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Szerdánként
hosszúnap
a városházán

F

ebruár huszonnegyedikétől
minden szerdán este hat óráig van ügyfélfogadás a városházán. A nyitva tartás meghosszabbítását a központi
ügyfélfogadó iroda átadása
tette lehetővé, amelyre február 18-án került sor.
„Az ügyfelekkel való jobb kommunikáció és
a gyorsabb ügyintézés céljából hoztuk létre a
központi ügyfélfogadó irodát” –hangsúlyozta az ünnepélyes átadáson Dr. Hájos Zoltán
polgármester. Mint mondta, az ügyfélbarát iroda megnyitásával egyik tavalyi választási ígéretét is teljesítette. Az átadást tavaly októberre
tervezték. ám váratlan műszaki gondok merültek fel és ezek okozták a csúszást.
A központi ügyfélfogadó irodát a korábbi porta mögötti térségben alakították ki: itt a városi hivatal minden osztályának van egy-egy
szakelőadója. Az ügyfélnek az információs
pultnál kell jelentkeznie, ahol sorszámot kap
ahhoz az ablakhoz, ahol az ügyét intézheti,
majd dolga végeztével a beadványát itt iktathatja. A most megnyílt központi ügyfélfogadó irodában lehetőség van arra, hogy
ügyes-bajos dolgainkat egy helyen gyorsabban elintézhessünk. A város vezetése bízik abban, hogy az új központi ügyfélfogadó iroda
a lakosok megelégedésére fog működni.
(cikkünk a 3. oldalon folytatódik.)
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Időszerű témák

Aktuality

Kitiltják az idegen autókat
A lakók könnyebben leparkolhatnak a lakásuk közelében
Parkolójegyek változatlan áron vásárolhatók az idén is a város több pontján felállított
automatákban. A belvárosban lakók azonban
gyakran panaszkodtak arra, hogy idegen
rendszámú személyautók foglalják el a parkolókat a lakóházaiknál, így ők sokszor nem
tudnak leparkolni a lakótömbjük közelében.
A lakosok ez irányú panaszaival foglalkozott
a város vezetése és döntött is ez ügyben.
Az érintett lakótömböknél a behajtást megtiltó új közlekedési táblákat helyeztek el. A tilalom az ott lakókra nem vonatkozik, ők tehát
leparkolhatnak a lakóhelyük közelében. A
városi hivatalban lesz beszerezhető az igazolás, amellyel az illető személy jogosult behajtani, mert az adott forgalomkorlátozási
zónában lakik. Ezt jól látható helyen kell elhelyezni a gépkocsiban.
Az igazolás az ügyfélszolgálati irodában
szerezhető be. Az illető tulajdonában lévő gépjármű iratait kell hozzá bemutatni, valamint az
állandó lakhelyet tanusító okiratot.
A városi rendőrség márciustól szigorúan ellenőrzi a tilalom betartását, bírságol, illetve
szabálysértési eljárást indít a vétkesek ellen.
A kihágást elkövetők nem lesznek jogosultak
a Hűségkártya használatára, sőt, ha az idei évre
már megkapták, menet közben érvénytelenné
válik a kártyájuk.

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

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

Obmedzenia pre cudzie autá
Zmiernia sa parkovacie starosti obyvateľov centra mesta
Šoféri si môžu zakúpiť parkovacie lístky v
automatoch aj v tomto roku za nezmenené ceny. Občania bývajúci v centre mesta
sa však často sťažovali, že parkovacie miesta obsadzujú majitelia áut, ktorí tam nebývajú. Vedenie mesta sa zaoberalo s týmito sťažnosťami a prijalo opatrenia pre
nápravu tejto situácie.
Boli umiestnené dopravné tabule, ktoré zakazujú vjazd do parkovísk a dvorov pred obytnými domami v centre mesta. Zákaz sa však nevzťahuje na obyvateľov danej zóny dopravného
obmedzenia, ktorí tam majú trvalé bydlisko. Potvrdenie o tom, že sú oprávnení na výnimku, si

Kde zakúpiť parkovacie karty?
Napriek tomu, že mestská polícia už rok aj pol nepredáva parkovacie karty, mnohí si ešte stále chcú zakúpiť parkovacie
karty u mestských policajtov. Pre informáciu všetkých záujemcov opakovane zverejníme adresu a kontakt na Dunajskostredské
parkovacie družstvo, ktoré vo svojej kancelárii, nachádzajúcej
sa v polyfunkčnej budove pri Mestskom kultúrnom stredisku predáva parkovacie karty v pracovných dňoch od 8.00 do
15.00 hod. Tu si môžu aj majitelia Vernostnej karty zaobstarať
zľavnené parkovacie karty.
Adresa: Hlavná 5568/2G- 1. poschodie. Tel.: 550-98-12.

môžu zaobstarať na radnici v kancelárii prvého
kontaktu. Túto kartu bude treba umiestniť na dobre viditeľnom mieste vo vozidle.
Kartu si záujemcovia môžu zaobstarať v kancelárii prvého kontaktu, treba doložiť príslušné doklady o vozidle a potvrdenie o trvalom bydlisku.
Mestská polícia od marca bude prísne kontrolovať dodržiavanie zákazu vjazdu do spomenutých
lokalít v centre mesta. V opačnom prípade policajti
budú pokutovať a bude zahájené konanie vo veci
priestupku. Previnilci môžu prísť aj o výhody poskytnuté Vernostnou kartou. Ak niekto má už kartu na rok 2010, avšak voči nemu bude zahájené konanie vo veci priestupku, jeho karta ihneď bude vyradená zo systému platných kariet.

Hol vásárolhatók parkolókártyák?
Immár másfél éve, hogy a parkolókártyákat a Dunaszerdahelyi Parkolási Szövetkezet árusítja. Azonban még mindig akadnak
olyanok, akik a városi rendőrségen akarnak kártyákat vásárolni.
Az ő tájékoztatásukra is megismételjük, hogy parkolókártyák változatlanul a Dunaszerdahelyi Parkolási Szövetkezet irodájában vásárolhatók naponta 8 és 15 óra között. Cím: Fő utca
5568/2G /1. emelet/ a Városi Művelődési Központ melletti egyemeletes polifunkciós épületben. A Hűségkártyával rendelkező
természetes és jogi személyek is itt vásárolhatnak kedvezményes
parkolókártyát. Tel.: 550-98-12.

Városháza / Radnica
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Szerdánként
hosszúnap a
városházán
(folytatás a címlapról)
Az alábbiakban arról adunk áttekintést, milyen ügyek intézhetőek az újonnan átadott
ügyfélfogadó irodában. Különféle szociális
ügyek, beleértve a panzióban való elhelyezést,
az gondozószolgálatot, az egyszeri szociális
segélyeket, az elsőszülött gyermek után igényelhető támogatást, az étkezési és lakhatási támogatást, de parkolóhelyet is mozgássérülteknek.
A lakossági nyilvántartó szakelőadójánál
intézhetők a ki- és bejelentkezések állandó,
illetve átmeneti lakhelyre, és kérhetők ezzel
kapcsolatos különféle igazolások. Külön ablaknál intézhetők a szemétdíjjal kapcsolatos
ügyek, a szomszédos ablaknál pedig az adóügyek, beleértve az ingatlanadót, az ebadót,
az elszállásolási adót, stb.
Egy további alkalmazott foglalkozik az
építésügyi témákkal. Itt lehetőség van a beadandó kérvények feltöltésére, kiegészítésére, alapinformációk nyújtására. Minden re-

ferensnél természetesen beszerezhetők a
szükséges nyomtatványok is. Hamarosan kiegészül az ügyfélfogadó iroda egy újabb
részleggel: itt adhatók majd be panaszok és
fogadják a hibabejelentéseket. A központi iroda része a pénztár, ahol helyben befizethetők
az adók és illetékek. Mellette található az
anyakönyvi hivatal, ez azonban szerdánként

csak négy óráig tart nyitva, hitelesítésre
szintén eddig lesz mód.
A most megnyílt központi ügyfélfogadó irodában tehát lehetőség van arra, hogy ügyes-bajos
dolgainkat egy helyen gyorsabban elintézhessünk. A város vezetése bízik abban, hogy az új központi ügyfélfogadó iroda a lakosok megelégedésére fog működni.

Streda - predĺžené stránkové hodiny do 18.00
Od 24. februára sa stránkové hodiny na
mestskom úrade predĺžujú každú stredu do
18.00. Tento ústretový krok voči občanom
mesta umožňuje nová kancelária prvého
kontaktu, ktorá bola otvorená 18. februára.
„Kanceláriu prvého kontaktu sme zriadili kvôli efektívnejšej komunikácii s občanmi a rýchlejšiemu vybavovaniu ich záležitostí” – vyhlásil
primátor mesta JUDr. Zoltán Hájos pri slávnostnom odovzdaní. Primátor pripomenul, že týmto
spĺňil jeden zo svojich predvolebných sľubov. Podľa pôvodného plánu kancelária mala byť otvorená
už vlani v októbri, tomu však zabránili nečakané
technické problémy.
Kanceláriu zriadili v priestoroch za niekdajšou
vrátnicou. Každé oddelenie mestského úradu má
tu svojho odborného referenta. Stránky sa musia
prihlásiť pri informačnom pulte, kde dostanú poradové číslo a usmernenie, pri ktorom okienku budú
vybavení. Informačný pult slúži aj ako podateľňa.
V kancelárii prvého kontaktu možno vybaviť
rôzne sociálne záležitosti, vrátane vybavenia
umiestnenia v penzióne, poskytovania opatrovateľskej služby, jednorazových dávok sociálnej
pomoci, príspevku pri narodení dieťaťa, príspevku
na bývanie, jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
ale aj parkovacie miesto pre telesne postihnutých.
Referent evidencie obyvateľov vybavuje prihlá-

senie na trvalý alebo prechodný pobyt, taktiež prihlásenie a odhlásenie z pobytu a tým súvisiace potvrdenia. Iný referent vybavuje poplatky za odvoz
odpadu, zase iný daň z nehnuteľností, daň za psa,
za ubytovanie atď. Ďalší zamestnanec má na sta-

rosti stavebné záležitosti. Je tu aj pokladňa, kde si občania
môžu zaplatiť dane a
poplatky.
Vedľa pokladne
vybavujú stránky
pracovníčky matriky.
Matrika bude v stredu otvorená v nezmenenom režime,
teda len do 16-tej hodiny. Pri každom
okienku referenti vydávajú aj potrebné
formuláre a tlačivá.
V kancelárii prvého kontaktu čoskoro zaháji svoju
činnosť referent pre
prijímanie sťažností
a oznámenia o rôznych poruchách.
"Našim cieľom je,
aby občan neblúdil bezradne po úrade, ale aby
všetko rýchlo vybavil na jednom mieste. Vedenie mesta dúfa, že novozriadená ústredná kancelária tento zámer splní k spokojnosti občanov" - zdôraznil primátor mesta.
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Megalapozott projektet várnak
Újabb felhívás kutyamenhely ügyében
Tavaly júniusban tettük közzé lapunkban azt
a felhívást, amelyben a város vezetése kutyamenhely létrehozására ösztönözte az
érdeklődőket. Ily módon kívánták orvosolni a kóbor kutyák elszaporodása miatt kialakult áldatlan helyzetet.
A felhívásra többen is jelentkeztek, de átfogó,
megalapozott projektet egyikük sem tett le az asztalra. Az első felhívás tehát nem járt eredménynyel, a városvezetés viszont változatlanul a
lehető leghumánusabb módon szeretné megoldani
ezt a rendezetlen kérdést. Ezért továbbra is szorgalmazza egy állatmenhely létrehozását és várják a jelentkezőket.
Emiatt újabb felhívással fordul a lakosokhoz.
Bizonyára akadna olyan érdeklődő, aki vállalkozna kutyamenhely működtetésére. A menhelynek természetesen meg kell felelnie az Európai Unióban megkövetelt előírásoknak. A városháza szakembereivel közösen választanának
ki olyan megfelelő területet, ahol a város lakosait
sem zavarná a kutyamenhely üzemelése. A város
anyagilag is támogatná a menhely kialakítását.
Feltétel azonban egy megalapozott műszakipénzügyi projekt bemutatása, amelyben az érdeklődő vázolná a menhely üzemeltetését és
működtetésének pénzügyi vetületét. Ennek kiértékelése alapján kerülhetne sor a város és az érdeklődő közötti szerződés megkötésére.

Bírságot
kockáztatnak
A városi rendőrség rendszeresen ellenőrzi a hirdetőoszlopokon kiragasztott plakátokat. Szigorúan bírságolja azokat a természetes és jogi személyeket akik /amelyek/
engedély nélkül ragasztanak ki plakátokat,
illetve leragasztják mások plakátjait, vagy
kukákon és másutt önkényesen raknak ki
különböző formátumú hirdetményeket.
Nem érdemes kockáztatni az illegális plakátragasztást, mert az erre vetemedő magas
bírságra számíthat a tavaly elfogadott városi
rendelet értelmében. A plakátok városi hirdetőoszlopokon való kiragasztása a Városi Művelődési Központban intézhető, a
szervezési osztályon kell befizetni a megszabott illetéket.

Az érdeklődők legkésőbb március végéig jelentkezzenek a városi hivatal műszaki - beruházási
szakosztályán. Bővebb információkat Szabó Dezső mérnök nyújt az 5903-915-ös és a 0918/ 607337-es telefonszámon.

Očakávajú fundované projekty
Opakovaná výzva na prevádzkovanie útulku pre psov
V júni roku 2009 sme zverejnili na stránkach
našich novín výzvu vedenia mesta na zriadenie útulku pre psov. Vedenie mesta týmto spôsobom chcelo riešiť pálčivý problém
rastúceho počtu túlavých psov.
Po uverejnení výzvy sa síce prihlásilo
niekoľko záujemcov, ale ich predstavy neboli komplexne podložené technickým projektom a finančnou analýzou. Vedenie mesta má
naďalej eminentný záujem na riešení tejto pálčivej problematiky a je toho názoru, že najhumánnejším riešením by bolo zriadenie
útulku. Preto sa obracia ďalšou výzvou na obyvateľov mesta, ktorí by mali záujem o prevádzkovanie útulku pre psov.
Zrejme žijú medzi nami ľudia, ktorým nie je
ľahostajný osud túlavých zvierat a majú ambí-

ciu pomôcť im prevádzkovaním útulku. Ten však
musí vyhovovať príslušným normám Európskej
únie. V prípade záujmu spolu s mestom bude vytipovaná vhodná lokalita, s prihliadnutím na zabezpečenie kľudu občanov mesta. Mesto by finančne prispelo na zabezpečenie chodu útulku.
Podmienkou prijatia projektu je však predloženie technických parametrov útulku, ako i finančnej náročnosti zriadenia a prevádzkovania
útulku. Po vyhodnotení technickej a finančnej
náročnosti projektu môže byť podpísaná zmluva medzi mestom a záujemcom o podmienkach
zriadenia a prevádzkovania útulku.
Mestský úrad žiada záujemcov, aby sa prihlásili do konca marca na mestskom úrade na
technickom a investičnom odbore. Podrobnejšie
ínformácie poskytne Ing. Dezider Szabó na tel.
5903-915, a 0918/607- 337.

Riskujú pokutu
Mestská polícia pravidelne monitoruje
situáciu ohľadne mestských reklamných
nosičov a pokutuje tých, ktorí ilegálne vylepujú plakáty, alebo prelepujú plakáty
tých, ktorí legálne o to požiadali v Mestskom
kultúrnom stredisku. Neoplatí sa ilegálne vylepovať plakáty a oznamy na kontajneroch,
smetných nádobách, pretože dotyčného
následne neminie pokuta. Mestskí policajti pokutujú v zmysle platného všeobecne záväzného mestského nariadenia. Záujemcovia o vylepovanie plakátov sa majú hlásiť v Mestskom kultúrnom stredisku, tam si
môžu zaplatiť aj nariadením stanovený
poplatok za vylepenie plakátov na reklamných nosičoch mesta.

Büntetlenség Generálny pardon
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Ötvennégy utólagos
építkezési engedély
Szelle Erika: A jelentkezők kétszeresen jól jártak
A városi önkormányzat tavaly büntetlenséget hirdetett azokra az építményekre, amelyeket 2008. 8. 31. előtt engedély nélkül építettek. A „fekete” építmények tulajdonosai az utólagos építési engedélyt a tavalyi év végéig kérvényezhették a városi hivatalban. Hányan
éltek ezzel a lehetőséggel – kérdeztük
Szelle Erika mérnöknőt, a hivatal építésügyi szakosztályának vezetőjét.
- A városi önkormányzat DH-ban is megjelentett
felhívása ösztönzőleg hatott az érintettekre. Ötvennégyen kértek utólagosan engedélyt. Tulajdonosaik így csak jelképes egy eurós bírságot fizettek. Ha nem jelentkeztek volna, akkor a város magánszemélyekre maximálisan 2 millió koronás bír-

Nem lesz
ismétlés
A „fekete” építkezések utólagos legalizálására tavaly meghirdetett és 2009
végén lejárt büntetlenség egyszeri alkalom volt. A jövőben hasonló lehetőséget nem szándékozik meghirdeteni a
város önkormányzata. Ezért minden
építtető saját jól felfogott érdekében a
törvényeknek megfelelően előzetesen
nyújtsa be a városi hivatal építészeti
szakosztályán a vonatkozó kérvényeket
és dokumentumokat. Ezzel megelőzhetőek a későbbi bnyodalmak és az esetleges bírságok.

Generálny pardon
sa neopakuje!
Generálny pardon, ktorý vedenie
mesta vyhlásilo v roku 2009 s platnosťou do konca decembra, bola jednorázová záležitosť. Teda opakovať sa
nebude a stavitelia nemôžu počítať s
ďalšou beztrestnosťou. Preto každý stavebník vo svojom záujme by mal konať v zmysle platnej legislatívy a predbežne požiadať o povolenie stavby,
aby predišiel neskorším komplikáciam
a prípadným peňažným pokutám.

ságnak megfelelő eurót is kiszabhatott volna, cégek esetében akár ötmilliót.
Más tekintetben is jól jártak azok,
akik éltek a város által felkínált büntetlenség lehetőségével…
- Valóban kétszeresen nyernek. Egyrészt nem
kell nagy összegű büntetést fizetniük. Másrészt azzal, hogy legalizálják az ingatlant, bejegyeztethetik a kataszteri hivatalban, tulajdonlapot kapnak, és
az építmény eladható, illetve örökölhető lesz. A többi kiadást azonban viselnie kell a ingatlan tulajdonosának. Igy a tervdokumentáció és a vázrajz elkészítésének költségeit, valamint az engedélyeztetéssel, a tulajdonlap beszerzésével járó illetéket.
Kik jelentkeztek elsősorban?
-Főleg természetes személyek. Elsősorban
családi házas övezetekben álló garázsokról,
ólakról, kisebb gazdasági építményekről, kerítésekről van szó, amelyeket főleg a 80-as években építettek. Ezzel most az engedélyeztetési folyamat minden esetben elindult. Vannak ugyan
bonyolult esetek, ahol tisztázatlanok a tulaj-

donviszonyok, de reményeim szerint az év végéig befejeződik. Az utólagos engedélyezési eljárás lezárultával a közérdekkel nem ütköző objektumokra az illetékes építészeti hatóság kiadja
az utólagos építési engedélyt.

Dodatočne vydaných
54 stavebných povolení
Erika Szelle o generálnom pardone
Mestská samospráva v minulom roku
vyhlásila generálny pardon na tie
stavby, ktoré boli postavené bez povolenia do 31. augusta 2008. Majitelia „čiernych“ stavieb mohli požiadať
na mestskom úrade o zlegalizovanie
stavby do konca minulého roku. Koľko občanov využilo túto možnosť? –
pýtali sme sa Ing. Eriky Szelle, vedúcej stavebného odboru.
– Výzva samosprávy mesta, ktorú uverejnil aj DH, mala priaznivý ohlas, dodatočne
požiadalo o vydanie povolenia 54 subjektov.
Majitelia týchto stavieb zaplatili len symbolickú pokutu vo výške jedného eura. Ak
by sa neboli prihlásili, tak by mesto mohlo
vyrubiť pokutu súkromným osobám až do výšky 2 mil. korún /66,4 tis. EUR/, právnickým
osobám až do 5 mil. korún /170 tis. eur/.
Títo „previnilci“ získali teraz dvakrát...
– Skutočne. Jednak nemuseli zaplatiť
vysoké pokuty. Na druhej strane, tým, že zlegalizovali nehnuteľnosť, môžu ju zaregis-

trovať na katastrálnom úrade, dostanú list
vlastníctva a stavbu môžu predať, resp. sa
stáva i predmetom dedičského konania.
Ostatné náklady však vlastník nehnuteľnosti musí znášať. A to náklady na zhotovenie projektovej a územnej dokumentácie,
ako aj náklady na kolaudáciu a na zaobstaranie listu vlastníctva.
Aké subjekty sa hlavne prihlásili a o aké
objekty išlo predovšetkým?
– Boli to predovšetkým súkromné osoby.
Jednalo sa väčšinou o garáže, hospodárske
budovy, chlievy, ploty v zóne rodinných domov, ktoré boli postavené hlavne v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Týmto krokom sa zahájil schvaľovací proces.
Existuje aj niekoľko komplikovaných prípadov, kde nie sú jasné majetkovoprávne
vzťahy, ale predpokladáme, že tie sa vykryštalizujú do konca roka. V záverečnej
fáze dodatočného schvaľovacieho procesu
stavebný odbor vydá dodatočné stavebné povolenie na objekty, ktoré nie sú v rozpore s
verejným záujmom.
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Śkolské zápisy

Školy sa snažia
poskytnúť
celodenný servis
Zápisy do základných škôl sa skončili
Po troch školách s vyučovacím jazykom
maďarským slávnostný zápis sa konal aj v
dvoch slovenských základných školách.
Pedagógovia očakávali budúcich prváčikov
rôznymi hravými úlohami a občerstvením. Kým sa deti bezstarostne hrali a zabávali, učiteľky a riaditelia škôl odpovedali
na prípadné otázky rodičov. Počet zapísaných prvákov ešte nie je konečný, ale podľa predbežných údajov najviac detí, 97
dali zapísať do Základnej školy na Jilemnického ulici. V základnej škole v Smetanovom háji si do školských lavíc zasadne
menej prvákov, ako v roku 2009.
Podľa všetkého tak ako vlani, najviac rodičov
si aj tento rok pre svoje dieťa vybralo slovenskú ZŠ
na Jilemnického ulici. Vedenie školy sa snaží vo
všetkom vychádzať rodičom v ústrety. Popri povinných predmetoch sa deti môžu zapojiť aj do rôznych záujmových krúžkov.
Peter Gajdoš riaditeľ: "Tým, že už máme možnosť školského vzdelávacieho programu nielen štátneho, tak náš školský je posilnený o hodiny cudzieho
jazyka. Už pri zápise sa dalo vyberať z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka. Samozrejme aj s informatikou chceme pomôcť rodičom aj

Ilustračné fotky

žiakom. Teda všetko
to, čo rodičia očakávajú, aby im škola
ponúkla. Našou snahou je poskytnúť rodičovi celodenný servis. Tak, ako sme to
sľúbili, to aj dodržiavame. To znamená,
že ráno je dieťa v
škole, poobede v školskom klube. V školskom klube okrem vychovávateľky je takisto aj učiteľka a
vlastne spolu pripravia dieťa na nasledujúci deň."
Spýtali sme sa aj
rodičov, prečo si vybrali práve ZŠ na Jilemnického ulici.
Janukovičová
Marcela: "Od tejto
školy očakávam len
to dobré, nakoľko
môj syn, aj keď som Slovenka, nerozpráva moc
dobre, alebo so mnou nekomunikuje
po slovensky. Chodí do slovenskej
škôlky, ale tá komunikácia je, bohužiaľ, trochu horšia. Očakávame to, že
sa naučí dobre po slovensky."
Sonja Virágová: "Sem som chodila aj ja, preto som sa rozhodla, že aj
syna dáme sem. Podľa mňa závisí od
dieťaťa, aby očakávania splnilo. Podľa
mňa je to dobrá škola."
Do ZŠ v Smetanovom háji rodičia
zapísali 17 detí, čo je menej ako vlani, avšak atmosféra je tu rodinná.
Hlavný dôraz kladú na informatiku a
cudzie jazyky.
Žaneta Pavlíková, riaditeľka: "Je
ponuka informatiky už od 1. ročníka.
Čo však nie je až také samozrejmé, je
zavedenie netradičných športov, ako
napr. frizbi, alebo floorbal, no a na tieto môžu nadväzovať aj stredné školy.
Menší počet detí v škole možno vytvára väčší priestor na to, aby sme boli
k rodičom otvorení, aby sme nadviazali naozaj úzky vzťah a spoluprácu s

rodičmi, aj s deťmi. Na našej škole prebieha aj
vyučovanie alternatívnym spôsobom. Je to vysoko efektívne vyučovanie, v rámci ktorého deti
vedieme, aby sa rozvíjali v sociálnej oblasti, To
znamená, že rozvíjame ich sociálne zručnosti. V
prvom rade je to zamerané na rozvíjanie priateľstva. Máme isté celoživotné pravidlá, ku ktorým deti vedieme už od prvého ročníka”.
Z rodičov, ktorí si svoje dieťa dali zapísať do ZŠ
v Smetanovom háji, sme oslovili jedného otecka.
Ján Potisk: "Túto školu som navštevoval aj
ja. Vidím, že tu panuje rodinná atmosféra. Nie je
tu až toľko detí a našim deťom sa budú učiteľky
môcť určite viacej venovať, ako vo väčšej škole.
Predpokladám, že aj záujmové krúžky, ktoré
zrejme bude aj moja dcérka navštevovať, jej pomôžu. Očakávam, že ju naučia tie základné
veci, ktoré by sa človek mal naučiť a dúfam, že
budú rozvíjať aj talent v ďalších športových, alebo iných záujmových krúžkoch."
Počet zapísaných detí do jednotlivých škôl nie
je konečný, lebo niektorí rodičia si to do septembra
môžu rozmyslieť. O predbežných údajoch zápisov
budeme informovať v marci, o definitívnych až pred
začiatkom školského roka 2010/2011.

-FK-

Aktuális / Aktualita
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A lakhatás
megoldása
is fontos
Dr. Hájos Zoltán a romák életminőségét javító hárompilléres projektről
Január 31-ig kellett beadni azokat az uniós
pályázatokat, amelyek a romák életkörülményeit hivatottak javítani. Kérdésünkre,
hogy Dunaszerdahely milyen projektre kért
uniós támogatást, Dr. Hájos Zoltán polgármester válaszolt.
„A dunaszerdahelyi városi önkormányzat eddig is sokat tett a romákért, 2OO1-től vagy 6O millió koronát áldozott erre a célra, de ez jobbára inkább tűzoltás volt. Most komplex módon akarjuk
kezelni ezt a problémát, egy olyan programmal,
amely három pilléren nyugszik: ez a lakhatás, a
munkahelyteremtés és az oktatás. Ha közülük valamelyik hiányzik a rendszerből, nem biztos, hogy
hatékonyan fog tudni működni. Elsősorban kedvezőbb lakhatási feltételeket biztosítunk a romáknak, mert a Lőrincz Gyula utcai 2134 sz. lakóház,
amely még a nyolcvanas években lett átadva, nagyon rossz állapotban van. Ez sajnos az ott lakók
mentalitásával is összefügg, hisz a városban vannak ennél jóval öregebb lakások is, mégsem néznek ki úgy, mint az. A rossz állagért nem az önkormányzat a felelős, hanem az ott lakók, és én ezt
minden alkalommal elmondom nekik” – hangsúlyozta a polgármester.
Viszont ha csak a lakhatást oldjuk meg,
fennáll a veszély, hogy a lakóknak nem lesz miből kifizetniük a lakhatással kapcsolatos költségeket, fűzte hozzá, majd igy folytatta: „Mivel a városnak nagy szüksége van egy hulladékosztályozóra, ezt a környezetvédelmi célt
összekötjük a munkahelyteremtéssel. A hulladékosztályozó romák számára biztosítana munkalehetőséget. A harmadik terület, amelyre
összpontosítani akarunk, az oktatás, amely a
romák felemelkedésének leghatékonyabb eszköze lehet. Rekvalifikáció a felnőttek, esélyegyenlőséget biztosító felkészítés az óvodások,
kisiskolások esetében, továbbtanulási lehetőség
az alapiskolát elvégzettek számára. Terveinket
uniós pénzek segítségével szeretnénk megvalósítani. A pályázatot már beadtuk, remélem, sikerrel járunk. Az Európa Uniós pályázatoknak
azonban van egy gyengéjük: nem számolnak a
lakhatás biztosításával, ezért csak a munkahelyteremtés és az oktatás területén számíthatunk uniós támogatásra. Számunkra viszont jelenleg a lakhatás megoldása a legfontosabb,
ezért távlatilag a Karcsai úton további konténerlakások elhelyezését tervezzük”.

Bývanie Rómov je dôležité
Primátor o projekte na zlepšenie životných podmienok Rómov
Mestská samospráva v Dunajskej Strede
vypracovala projekt na zlepšenie životných
podmienok miestnej rómskej komunity,
ktorý má byť ﬁnancovaný z fondov Európskej únie. Našu otázku, aké prority zahŕňa
tento projekt, zodpovedal primátor mesta
JUDr.Zoltán Hájos.
„Samospráva Dunajskej Stredy vynaložila od
roku 2001 asi 60 milión korún na zlepšenie životných podmienok miestnej rómskej komunity, čo
však nemalo systémový charakter. Teraz chceme
postupovať komplexne, preto sme iniciovali projekt zohľadňujúci všetky tri komponenty, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú kvalitu života rómskej komunity, t. j. bývanie, prácu a vzdelávanie. Ak niektorý z týchto komponentov chýba, zlyhá celý systém. Predovšetkým chceme zabezpečiť lepšie bývanie, než napr. v dome č. 2134 na ul. Lőrincza.
Táto budova z osemdesiatych rokov 20. storočia
dnes je v dezolátnom stave, čo súvisí aj s mentalitou tamojších obyvateľov. To vždy
pripomeniem, keď s nimi hovorím. Nie je to vina samosprávy, veď v meste
sú aj staršie budovy, a
predsa nie sú v takom
stave, ako táto. Ak však
riešime iba bývanie,
hrozí nebezpečenstvo,
že bývajúci nebudú
môcť zaplatiť náklady
na bývanie“ – povedal
primátor.

Z. Hájos ďalej uviedol: „Nakoľko mesto už dávnejšie potrebuje zriadiť zberný dvor komunálneho
odpadu a triedenie odpadu, tento zámer chceme
spojiť s tvorbou pracovných miest pre Rómov. Tretia oblasť je vzdelávanie: zvýšenie kvalifikačného potenciálu príslušníkov rómskej komunity pomocou rekvalifikačných kurzov pre dospelých, zavedením prípravných ročníkov v ZŠ pre školopovinné deti a rozšírením možnosti štúdia pre rómskych absolventov základných škôl. Pritom rátame s možnosťou využívania štrukturálnych fondov
Európskej Únie. Projekt sme už zaslali, dúfame, že
bude prijatý. Žiaľ, môžeme rátať s pomocou EÚ iba
v oblastiach vzdelávania a tvorby pracovných miest,
nie však v oblasti bývania. Pre nás ale práve riešenie bývania členov rómskej komunity je prvoradé.
Preto v budúcnosti plánujeme rozmiestniť ďalšie
kontajnerové byty na
Kračanskej ceste.“
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Képriport

Hagyományteremtő bál a farsang farkán
Dunaszerdahely polgármestere a jelek szerint nem babonás: február 13-ra hirdette meg
az első önkormányzati bál időpontját. Mint
Dr. Hájos Zoltán a hagyományteremtő szándékkal megrendezett bált megnyitó beszédében is hangsúlyozta, egy régi tradiciót kivánnak felújítani, hiszen az a szándék vezérelte a szervezőket, hogy az egykori szilveszteri bálok mintájára ezentúl évenként
megrendezik a farsangi önkormányzati bált.

Tüzes variációk. / Ohnivé variácie.

Auth Csillával együtt énekeltek a bálozók.

A polgármester rózsával fogadta a hölgyeket. / Každej dáme ruža od primátora.

A farsangzáró vigasságot zimankós időben
tartották meg a Therma Szállóban. A bejáratnál
a vendégeket fogadó győri Tüzes Ördögök ördöngős tüzes zsonglőrmutatványokkal igyekeztek feltüzelni a bálra érkezőket. A polgármester minden érkező hölgyet egy szál piros rózsával fogadott, a háttérben pedig már szólt a Banyák István és zenekara által szolgáltatott fülbemászó muzsika. Remek ételek, kiváló italok,
jó zene, többnyire összeszokott asztaltársaságok,
szemrevaló hölgyek és elkápráztató ruhaköltemények – minden adott volt tehát ahhoz, hogy
a bál hajnalig tartó mulatozással tetőzzön. A
hölgyvendégeket ékszerbemutató várta, az urak
pedig márkás szivarokat vásárolhattak és próbálhattak ki. Éjfélkor pedig az elmaradhatatlan
tombola következett – többtucat értékes díjjal.
A bál bevételét a szervező városi önkormányzat
a dunaszerdahelyi kórház gyermekosztályának
javára ajánlotta fel.

Fotoreportáž
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Fašiangový
ples
Zdá sa, že primátor Dunajskej Stredy JUDr.
Zoltán Hájos nie je poverčivý, ak za deň prvého plesu organizovaného mestskou samosprávou určil 13.. február.Ako vo svojej
slávnostnej privítacej reči zdôraznil, toto
podujatie pokladá za prvé v poradí ďalších,
ktoré sa majú v budúcnosti každoročne
konať. Voľakedy sa plesovalo na Silvestra,
teraz to bude na fašiangy.

Banyák István és zenekara. / Kapela Istvána Banyáka.

Hájos Zoltán köszöntője. / Privítací príhovor primátora.

A Csallóközi Néptáncegyüttes nyitótánca. / Ples odštartovalo vystúpenie folklórnej skupiny.

A Golddies & Retro latin muzsikája sokakat vonzott a táncparkettre.

Prvý bál mestskej samosprávy sa konal v
hoteli Therma. Prichádzajúcich pri vchode privítala skupina z maďarského Győru Ohniví
čerti.Primátor Hájos každej dáme daroval
ružu, gavalierske gesto sprevádzali vábivé melódie vyčarené z hudobných nástrojov vynikajúcej kapely Istvána Banyáka. Chutné kulinárske špeciality, exkluzívne vína, rezká hudba, elegantné dámy, nádherné róby a tancachtiví gavalieri - toto všetko prispievalo k
tomu, aby sa ples skutočne vydaril. Program
spestrila prezentácia vzácnych šperkov pre
dámy, a "ochutnávka" vybraných cigár pre pánov. Nechýbala ani tombola -- šťastlivci si odniesli krásne ceny.
Výťažok z plesu pôjde na charitatívne účely, peniaze dostane detské oddelenie miestnej nemocnice.
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Óvodai beíratások / Zápisy do materských škôl

Óvodai
beíratások
Dunaszerdahely Városa a területén
működő kilenc óvoda fenntartójaként
irányítja az óvodai beíratásokat. A
2010 /2011-es tanévre történő beíratkozás 2010. február 15. - március 31.
között zajlik.
A gyermek óvodai felvételéről az óvoda igazgatónője határoz. A felvételnél előnyben részesülnek azok a gyerekek, akik betöltötték 5.
életévüket, továbbá akik halasztást kapnak a kötelező iskolalátogatást illetően, illetve akik második éve halasztást kapnak, valamint azok a gyerekek, akiknek állandó lakhelye Dunaszerdahely.
A gyermek felvétele kérvény alapján történik, ez az óvoda igazgatóságán szerezhető be,
de a város honlapjáról is letölthető
/www.dunstreda.eu/. A gyermek felvételéről,
ill. elutasításáról az óvoda igazgatónője határozatot ad ki, legkésőbb a kérvény beadásától
számított 30 napon belül. Egészségkárosodott
gyermek felvételéről alapos mérlegelés után
az óvoda igazgatónője határoz a gyermekorvos és a nevelési tanácsadó véleményezése
alapján. Ha szellemi és testi fogyatékos gyermekről van szó, szükségeltetik az illetékes
szakorvos véleménye is. (Bővebb információk következő számunkban.)

Zápisy detí do materských škôl
Mesto Dunajská Streda ako zriaďovateľ
deviatich materských škôl na území mesta Dunajská Streda usmerňuje zápis detí do
materskej školy. Hlavný zápis na školský
rok 2010/2011 sa uskutočňuje od 15. februára do 31.marca 2010.
O prijatí dieťaťa do materskej školy /na predprimárne vzdelávanie/ rozhoduje riaditeľka materskej školy. Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré
dovŕšilo piaty rok veku, ďalej dieťa s odloženým
začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
a dieťa s trvalým pobytom v Dunajskej Strede.

Dieťa sa prijíma na základe žiadosti, ktorú si
rodičia môžu vyzdvihnúť u riaditeľky materskej
školy. Žiadosť je dostupná aj na webovej stránke mesta /www.dunstreda.eu/ . Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy oznámi riaditeľka najneskôr do 30
dní odo dňa podania prihlášky. O prijatí dieťaťa
so zdravotným postihnutím po dôkladnom zvážení rozhoduje riaditeľka materskej školy po
vyjadrení príslušného zariadenia a vyjadrení lekára. Ak sa jedná o dieťa so zmyslovým a telesným postihom, na základe vyjadrenia odborného lekára. (Podrobnejšie v ďalšom čísle DH.)

Égig érő fa - Do neba rastúci strom
Az Október utcai magyar tannyelvű óvoda nevelési programja - Názov školského vzdelávacieho programu Materskej školy s vyučovacím
jazykom maďarským na Októbrovej ulici
Az óvodai nevelés célja elődeink szellemi
örökségének átadása az eljövendő nemzedéknek, a gyerekek megismertetése a népi hagyományokkal. Az anyanyelv ápolására és szeretetére való nevelés, a pozitív énkép kialakítása,
az önismeret és az önbizalom megalapozása, a
természet megóvására való nevelés áll az óvodai nevelési program középpontjában.
Zameranie materskej školy: pestovať ľudové tradície, odovzdať duchovné dedičstvo ľudstva, harmonický rozvoj detskej osobnosti, rozvíjanie environmentálneho cítenia a ochrana prírody. Položiť základy pozitívneho vzťahu detí k
ľudovým tradíciám a pestovať citlivý prístup k
životnému prostrediu.
Cím/ adresa: Októbrová ul. č. 939/47, tel.:
0918 607 368.
Illusztrációs felvétel.

11

Megyei hírek / Župné zprávy

Fontos
posztokat
kapott
az MKP
A Nagyszombati Megyei
Önkormányzatban
a párt továbbra is
megkerülhetetlen a
döntéshozatalnál
Hatan az MKP-s csapatból: Óvári Ágnes, Fenes Iván, Kvarda József, Bacsó László, Keszegh Pál és Hájos Zoltán.

Milyen erőt képvisel a 11 tagú MKPfrakció a 40-tagú megyei közgyűlésben,
melyek a prioritásai és a megszerzett
posztok révén milyen politikát készül
folytatni? Erről is kérdeztük Keszegh Pál
megyei képviselőt, az MKP Nagyszombat
megyei elnökét.
„A közelmúltban megtartott megyegyűlésen
fontos döntéseket hoztunk. Mint tudjuk, nem tizenöt képviselővel vagyunk jelen, mint az előző
választási ciklusban, hanem 11 képviselő alkotja az MKP-frakciót. Azonban így is a legerősebb
frakcióként működik. Utánunk következik a KDH
nyolc, a függetlenek csoportja hat képviselővel.
Ennek köszönhetően bennünket nem lehet a me-

gyei politikából kihagyni. Komoly pozíciókhoz jutottunk.“ – nyilatkozta Keszegh Pál.
A továbbiakban arról tájékozatott, hogy a megyei első alelnök ismét Kvarda József lett. Lényeges, hogy a tíz bizottsági elnöki, illetve alelnöki helyből az MKP kilencet megkapott.
„Három bizottság élére adunk elnököt: a
mandátumvizsgáló bizottságot Hájos Zoltán vezeti, aki egyben a vagyonkezelési bizottság alelnöke és tagja az egészségügyi bizottságnak.
Pék László folytathatja az oktatási, kulturális
és sportbizottság irányítását, míg jómagam a
közlekedési és közúti bizottság elnöke lettem.
Alelnökeink: Fenes Iván - pénzügyi bizottság,
Lázok Attila - szociális bizottság, Bacsó László - környezetvédelmi és vidékfejlesztési bi-

zottság, Bíró László - egészségügyi bizottság,
Berényi József - régiófejlesztési bizottság.
Ezek a bizottságok számunkra meghatározóak,
hiszen garantálják, hogy választóink a kultúrában és az oktatásügyben továbbra is megfelelő támogatásban részesüljenek. Természetesen folytatni kell az úthálózat felújítását. Kiemelten fontos számunkra a régiófejlesztés,
ahol a határon túli kapcsolatok erősítéséről és
az EU-s pályázatokról van szó. Mindezekből levonhatjuk azt a következtetést, hogy az MKP
frakció a súlyának megfelelően választói javára
tud a jövőben politizálni a megyei önkormányzatban.“-mondta az MKP megyei elnöke.

-FK-

Dôležité pozície pre SMK
V samosprávnych orgánoch Trnavskej župy SMK má silnú pozíciu
Akú váhu má 11-členná poslanecká skupina SMK v 40 člennom župnom parlamente,
ktoré sú jej priority a prostredníctvom získaných pozícií akú politiku chce viesť? –pýtali sme sa Pála Keszegha, poslanca VÚC a
predsedu krajskej organizácie SMK.
„Na nedávnon zasadnutí krajského zastupiteľstva padli významné rozhodnutia. Oproti 15 poslancom v predchádzajúcom volebnom cykle dnes
poslaneckú skupinu SMK tvorí 11 poslancov. Avšak aj tak sme najpočetnejšou poslaneckou skupinou, po nás má KDH 8, a skupina nezávislých
6 poslancov. Tým pádom krajská politika je bez nás
nepredstaviteľná„ – uviedol P. Keszegh.

Podľa neho SMK získala dôležité pozície.
Za prvého podpredsedu VÚC Trnava bol
opäť zvolený József Kvarda. Je výnačné, že z
postov predsedov a podpredsedov 10 komisií
SMK dostala 9.
„Máme troch predsedov komisíí: mandátovú komisiu vedie Zoltán Hájos, ktorý je zároveň podpredsedom komisie správy majetku,
a je členom komisie pre zdravotníctvo. László Pék pokračuje na čele komisie školstva, kultúry a športu, kým ja som sa stal predsedom
komisie dopravy a cestných komunikácií. Podpredsedovia za SMK: Iván Fenes – finančná
komisia, Attila Lázok – sociálna komisia, László Bacsó – komisia ŽP a rozvoja vidieka, Lász-

ló Bíró – zdravotná komisia, József Berényi
– komisia rozvoja regiónov. Sú to pre nás rozhodujúce komisie, lebo sú zárukou ďalšej
podpory pre našich voličov na úseku kultúry
a školstva. Prirodzene chceme pokračovať v
modernizácii cestnej siete. Ďalšou prioritou
je rozvoj regiónov, kde nám ide o posilnenie
cezhraničných kontaktov a získavanie grantov z fondov EÚ. Myslím si, že je namieste
konštatovanie, že poslanecká skupina SMK aj
naďalej bude viesť krajskú politiku zodpovedajúcu svojej váhe, v zastúpení a v záujme voličov“ – uviedol P. Keszegh.

-FK-
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Versenyek a szabadidő központban
Február elején a biológiai olimpia járási fordulójával kezdődött el az idei tanulmányi versenyek
sorozata a dunaszerdahelyi szabadidő-központ
szervezésében. Hét iskolából 9 részvevője volt a
nehéz versenynek. Az indulóknak a korábban kidolgozott írásos munkát kellett megvédeniük, továbbá az iskolai tananyagból álló 8 oldalas tesztet töltöttek ki. A kerületi fordulóba jutott négy tanulóból kettő dunaszerdahelyi, Rózsa Tibor a
Kodály Zoltán Alapiskolából, valamint Csicsai Edina a Jilemnický utcai Alapiskolából.
A Szép magyar beszéd verseny járási fordulójára február 9-én került sor a szabadidő-központban.
A vetélkedő I. kategóriájában három alapiskolából
négy tanuló vett részt, közülük a nyárasdi Köles Bence, valamint Podráczky Gergely és Zsemlye Zsófia
jutott a kerületi fordulóba. A II. kategóriába 14 iskolából 15 versenyző kapcsolódott be, továbbjutó a
nagymegyeri Kulacs Dominika, csilizradványi Horváth Barbara és a nagymagyari Csóka Szilvia. A
győztesek oklevelet és pénzutalványt vettek át.

Súťaže v CVČ
Začiatkom februára obvodným kolom biologickej olympiády sa začali tohoročné vedomostné súťaže v CVČ. Zo siedmych škôl sa zúčastnilo 9 súťažiacich, ktorí museli obhájiť písomnú prácu, ďalej vyplniť
8-stranový test z učiva. Do krajského kola postúpia
štyria, z Dunajskej Stredy Tibor Rózsa (ZŠ Z. Kodálya) a Edina Csicsaiová (ZŠ na Jilemnického ulici).
Siedmeho februára v CVČ usporiadali okresné
kolo súťaže Pekná maďarská reč. V I. kategórii vystúpili z troch ZŠ 4 žiaci, z nich do krajského kola postúpil Bence Köles z Topoľníkov, ďalej Gergely Podráczky a Zsófia Zsemlye z Veľkého Medera. V II. kategórii sa do súťaže zapojilo zo 14 ZŠ 15 žiakov. Postupujú Dominika Kulacs (Veľký Meder), Barbara Horváth (Čilizská Radvaň), Szilvia Csóka (Zlaté Klasy).
Víťazov odmenili diplomom a peňažnou poukážkou.

Megállók –távolabb
az úttesttől

Zastávky o niečo
posunuté

A dunaszerdahelyi kórház melletti közúton
gyakran eldugul a közlekedés, amikor a
helyközi autóbusz leáll a megállónál. Mivel
forgalmas útról van szó, a város vezetése orvosolni szeretné ezt a gondot. Szakemberekkel
egy olyan megoldást készítenek elő, hogy a
meglévő megállókat kissé az úttól távolabb
helyeznék el. Igy a leálló busz nem blokkolná a gépjárműforgalmat.

Na Veľkoblahovskej ceste pri nemocnici sú časté zápchy, hlavne vtedy, keď prímestský autobus sa zastaví na zastávke. Vedenie mesta sa zaoberalo s touto neutešenou situáciou. Rysuje sa riešenie, podstatou ktorého je zrejmé posunutie zastávky
smerom od cesty. Ak sa to zrealizuje, ani
autobus stojaci na zastávke nebude brzdiť
plynulú premávku.

Előadás Trianonról is
Az ismert szlovák történész, Dušan Kováč a Polgári Intézet Állandó Konferenciája civil szerveződés meghívására tartott előadást a szlovák gimnázium, valamint a kereskedelmi magánakadémia
diákjainak a Trianoni szerződésről és a bécsi
döntőbíróságról. A gimnáziumban mintegy hatvan,
a magánakadémián nyolcvan, zömmel érettségi
előtt álló diák hallgatta érdeklődéssel a történész
szavait és bővítette ismereteit.

Prednáška aj o Trianone
Známy slovenský historik Dušan Kováč nedávno prednášal študentom slovenského gymnázia a súkromnej obchodnej akadémie na tému Trianonskej dohody a viedenskej arbitráže. Do Dunajskej Stredy prišiel na pozvanie Stálej konferencie
občianskeho inštitútu, aby 50 študentov gymnázia
a 80 študentov obchodnej akadémie, väčšinou z maturitných ročníkov obohatil o nové vedomosti.

Vizsolyi János budapesti szobrászművész alkotásait bemutató kiállítás látható 2010.
február 19-étől március 11-ig a Kortárs
Magyar Galériában.

Galéria súčasného maďarského umenia vo
Vermesovej vile vás pozýva na výstavu z tvorby
budapeštianskeho sochára Jánosa Vizsolyiho
v dňoch 19. 2. až 11.3. 2010.
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Čitateľská súťaž, reklama

ITelCom–az Ön partnere a digitális világban
Szeretnénk bemutatni újonnan megnyitott üzletünket, amely a legújabb technikai megoldásokat kínálja a számítástechnika, a digitális televíziózás, az internetes kapcsolat, valamint a biztonsági rendszerek terén. Korszerű berendezések széles körét kínáljuk önöknek és tanácsot adunk a szórakoztató
elektronika terén, vállalatok telefonos megoldásaival, internetes csatlakozással és a digitális televíziózással kapcsolatban is. Az UPC Broadband Slovakia s.r.o. üzleti partnerei vagyunk, így nálunk az általuk kínált összes szolgáltatás közül válogathat, mint például: UPC DIRECT digitális műholdas tv, DIGITÁLIS KÁBEL TV, UPC FIBER POWER.
A legjobb ajánlatok közül a javaslatunk: Digitális TRIPLE PLAY csomag -70 DIGITÁLIS TV CSATORNA + INTERNET UPC FIBER POWER 30 + TELEFON BASIC 33 EUR havonta és 70 DIGITÁLIS TV CSATORNA + INTERNET UPC FIBER POWER 2 INGYEN 6 hónapig 16,56 EUR
havonta. Látogasson el üzletünkbe a Bacsák utca 247. szám alá, és minden nálunk megkötött szerződéshez 5%-os kedvezményt adunk termékeinkre. Nyitvatartási idő: hétfő-péntek: 9:00 –17:30, szombat: 9:00 –12:00, tel.: 031 321 99 99 ,www.itelcom.sk

ITelCom - Váš partner v digitálnom svete
Chceli by sme Vám predstaviť našu novootvorenú predajňu, orientujúcu sa na moderné
technológie z oblasti výpočtovej techniky, digitálnej televízie, zabezpečovacej techniky a internetového pripojenia. Ponúkame vám široké portfólio najmodernejších zariadení a samozrejme aj poradíme v orientácií sa na trhu domácej zábavy ako aj firemných riešení od telefonovania cez pripojenie na internet po digitálnu televíziu. Sme obchodným partnerom firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. takže u nás si môžete zriadiť všetky služby od tejto spoločnosti ako UPC DIRECT satelitnú digitálnu televíziu, UPC FIBER POWER internet a DIGITÁLNU KÁBLOVÚ TELEVÍZIU.
Z najhorúcejších ponúk Vám vyberáme: Digitálny TRIPLE PLAY balíček - DIGITÁLNA TELEVÍZIA 70 TV STANÍC + INTERNET UPC FIBER POWER 30 + TELEFÓN BASIC ZA 33 EUR mesačne a DIGITÁLNA TELEVÍZIA 70 TV STANÍC + INTERNET UPC
FIBER POWER 2 ZADARMO na 6 mesiacov za 16,56 EUR mesačne. Navštívte nás v našej predajni na Bacsákovej ulici číslo 247 a získajte ku každej zmluve kupón na 5%-nú zľavu z nášho sortimentu. Otváracia doba: pondelok- piatok 9:00 – 17:30 sobota 9:00 – 12:00
tel.: 031 321 99 99 , www.itelcom.sk
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Február 10-i versenyünk megfejtői
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže z 10. februára

Legutóbbi feladványunk így hangzott: Melyik utcán található az ITelCom üzlete? A helyes válaszokat beküldők közül hárman 20 – 20 eurós vásárlási utalványt nyertek

V poslednom vydaní DH sme položili nasledovnú otázku : Na akej
ulici sa nachádza predajňa ITelCom? Výhercovia obdržia nákupnú poukážku v hodnote 20 eur.

Nyerteseink:

Vyhrávajú:

Pék Attila, Ollétejed, 33, Molnár Eleonóra, SzNP tér 196/42 és Lőrincz Irén, Halpiac tér 334/13. A nyereményért az Itelcom szaküzletében jelentkezzenek a Bacsák utca 247-es szám alatt. Szükséges a személyazonossági igazolvány bemutatása.

Attila Pék, Mliečany 33, Eleonóra Molnár, nám. SNP 196/42 a
Irén Lőrincz , Rybný trh 334/13. Pre výhru sa prihláste priamo v
predajni Itelcom na adrese Bacsáková 247. Treba sa preukázať občianskym preukazom.

E heti kérdésünk így hangzik: Hol található az ITelCom üzlete?
A helyes választ beküldők közül kisorsolt három szerencsés nyertes jutalma a bolt által felajánlott 20-20 eurós vásárlási utalvány.
Válaszaikat legkésőbb március 5-ig küldjék be szerkesztőségünk
címére, vagy adják le a városi hivatal portáján, de e-mailben is elküldhetik. Címünk: press@dunstreda.eu. Ne feledjék el az emailmegfejtésben a nevüket és a címüket is feltüntetni, különben a választ nem vesszük figyelembe.

Súťažná otázka: Kde sa nachádza predajňa ITelCom?
Výhercovia obdržia nákupnú poukážku v hodnote 20 eur.
Odpovede zašlite najneskôr do 5. marca na adresu redakcie,
alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu, prípadne pošlite
e-mailom na adresu press@dunstreda.eu. Nezabudnite v elektronickej pošte uviesť vaše meno a adresu, v opačnom prípade odpoveď nebudeme brať do úvahy.

Programok, Krónika

Kronika
Születések – Novorodenci
Cichá Nikola
Kormúth José Antonio
Čahák Júlia
Bódis Július
Papp Bence Roland
Kossárová Liza

Programy, Kronika
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A DSZTV műsora:
Híradó * Magazin - Új Hírek és Magazin
minden csütörtökön 18.00-kor. Folyamatos ismétlés, kivéve a technikai szüneteket.

Relácie DSTV:
Správy * Magazín - Nové Správy a Magazín každý štvrtok o 18.00. Nepretržité opakovanie, výnimkou technickej prestávky.

Elhalálozások – Zomreli
Elek Mayer Judita /1977/
Csóková Irma /1930/
Scholzová Eva /1942/
Sándorová Anna /1959/
Bors Anton /1932/
Végh Jozef /1938/
Szalatnyaiová Rozália / 1930/
Jalec Alexander /1929/
Takács Ján /1951/
Nagy Ľudovít /1919/
Takács František /1927/
Váradyová Margita /1954/

Csallóközi Múzeum
Žitnoostrovné
Múzeum
3COLOR elnevezéssel képkiállítás nyílik március 4-én 17 órakor, amely április
3-ig tekinthető meg a múzeum kiállítási
csarnokában.
Vernisáž výstavy 3COLOR sa koná 4.
marca o 17 hod vo výstavnej sieni múzea.
Výstava potrvá do 3. apríla.

Kortárs Magyar
Galéria (Vermes villa)
Vizsolyi János szobrászművész Áttekintés
című kiállítása megtekinthető március 11-ig.

Galéria súčasných
maďarských umelcov
(Vermesova vila)
Výstava sochára Jánosa Vizsolyiho
Prehľad je otvorená do 11. marca.
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Rende zveny
A VMK februári programja – Februárový program MsKS
febr.25.– 15.00,19.00 ó.: A SZIGET SZÍNHÁZ – SZIGETSZENTMIKLÓS bemutatja: Andrew Lloyd Webber: JÉZUS KRISZTUS SZUPERSZTÁR (rockopera) Rendező: Pintér Tibor / Vystúpenie Divadla Sziget – Szigetszentmiklós (MR): Andrew Lloyd Webber:
Jesus Christ Superstar (rocková opera)
febr.26.– 8.00 ó. : XIX. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulója a Csemadok Területi Választmányának szervezésében / Súťaž v prednese poézie a prózy (Csemadok)
febr.28.–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas Šachového klubu

A VMK márciusi előzetese– Z marcového programu MsKS
március 7.–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas
Šachového klubu
március. 9.–17.00 ó.: Ki mit tud? 2010 –elődöntő / Kto čo vie? 2010 – semifinále
márc.14.–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas
Šachového klubu
március 15.–16.00 ó.: Március 15! Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulóján
március 21.–15.00 ó.: CSALÁDI VASÁRNAP – HÚSVÉTVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ / NEDEĽA S RODINOU – VEĽKONOČNÝ DOM HIER
március 25.–19.00 ó.: a L’ART POUR L’ART TÁRSULAT: ANYÁM TYÚK, AVAGY AZ
EMBER TRAGÉDIA / Vystúpenie divadla L’art pour l’art Társulat (MR)
március 26.–10.00 ó.: VÁROSI TANÍTÓNAP / DEŇ UČITEĽOV
március 27.– 9.00 ó.: VII. CSALLÓKÖZI EZOTERIKUS FESZTIVÁL / VII. ŽITNOOSTROVSKÝ EZOTERICKÝ FESTIVAL
márc.28.–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas Šachového klubu
március 30.–18.00 ó.: Ki mit tud? 2010 – a tehetségkutató döntője / Kto čo vie?
2010 – finále
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Menetrend
magyar nyelven is
Horony Ákos, a Magyar Koalíció Pártjának városi képviselője fél évvel ezelőtt a képviselő-testület ülésen felvetette, hogy a városi autóbusz megállóinak tájékoztató tábláin helyezzenek el magyar
nyelvű menetrendet is. A városvezetés tárgyalt a felvetésről a városi tömegközlekedést biztosító dunaszerdahelyi autóbuszközlekedési vállalattal, s ennek eredményeként a napokban a városi buszjárat
mind a negyven megállójánál kihelyezték a kétnyelvű menetrendeket. A cég vezetőinek ígérete szerint a szükséges számítógépes szoftver beszerzése
után az elektronikus feliratok és információk is kétnyelvűek lesznek a városi autóbuszjáratokon.
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Miről tárgyalt az önkormányzat?
O čom rokovala samospráva mesta?

Cestovný poriadok
aj v maďarčine

Projekt „Putujme
spoločne”
V roku 2009 sa realizoval s finančnou podporou MVaRR SR projekt s názvom "Putujme
spoločne”. Jeho hlavným cieľom bola prezentácia spoločného potenciálu trvalo udržateľného cestovného ruchu v susedných regiónoch Slovenska a Maďarska. Projektu sa zúčastnili Podunajsko – Dolnovažské regionálne združenie, Podunajská turisticko-informačná kancelária a Nadácia cestovného ruchu Győr 2000. Prostredníctvom
projektu bola vydaná dvojjazyčná publikácia (SKHU) predstavujúca Žitný ostrov a okolie mesta
Győr, spoločná cykloturistická mapa oboch regiónov a boli zhotovené 3 kusy roll-upov predstavujúcich prírodné krásy Žitného ostrova a miest Dunajská Streda a Győr. Okrem toho bola
zhotovená aj internetová prezentácia projektu dostupná na stránkach www.regionds.sk a www.euroregio.sk. Vďaka projektu sa utužili vzťahy
medzi susednými regiónmi na oboch stranách hranice a skvalitnila sa prezentácia možností cestovného ruchu na týchto územiach.

Na návrh mestského poslanca za Stranu maďarskej koalície Ákosa Horonya boli nedávno
umiestnené na zastávkach MHD cestovné poriadky aj v maďarskom jazyku. Poslanec maďarskej národnosti v polovici roku 2009 interpeloval v tejto veci na zasadnutí mestského zastupiteľstva a žiadal nápravu vtedajšej situácie, keďže
cestovný poriadok bol vyhotovený len v slovenčine. Vedenie mesta rokovalo s predstaviteľmi
SAD a došlo k dohode. V týchto dňoch sa na všetkých 40 zastávkach mestskej autobusovej linky
objavili dvojjazyčné cestovné poriadky. V ďalšej
fáze, po zaobstaraní počítačového softvéru SAD
na mestských autobusoch zavedú aj dvojjazyčné
elektronické informácie a nápisy.

„Vándoroljunk együtt“
Három szervezet is részt vett a 2009-ben
megvalósult „Vándoroljuk együtt“ című projekt
kivitelezésében, a Csallóköz-Mátyusföldi Regionális Társulás, a Duna menti Turisztikai és Információs Iroda, valamint a Győr 2000 Idegenforgalmi Alapítvány. A pályázatot a Szlovák
Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztérium támogatta. A projekt keretében a Csallóközt, Győrt
és környékét bemutató kétnyelvű kiadvány jelent
meg, továbbá elkészült a két régió közös kerékpárturisztikai térképe, valamint 3 roll up is a Csallóköz és a győri régió nevezetességeivel. Egy internetes prezentáció is elérhető a www.regionds.sk
és a www.euroregio.sk honlapokon.
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