bindics, Ing., 31 éves, közgazdász,
MOST - HÍD
2. Juraj Bugár, 47 éves, vállalkozó, MKP
3. Alexander Dakó, Mgr., 39 éves, vállalkozó,
MOST - HÍD
4. Károly Földes, MUDr., 39 éves, orvos, független
5. Miroslav Gašpar, MUDr., 56 éves, orvos,
MOST - HÍD
6. Július Hegyi, Ing., 53 éves, kereskedelmi menedzser, MKP
7. Juraj Kanovits, 62 éves, újságíró, MKP

Választási plakátok
kiragasztása
Azonos hozzáférési lehetőség
a városi hirdetőoszlopokon
A választási plakátok kiragasztását a város területén a 2009. évi 12. sz. általánosan kötelező
érvényű városi rendelet szabályozza. A rendelet
megtalálható a város honlapján a www.dunstreda.sk címen.
A dunaszerdahelyi képviselőtestületbe 9 politikai párt, mozgalom illetve ezek koalíciói állítottak képviselőjelölteket. Minden politikai párt
illetve politikai tömörülés részére a városi hirdetőoszlopon 0,30 m2 hirdetési felület van meghatározva (a hirdetőoszlopok jegyzéke a rendelet
1. sz. mellékletében található).
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8. Peter Katona, 29 éves, szerviztechnikus,
MOST - HÍD
9. Alojz Kovács, RNDr., 55 éves, informatikus,
független
10. Juraj Lépes, Mgr., 57 éves, edző, MOST HÍD
11. Peter Lukács, 38 éves, technikus, független
12. Ernest Mészáros, 52 éves, geofizikus, SaS
13. Štefan Michalík, 33 éves, újságíró, SNS
14. František Molnár, Ing., 40 éves, agrármérnök, MKP
15. Valter Pelech, 53 éves, kereskedelmi menedzser, független
16. György Puha, MUDr., 38 éves, orvos, MKP
17. Csaba Rigó, 31 éves, igazgató, közgazdász,
független
18. Ján Sihelský, PaeDr., 49 éves, képviselői
asszisztens, SMER
19.Ladislav Szabó, Mgr., 48 éves, a Vidékfejl.,
Szakközép. és a Sportgim. igazgatója, MOST
- HÍD
20. Peter Štuller, MUDr., 55 éves orvos, KDH,
SDKÚ - DS
21. Jozef Török, Ing., 58 éves, közgazdász, független
22. Ferenc Zirig, RNDr., 42 éves, gimnáziumi
igazgató, MKP

5. számú választókörzet
Itt 1 képviselőt választanak.

Jelöltek:
1. Eva Bognárová, MUDr., 50 éves, orvos,
MKP
2. Árpád Nagy, Mgr., 45 éves, a Szabó Gyula Alapiskola igazgató-helyettese, MOST HÍD
3. Judita Szabóová, 62 éves, közgazdász,
KDH, SDKÚ - DS
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Képriport

A panelprogram
négy éve
A város támogatásával 40 lakótömböt
hőszigeteltek
Dunaszerdahelyen 2007-től igényelhetnek a városházán dotációt azon lakóházak
lakóközösségei, amelyek külsőleg hőszigetelni akarják a lakótömbjüket. Az egyszeri és vissza nem térítendő támogatás
odaítélését megszabó feltételek között
azonban szerepel az a megkötés, hogy az
ott lakóknak nem lehetnek tartozásaik a várossal szemben.
Minden évben 3 millió koronának, azaz 100
ezer eurónak megfelelő összeg állt rendelkezésre
erre a célra a városi költségvetésben. Évente így
10 panelház külső tatarozására nyílt lehetőség. Lapunkban évről-évre tájékoztattunk arról, melyik lakótömbök kapták meg ezt a támogatást. Az idei
évre a költségvetés azzal számolt, hogy a Vámbéry
téren lévő panelházakra kerül sor. Mivel a belváros arculatát meghatározó épületekről van szó, taszigetelés beindulásának, így a városi dotáció folyósításának sem.
Az így fennmaradt idei pénzcsomagból a beérkező kérvények alapján továbbiaknak tudott
eleget tenni a városi hivatal. Az alábbi táblázat
szemlélteti azt, hogy mely lakótömbök kapnak az
idén dotációt a külső felújításra. A tatarozott házak lakói nemcsak a fűtési költségeken spórolhatnak, hanem a házuk külseje is esztétikusabb lesz.

valy az a döntés született, hogy lakótömbönként
a város megemelt,félmillió koronának megfelelő
dotációt nyújt. Itt ablak- és ajtócserére is sor került volna és a balkonok felújítását is tervezték.
Minderre kedvezményes hitelt reméltek a lakók a
lakásfejlesztési alapból. Ennek az eszközei azon-

ban az idei évre kimerültek, így nem volt időszerű a város által tartalékolt összeg folyósítása sem.
A lakóközösségek ugyan elintézték az építkezési engedélyt, hitel híján azonban nem történt előrelépés. Várhatóan jövőre konszolidálódik az alap
pénzügyi helyzete, így nem lesz akadálya a hő-

Fotoreportáž
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Štvrtý rok panelového programu
S podporou mesta sa podarilo
zatepliť 40 bytoviek
V Dunajskej Strede bol v roku 2007 spustený panelový program, v rámci ktorého sa
obyvatelia bytoviek môžu uchádzať o dotácie z mestského rozpočtu na vonkajšie zateplenie obytných domov.
Podmienkou pridelenia jednorázovej a nenávratnej podpory však je, aby obyvatelia daného
domu nemali pozdĺžnosti voči mestu.
V mestskom rozpočte sa každoročne vyčlenilo na zatepľovanie panelákov 100 tisíc eur, čo postačovalo na tepelnú izoláciu 10 panelákov ročne.
DH každoročne informuje o tom, ktoré domy sa
o túto podporu uchádzali, resp. ktorým bola táto
dotácia pridelená. Tohtoročný rozpočet počítal s rekonštrukciou panelákov na Vámbéryho námestí.
Nakoľko sa jedná o centrum mesta, vlani padlo rozhodnutie, podľa ktorého dotácia bude navýšená na
pol mil. Sk. V tomto prípade sa počítalo aj s vý-

Panelprogram 2010
Žiadateľ

Výška dotácie:

Kérvényező

Dotáció nagysága

1. SVB a NP – Rybný trh 334 – 54 byt. jedn. - 54 lakás

9 958, 18 eur

2. Southerm s.r.o. – Dunajská 371 – 36 byt. jednotiek- 36 lakás

9 958, 18 eur

3. SVBaNP – Smetanov háj 287 – 64 byt. jednotiek- 64 lakás

9 958, 18 eur

4. OSBD – Nemešsegská 132 – 36 byt. jedn. -36 lakás

9 958, 18 eur

5. Southerm s.r.o. – Radničné 379 – 45 byt. jedn.- 45 lakás

9 958, 18 eur

6. OSBD – Rybný trh 333 – 36 byt. jedn. – 36 lakás

9 958, 18 eur

7. SVB – Smetanov háj 288 – 54 byt. jedn. - 54 lakás

9 958, 18 eur

8. Southerm s.r.o. – Nám. SNP 195 – 54 byt. jedn. – 54 lakás

9 958, 18 eur

9. OSBD – Nám. Priateľstva 2170 – 48 byt. jedn. jedn. - 48 lakás

9 958, 18 eur

10. OSBD - Smetanov háj 290 – 63 bytových jedn. - 63 lakás

9 958, 18 eur

Spolu/Összesen

99 581, 80 eur

menou okien a rekonštrukciou balkónov. Obyvatelia tohto domu predpokladali, že dostanú zvýhodnenú pôžičku zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Zdroje fondu sa však na tento rok vyčerpali,
preto sa nerealizovalo ani uvoľnenie dotácie z mestských zdrojov. A to aj napriek tomu, že bytovky
už majú potrebné stavebné povolenie. Totiž bez pôžičky nie je možné zrealizovať práce takéhoto rozsahu. Očakáva sa, že situácia okolo štátneho fondu sa skonsoliduje a tak sa môže aj s dotáciou mesta začať rekonštrukcia na Vámbéryho námestí.
Prostriedky, ktoré sa odloženou rekonštrukciu
uvoľnili, boli využité na zateplenie iných bytových
domov v meste. V nasledujúcej tabuľke sú vymenované paneláky, ktoré tento rok dostanú dotáciu
na vonkajšiu tepelnú izoláciu.
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Kandidáti

Kandidáti v komunálnych voľbách
Mestská volebná komisia zaregistrovala kandidátov pre voľby primátora a mestských poslancov v Dunajskej Strede
Kandidáti pre voľby primátora v Dunajskej Strede
Mestská volebná komisia v Dunajskej Strede podľa paragrafu 23. zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
zaregistrovala nasledujúcich kandidátov
pre voľby primátora a mestských poslancov,
ktoré sa konajú 27. novembra 2010.

vek

povolanie

politická strana

1. Zoltán Hájos, JUDr.,

43 r.,

advokát,

Strana maďarskej koalície –

2. Anna Juhos, Ing.

52 r.,

stavebná inžinierka,

MOST – HÍD

3. Edmund Örzsik, MUDr.,

51 r.,

lekár,

nezávislý kandidát

Meno

Kandidáti do mestského zastupiteľstva
Volebný obvod číslo 1.
Vo volebnom obvode sa volí 6 poslancov

Kandidáti
1. Ferenc Ambrovics, Ing., 57 r., podnikateľ,
MOST - HÍD
2. Jozef Baári, 54 r., úradník, SMER
3. Ladislav Bachman, 56 r., stolár, MOST HÍD
4. Katarína Bertók Tóth, 34 r., pedagóg
SOŠ, nezávislý
5. Karol Bock, Ing., 42 r., strojný inžinier, SMK
– MKP
6. Attila Bors, Ing., 42 r., technik, MOST - HÍD
7. Peter Buliščák, MUDr., 60 r., lekár, nezávislý
8. Tibor Czuczor, 39 r., súkr. podnikateľ, nezávislý
9. Ľubomír Dömény, Ing., 42 r., stavebný inžinier, nezávislý
10. György Fekete, RNDr., CSc., 59 r., fyzik,
SMK - MKP
11. Ladislav Görcs, 32 r., podnikateľ, SDĽ
12. Dana Habánová, Ing., 49 r., riaditeľka, akadémia. vzd., MOST - HÍD
13. Ákos Horony, Mgr. art., dr. jur., 35 r., právnik, výtvarný umelec, SMK - MKP
14. Štefan Horony, 32 r., bezpečnostný manažér, KDH, SDKÚ - DS
15. Kinga Horváth, PhD., 39 r., vysokoškolský
pedagóg, MOST - HÍD
16. Gabriel Hulkó, Prof. Dr. Ing. DrSc., 63 r.,
univerzitný profesor, SMK - MKP
17. Zoltán Molnár, Ing. arch., 48 r., architekt,
SMK - MKP
18. Kristián Nagy, Mgr., 33 r., manažér,
SMK - MKP
19. Július Nemčík, 37 r., manažér, EDS
20. Marian Ravasz, Ing. arch., 47 r., architekt,
MOST – HÍD

21. Tibor Rigó, Ing.,36 r., riaditeľ, nezávislý
22. Szilárd Somogyi, 41 r., poslanec NR SR, SaS
23. Marta Szamaránszká, 64 r., dôchodca, nezávislý

Volebný obvod číslo 2.
Vo volebnom obvode sa volí 8 poslancov

Kandidáti:
1. Ágota Antal, 40 r.,podnikateľ, nezávislý
2. Zoltán Both, Ing., 31 r., strojný inžinier,
MOST – HÍD,
3. Zoltán Bugár, Ing., 31 r., ekonóm, SMK MKP
4. Juraj Csejtey, Dr., 58 r., riaditeľ nákupu,
MOST – HÍD
5. Ján Czikhardt, Mgr., 33 r., SZČO, nezávislý
6. František Dudek, Ing., 57 r., stavebný inžinier, MOST – HÍD
7. Rudolf Érsek, 55 r., profesionálny hudobník, MOST – HÍD
8. Norbert Gábor, 31 r., marketingový manažér, nezávislý
9. Tomáš Gőgh, Mgr., 38 r., podnikateľ, SMK
- MKP
10. Gábor Hulkó, JUDr., PhD., 31 r., právnik,
univerzitný učiteľ, SMK - MKP
11. Tibor Író, Ing., 44 r., stavebný inžinier,
KDH, SDKÚ - DS
12. Gabriella Jerábik, Mgr., 59 r., riaditeľka
múzea, MOST - HÍD
13. Attila Karaffa, 30 r., novinár, SMK - MKP
14. Ágota Kerstin Domonkos, Mgr., 32 r., pedagóg, SMK - MKP
15. Pál Keszegh, Ing., 62 r., inžinier chémie,
SMK - MKP
16. Renáta Kilbergerová, Mgr., PhD., 28 r.,
podnikateľ, SaS

17. Ladislav Kráz, 31 r., podnikateľ, SaS
18. Roland Krčmárik, Ing., 31 r., ekonóm,
MOST - HÍD
19. Ernő Lelkes, Ing., 39 r., obchodný manažér, SMK - MKP
20. Csaba Öllös, Mgr., 45 r., politológ, nezávislý
21. Ingrid Pálfyová, Ing., 38 r., ekonóm, nezávislý
22. Žaneta Pavlíková, PaedDr., 36 r., učiteľka, SDĽ
23. Zoltán Pónya, RNDr., 33 r., mikrobiológ,
MOST - HÍD
24. Jozef Ravasz, PhDr., PhD., 61 r., vysokoškolský učiteľ, SRK
25. László Szabó, 43 r., riaditeľ gymnázia,
SMK - MKP
26. Tibor Végh, PaeDr., 50 r., pedagóg, MOST
- HÍD
27. Pavol Výboch, Ing., 55 r., súkromný podnikateľ, SMER

Volebný obvod číslo 3.
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci

Kandidáti:
1. Ferenc Andrássy, Mgr., 57 r., fyzik, SMK
- MKP
2. Vendelín Benkóczki, JUDr., 32 r., advokát, MOST - HÍD
3. Peter Bugár, Mgr., 29 r., pedagóg, MOST
- HÍD
4. Ľudovít Fekete, 34 r., podnikateľ, MOST
- HÍD
5. László Garay, Ing., 55 r., stavebný inžinier, SMK - MKP
6. Zoltán Hanák, 31 r., súkromný podnikateľ,
nezávislý

Kandidáti

7. Szabolcs Hodosy, Mgr., 27 r., právnik, SMK
- MKP
8. Roland Kopecsni, Ing., 30 r., stavebný inžinier, nezávislý
9. Edita Leporisová, MUDr., 65 r., lekárka,
SMER
10. Fridrich Nagy, Mgr., 65 r., dipl. zubný technik, učiteľ náboženstva, SMK - MKP
11. Tibor Nagy, MUDr., 42 r., lekár gynekológ,
nezávislý
12. Edmund Örzsik, MUDr., 51 r., lekár, nezávislý
13. Ján Sárkány, 58 r., vedúci pracovník,
MOST - HÍD

Volebný obvod číslo 4.
Vo volebnom obvode sa volí 6 poslancov

Kandidáti
1. Zsolt Bindics, Ing., 31 r., ekonóm, MOST HÍD
2. Juraj Bugár, 47 r., podnikateľ, SMK - MKP
3. Alexander Dakó, Mgr., 39 r., podnikateľ,
MOST - HÍD
4. Károly Földes, MUDr., 39 r., lekár, nezávislý
5. Miroslav Gašpar, MUDr., 56 r., lekár,
MOST - HÍD
6. Július Hegyi, Ing., 53 r., obchodný manažér,
SMK - MKP

Miesta pre volebné
plagáty
Vyhradené miesta na ich vylepenie
na informačných zariadeniach mesta
Umiestňovanie plagátov na území Mesta Dunajská Streda upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č.
12/2009 , ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie
plagátov na území mesta Dunajská Streda zo dňa 29.9.2009. (VZN
je zverejnené na internetovej stránke mesta www.dunstreda.sk )
Nakoľko pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede podalo kandidátne listiny 9 politických strán, politických hnutí, koalícií politických strán a hnutí, pre každú z nich
je určená na jednotlivých informačných zariadeniach mesta (zoznam informačných zariadení je uvedený v prílohe č.1 VZN) plocha na vylepenie svojich volebných plagátov vo výmere 0,30 m2.
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7. Juraj Kanovits, 62 r., novinár, SMK - MKP
8. Peter Katona, 29 r., servisný technik, MOST
- HÍD
9. Alojz Kovács, RNDr., 55 r., informatik, nezávislý
10. Juraj Lépes, Mgr., 57 r., tréner, MOST - HÍD
11. Peter Lukács, 38 r., technik, nezávislý
12. Ernest Mészáros, 52 r., geofyzik, SaS
13. Štefan Michalík, 33 r., novinár, SNS
14. František Molnár, Ing., 40 r., poľnohospodársky inžinier, SMK - MKP
15. Valter Pelech, 53 r., obchodný manažér, nezávislý
16. György Puha, MUDr., 38 r., lekár, SMK MKP
17. Csaba Rigó, 31 r., riaditeľ, ekonóm, nezávislý
18. Ján Sihelský, PaeDr., 49 r., asistent poslanca,
SMER
19.Ladislav Szabó, Mgr., 48 r., riaditeľ SOŠ
RV a Športgymn., MOST - HÍD
20. Peter Štuller, MUDr., 55 r., lekár, KDH,
SDKÚ - DS
21. Jozef Török, Ing., 58 r., ekonóm, nezávislý
22. Ferenc Zirig, RNDr., 42 r., riaditeľ gymnázia, SMK - MKP

Volebný obvod číslo 5.
Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec

Kandidáti
1. Eva Bognárová, MUDr., 50 r., lekár, SMK
- MKP
2. Árpád Nagy, Mgr., 45 r., zástupca riaditeľa
ZŠ Gyulu Szabóa, MOST - HÍD
3. Judita Szabóová, 62 r., ekonómka, KDH,
SDKÚ - DS
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Projekty / Mozaik

Polgárvédelmi
verseny
Ifjúsági polgárvédelmi mentőcsapatok versenyeztek Dunaszerdahelyen a körzeti hivatal
elöljárójának vándorserlegéért. Az alapiskolák 4 felsőtagozatos tanulóiból álló csapatok
az elmélet mellett gyakorlati feladatokat is végeztek, mint pl. elsősegélynyújtás, térképészeti
helyzetmeghatározás, tűzoltás kézi eszközökkel, vegyvédelem. A sorrendben 17. versenyen Dunaszerdahelyt a Jilemnicky utcai
Alapiskola, valamint a Kodály Zoltán Alapiskola képviselte, de eljött a Győrszemeri Átalános Iskola csapata is. A vándorserleget a Nyárasdi Alapiskola nyerte.

Értelmi sérültek
alkotóműhelyei
A Csallóközi Népművelési Központ fokozatosan a járás összes szociális intézetéből meghív mentálisan sérülteket az alkotóműhelyi
sorozatra. Ezúttal Felbárról és Nagylégről érkeztek huszonöten. A foglalkozások között szerepelt a gyöngyfűzés, a szalvéta technika, a színespapír-mozaik, gipszfigurafestés. Művészeti lektorok vezetésével cserélődtek a részvevők;
Puss Kornélia keramikussal pedig agyagoztak.
Az sorozat befejeztével, október végén kiállítás nyílik a legjobb munkákból.

Idényzáró
a gokartpályán
Rangos eseménnyel zárult a motoros idény
a dunaszerdahelyi gokartpályán. A morva kupa
és a szlovák gokartbajnokság futamain több
mint 120 szlovákiai, magyarországi és morvaországi versenyző indult hét géposztályban, kor
szerint a 6–10 évesek, a juniorok és a felnőttek
kategóriájában. A szombati időmérőket másnap
három döntő futam követte. A dunaszerdahelyi Karting Team 2001 klub üdvöskéje, Hrobárek Leó géphiba miatt kiesett, a hazai klub
színeiben rajta kívül Szakál Imre versenyzett.

Súťažili mladí
záchranári CO
Mladí záchranári CO súťažili o putovný pohár prednostu Obvodného úradu v Dunajskej
Strede. Štvorčlenné družstvá tvorili žiaci 2.
stupňa ZŠ. Okrem testov plnili aj praktické
úlohy, ako zdravotná prvá pomoc, topografia,
požiarna ochrana ručnými prístrojmi, chemická
ochrana, atď. Na 17. ročníku naše mesto reprezentovali ZŠ na Jilemnického ulici, ZŠ
Zoltána Kodálya; zahraničným účastníkom
bola ZŠ Győrszemere. Putovný pohár získalo družstvo ZŠ Topoľníky.

Projekty / Projektek

PR – program podpory komunitnej terénnej
sociálnej práce v Dunajskej Strede
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Mesto Dunajská Streda získalo v roku 2008 nenávratný finančný príspevok, vďaka ktorému bola
v meste vykonávaná terénna sociálna práca prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka a jeho
dvoch asistentov. Na projekt s názvom „Program
podpory komunitnej terénnej sociálnej práce v Dunajskej Strede“ bol získaný nenávratný finančný príspevok vo výške 1 345 715,00 SKK (44 669,55
EUR) v rámci Operačného programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia s harmonogramom na dva roky
(1.10.2008 – 30.09.2010). Primárnu cieľovú skupinu
tvoria marginalizované rómske komunity v Dunajskej Strede a jej bezprostrednom okolí. Na realizácii projektu sa nezúčastnili žiadni partneri.

Základnými cieľmi projektu boli:
Uľahčenie prístupu na trh práce pre marginalizované rómske komunity prostredníctvom poradenstva a pomoci terénneho sociálneho pracovníka.
Zlepšenie životných podmienok marginalizovanej rómskej komunity.
Zvýšenie vzdelanostnej úrovne marginalizovanej
rómskej komunity.
Zlepšenie vzťahov a komunikácie medzi majoritou
a marginalizovanými rómskymi skupinami.
Prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka zvýšiť aktivitu marginalizovanej rómskej komunity na riešenie ich nepriaznivej situácie vlastnými silami
Zníženie nezamestnanosti marginalizovanej rómskej komunity
Zníženie počtu obyvateľov komunity odkázaných na pomoc v hmotnej
núdzi
Zabezpečenie ľudských zdrojov z okruhu rómskej komunity a zabezpečenie následného replikačného efektu.
Medzi základné aktivity vykonávané terénnym sociálnym pracovníkom a jeho dvoma asistentmi patrili:
Mapovanie lokality obce – zber demografických údajov, analýza potrieb
občanov lokality a využitie podkladov najmä pre operatívne stanovenie
cieľov práce v krátkodobom a dlhodobom horizonte.
Vyhľadávanie občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc.

Poskytnutie klientovi individuálnu pomoc a základné poradenstvo. Navrhovanie klientovi spôsoby riešenia jeho sociálnej situácie a pomoc pri
riešení jeho problémov.
Sprostredkovanie a realizácia aktivít a opatrení zameraných na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine.
Sprostredkovanie a realizácia aktivít a opatrení zameraných na predchádzanie a riešenie sociálneho vylúčenia vrátane vzdelávacích a podporných aktivít v oblasti zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, bývania,
občianskych práv a povinností, a pod..
Kontaktné údaje prijímateľa:
Mesto Dunajská Streda
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Telefón: 031/590 39 41
Fax: 031/552 72 41
Webová stránka: www.dunstreda.sk

Projekt a közösségi szociális terepmunka támogatására
Dunaszerdahely városa 2008-ban vissza
nem térítendő pénzbeli támogatást nyert,
amelynek keretében egy szociális alkalmazottat és két asszisztenst foglalkoztathatott
szociális terepmunkára.
A „Közösségi szociális terepmunkát támogató program Dunaszerdahelyen” elnevezésű
projektre a foglalkoztatást támogató operációs

program részeként 1 345 715,00 korona, vagyis
44 669,55 EUR nagyságrendben szerzett pénzügyi dotációt a város. Az elsődleges célcsoportot a dunaszerdahelyi és a közvetlen környékbeli roma közösség hátrányos helyzetű csoportjai alkották.
A projekt legfontosabb céljai között szerepelt
az, hogy tanácsadással és szociális terepmunkás
bevonásával segítsék a hátrányos helyzetben lévő
romák munkaerőpiacon való jobb érvényesülé-

sét, életkörülményeik javítását, műveltségi
szintjük emelését, a többségi lakosok és a romák
közötti jobb kommunikációt, ösztönözzék őket
arra, hogy aktívabban cselekedjenek saját helyzetük javítása érdekében. A projekt a munkanélküli és az anyagi szükséghelyzetben élő romák számának csökkentését célozta. A szociális terepmunkásnak és az őt segítő két asszisztensnek a munkája a két éven át tartó program
futamideje alatt erre irányult.
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

A megpecsételt
meglepetés

Prekvapenie
pod pečiatkou

Tízesével egészségcsomag ajándékba

Darček plný zdravia po desať

Városunkban két gyógyszertár, a Korzó, valamint a Szent Mária, arról ismert, hogy a kedves és szakszerű kiszolgálás, bőséges választék mellett rendszeresen különféle kedvezményekkel, akciókkal kedveskednek ügyfeleinek.
A nyár óta például minden vásárlás után 30
centtel gyarapodik a páciens hűségkártyája. A
meglepetések sora ősszel is folytatódik. Ezúttal a 10 euró feletti vásárlás esetén minden
10 eurót 1 pecséttel igazolnak. Tíz összegyűjtött pecsét után pedig egy értékes egészségcsomag jár ajándékba!
Térjen be ön is a Korzó Gyógyszertárba,
vagy a Szent Mária Gyógyszertárba és pecsételtessen az értékes ajándékért!
Korzó Gyógyszertár, Jesenský utca 2,
tel.: 031/553 0901, fax: 031/552 0176, email: korzods@stonline.sk,
www.korzods.sk
Szent Mária Gyógyszertár, Nagyabonyi
út 10, tel.: 031/553 1010, fax: 553 5353, email: lekaren@svmaria.sk, www.svmaria.sk

Dve lekárne v našom meste, a to lekáreň na Korze a lekáreň Sv. Márie,
sú známe tým, že popri milej a odbornej obsluhe a bohatej ponuke pravideľne
vychádzajú v ústrety svojim zákazníkom aj rôznymi výhodnými akciami. Od
leta sa napríklad na vernostnej karte zákazníka po každom nákupe pribudne 30
centov. Rad prekvapení pokračuje aj na jeseň. Tentokrát zákazník za nákup v hodnote
nad 10 eur dostane za každých 10 eur pečiatku a po nazbieraní 10 pečiatok obdrží
darček, hodnotný balíček plný zdravia.
Navštívte aj Vy lekáreň Korzo, alebo lekáreň Sv. Márie a zbierajte pečiatky pre balíček plný zdravia!
Lekáreň na Korze, Jesenského 2, tel.:
031/553 0901, fax: 031/552 0176, e-mail:
korzods@stonline.sk, www.korzods.sk
Lekáreň Sv. Márie, Veľkoblahovská
cesta 10, tel.: 031/553 1010, fax: 553
5353, e-mail: lekaren@svmaria.sk,
www.svmaria.sk
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Nejde

Október 13-iki versenyünk megfejtői

Výhercovia čitateľskej súťaže z 13. októbra

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 klasszikus hátmasszázst 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?
Každý výherca vyhráva klasickú masáž chrbtice.

Nyerteseink:
Szűcs Erika, Neratovice tér 2146/11, Obergesell Miklós, Kondé püspök u. 5138/38 és Mácsai Erzsébet, Amade L. utca 38. A nyereményért
és időpont egyeztetése: céljából a O918/849 829-es számon jelentkezzenek. Szükséges a személyazonossági igazolvány bemutatása.
E heti kérdésünk: 1. Mi a neve annak a két gyógyszertárnak városunkban, amelyek sorozatosan különféle meglepetésekkel kedveskednek
ügyfeleiknek? 2. Hány összegyűjtött pecsét jelenti az értékes egészségcsomagot ajándékba? A helyes választ beküldők között 3, egyenként 18
euró értékű ajándékcsomagot sorsolunk ki, az akciót meghirdető két gyógyszertár felajánlásával.
Válaszaikat legkésőbb november 5-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.

Vyhrávajú:
Erika Szűcsová, Neratovické námestie 2146/11, Mikuláš Obergesell, Biskupa Kondého 5138/38 a Erzsébet Mácsai, Amadého ulica 38.
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: 1. Napíšte názov dvoch lekární v našom meste, ktoré
pravideľne pripravujú pre svojich zákazníkov rôzne prekvapenia? 2. Koľko pozbieraných pečiatok prináša hodnotný balíček zdravia ako odmenu?
Medzi čiteteľmi, ktorí pošlú správnu odpoveď, vylosujeme troch výhercov darčekového balíčka vo hodnote po 18 eur, ktoré venujú hore menované lekárne.
Odpovede zašlite najneskôr do 5. novembra 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

Itt a DSZTV weboldala!

A DSZTV műsora:

Júliustól működik a Dunaszerdahelyi Városi
Televízió weboldala a www.dstv.sk címen, amelyen minden pénteken 18 órától megtekinthetők a televízió rögzített hírműsorai és magazinjai.

Híradó * Magazin - Új Hírek és Magazin
minden csütörtökön 18.00-kor. Folyamatos ismétlés, kivéve a technikai szüneteket.

Je tu webová stránka DSTV!
Dunajskostredská mestská televízia od 10.
júla má spustenú webovú stránku televízie
www.dstv.sk, kde sú k dispozícii záznamy
spravodajstva a magazínu mestskej televízie,
každý piatok od 18 hod.

, ka
Kroni
Születések – Novorodenci
Simcsiková Emma
Kálmán Richárd
Ábrahám Ricardo
Balaskóová Zoé Barbara
Bukor Péter
Ádám Léna
Sárköziová Jázmin

Elhalálozások – Zomreli
Végh František /1937/
Jánošková Juliana / 1929/
Baán Ladislav /1932/
Pašteka Alexander /1931/
Tóth Štefan /1927/
Kiss Jozef / 1958/
Gaál Ján /1956/

Bábics Gábor – Árpa Katalin
Peresztegi Sándor – Ivančíková Tünde
Kromka Miroslav - Ing. Sidóová Alžbeta
Végh Zoltán – Vassová Bernadetta
Horváth Tomáš – Állóová Linda
Iváncsai René – Mrázová Anita

Közvilágítás / Verejné osvetlenie:
hibabejelentés/ ohlásenie porúch
0905/ 624-561 egész nap/, 5903920 /munkaidőben/.
0905/ 624-561 (celý deň), 590-3920
(v úradných hodinách).
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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 novemberi programja – Program MsKS na november
nov. 4. és 5. 10.00: Trambulin Színház – Budapest: Madách Imre: Az ember tragédiája
(dráma) / 10.00: Predstavenie Divadla Trambulin – Budapest: Imre Madách: Tragédia
človeka (dráma)
nov. 6.–19.00 ó.: Az én falkám, Kor-Zár koncert a Csemadok Művelődési Intézetének
rendezésében / Koncert skupiny Kor-Zár
nov. 9.–18.00 ó.: Tízes - Kicsi Hang - jubileumi koncert –a műsorról felvétel készül! /
18.00 h.: Jubilejný koncert skupiny Kicsi Hang
nov.10.– 9.00 ó.: Žitnoostrovský kľúčik – popénekesek járási versenye a Csallóközi Népművelési Központ rendezésében / 9.00 h.: Žitnoostrovský kľúčik – okresná súťaž populárnej piesne
nov.13.–16.00 ó.: VII. KÁRPÁT-MEDENCEI FOLKLÓRFESZTIVÁL – MÁRTONNAPI VIGALOM / 16.00 h.: VII. FOLKLÓRNY FESTIVAL KARPATSKEJ KOTLINY
– VESELICA NA MARTINA
nov.18.–18.00 ó.: Tízes (jubileumi kicsi hangos koncert) A jubileumi koncert hang- és
képanyagát rögzítjük!/ 18.00 h.: Jubilejný koncert skupiny Kicsi Hang
Előzetes:
nov.29.–19.00 ó.: A Thália Színház Kassa bemutatója: Kálmán Imre: Marica grófnő (nagyoperett)

Kortárs Magyar Galéria
Házasságkötés – Sobáše

Programy, Kronika

A KMG szobrászati gyűjteményét bemutató kiállítás.
Az emeleti teremben Luzsicza Lajos
emlékiállítás.
A tárlatok megtekinthetők november
11-ikéig a KMG-n kívül a Csallóközi Múzeumban /nov. 13-ikáig.

Galéria súčasných maďarských
umelcov
Výstava Sochárska zbierka GSMU.
Na poschodí galérie pamätná výstava
L. Luzsiczu. Výstavy budú otvorené do
11. novembra.
V priestoroch Žltého kaštieľa do 13. novembra.
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Tökfesztivál ovisoknak
Immár többéves hagyomány és valódi családi esemény a tökfesztivál a Halpiac téri óvodában. A szülők, nagyszülők, kisebb és nagyobb testvérek is segédkeznek a tökfejek készítésénél, miközben szól a zene, fogy a párolgó teával kínált zsíroskenyér, és az egyik
óvónéni mókásra pingálja a gyerekek arcát. A
kész tökfejek még hetekig kivilágítva fogadják a korán érkező kicsiket, különös hangulatot varázsolva a ködös, borongós őszi reggelekbe. Az idei „termés“, a hatvan fej között
nincs két egyforma, vidám vagy ijesztő, mindegyik szívvel és fantáziával készült, ami meg
is látszik rajtuk.

A négyéves ciklus lezárása
Záver štvorročného cyklu

Fotosúťaž predĺžená
Zrejme v našom meste sa stáva tradíciou
nielen mestská fotografická súťaž, ale aj
predĺženie trvania súťaže. Zatiaľ odovzdali svoje súťažné práce traja fotografi, pričom
niekoľkí žiadali o predĺženie termínu uzávierky súťaže. Ich prosbe bolo vyhovené. Jeden z autorov, ktorý sa v súčasnosti nachádza v Poľsku, avizoval, že sa prihlási do
súťaže krátkym filmom.
Kto sa teda chce zapojiť do súťaže, do konca tohto mesiaca je to možné. Súťažné práce sa môžu odovzdať osobne, alebo môžu byť
zaslané poštou na adresu: Galéria súčasných
maďarských umelcov, ul. Gyulu Szabóa
304/2, 929 01 Dunajská Streda. (Otvorené v
prac. dňoch od 10-17 hod, v utorok do
18.00). Informácie na tel čísle: 031/5529-384
alebo 00421/918-607-307.

Tekvicový festival
pre škôlkárov
Tekvicový festival má už niekoľkoročnú tradíciu v škôlke na Rybnom trhu. Rodičia, starí rodičia a súrodenci škôlkárov sa všetci podieľajú na
príprave tekvicových hláv, pričom vyhráva hudba, ponúkajú teplý čajík s mastným chlebíkom,
a pani učiteľka maľuje detské tváričky. Blikajúce tekvicové hlavy budú ešte niekoľko týždňov vítať malých škôlkárov prichádzajúcich ráno do
škôlky, čím vdýchnu čarovnú atmosféru do
sychravých, hmlistých jesenných dní.Každá zo
šesťdesiatich hláv je iná. Sú medzi nimi vtipné i
strašidelné, ale pre všetky je spoločná kreativita
a bohatá fantázia ich tvoriteľov.

Kukučín utca - felújítás után
Kukučínová ulica po rekonštrukcii

A Comenius-program folytatása
Projekt Comenius pokračuje

Még tart a városi fotópályázat
Nemcsak a fotópályázat, a halasztás is hagyománnyá válik, az idén is többen kérték a pályamunkák leadási határidejének meghosszabbítását, és kérésük meghallgatásra talált. Eddig három
pályázó adta le fotóit, egy Lengyelországban tartózkodó reménybeli résztvevő jelezte, hogy filmmel kíván benevezni. Aki tehát részt kíván venni a fotópályázaton, e hónap végéig még megteheti. A pályamunkák személyesen leadhatók vagy postázhatók erre a címre: Kortárs Magyar Galéria, Szabó Gyula u. 304/2, 92901 Dunajská Streda. (Nyitvatartás: hétfő-péntek 10-17 ó, kedden
18 óráig) Tájékoztatás: 031 / 5529384 vagy 00421-918-607 307-es telefonszámon és a www.kmgaleria.eu/fotopalyazat web-oldalon.
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Életmentő véradók
Záchrancovia životov
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