VII. ročník 11. číslo

Anjelský odkaz
Nájde sa len málo takých ľudí,
ktorí by neboli v čase Vianoc počuli o anjelskom odkaze betlehemským pastierom. „Nebojte
sa. Zvestujem vám veľkú radosť,
ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom
meste narodil Spasiteľ Kristus
Pán.“
Zvestovanie malo potešiť teda
všetkých ľudí. A vskutku, naše

Ako keby mnohí chceli napomôcť
naplneniu anjelského odkazu. Blikajú reklamy, schránky sa zapĺňajú
letákmi, stretnutiu s obchodníkmi
s radosťou sa takmer nemožno vyhnúť. Nemusíš mať peniaze, dáme
ti pôžičku, nakupuj – nevadí, že sa
zadlžíš. I keď je prístup k peniazom
takto zľahčený, nie každý bude mať
radostné a veselé Vianoce, ak ho odkaz nenúti zdvihnúť zrak od prízemných potrieb.

december 2011

úprimne otvoriť. Ako sme však na
tom s tou reklamou a inzerciou?
Často nepočujeme to, čomu by
sme mali venovať pozornosť, pretože z každej ponuky nám patrí iba
toľko, koľko si z nej zoberieme.
Vianočný odkaz hovorí o tom, že
adresát jeho vyhlásenia, človek, dostal v osobe Ježiša Krista prísľub na
radostný život. A Spasiteľ v sebe
zjednocuje prítomný i budúci svet.
Tam v Betleheme dostali všetci
ľudia večnú perspektívu.
V čase tohoročných Vianoc
venujme pozornosť tomuto an-
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Darovanie krvi vo Veľkom Mederi
má už dlhoročnú tradíciu. Pravidelne ho organizuje Miestny spolok
Červeného kríža...

Spomienková...

správanie počas vianočných sviatkov je vedome či podvedome odpoveďou na túto zvesť, pretože
počas Vianoc častejšie myslíme na
radosť, lásku a porozumenie. Aj v
nás žije želanie urobiť radosť tým,
ktorých máme radi, ale počas sviatkov sa okruh rozšíri a usiluje sa vidieť aj potreby a túžby iných.
V dnešných časoch sa na nás odvšadiaľ sype inzercia a reklama.

Boží odkaz, ktorí priniesli anjeli,
bol adresovaný všetkým ľuďom.
Ním sľubovaná radosť nie je závislá od našej materiálnej situácie, nezávisí od ťažkostí celosvetovej finančnej krízy a ani od toho, aké postavenie zaujímame v spoločnosti,
ako vysoko sme sa dostali. Nezávisle
od osoby sa tento prísľub radosti
vzťahuje na každého. Netreba sa
preň zadlžiť, treba sa pred ním

jelskému „inzerátu“, nech nás
príklon k Bohu urobí vzájomne
pozornejšími, nech je každý tu a
teraz účastníkom a sprostredkovateľom dobrej zvesti. Želám
všetkým milým čitateľom, aby
ich život naplnila radosť, ktorú
svetu daroval Boh prostredníctvom Ježišovho narodenia.
András Szabó
dekan reformovanej cirkvi
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Presne pred 200 rokmi (22. októbra 1811) sa narodil vrcholný predstaviteľ hudobného romantizmu,
skladateľ a klavírny virtuóz Ferenc
Liszt.
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Deň budúcnosti
Dňa 17. novembra sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska vo Veľkom
Mederi už po druhýkrát uskutočnilo veľmi zaujímavé podujatie pre deti a mládež
mesta pod názvom „Deň budúcnosti“.
Hlavným organizátorom podujatia bolo mesto
a Mestské kultúrne stredisko vo Veľkom Mederi. Deň začal prekrásnym bábkovým divadlom pre
najmenších v podaní bábkárov Zlatá brána z Dunajskej Stredy. Potom nasledovala voľná hra pre
deti a ich rodičov. K dispozícii mali rôzne nafukovacie hrady, trampolíny, mohli si dať namaľovať tvár, šikovnejší spolu s rodičmi zhotovovali rôzne darčekové, či úžitkové predmety, alebo len tak
maľovali na výkresy svoje čerstvé dojmy z akcie
za asistencie členov miestneho spolku skautov a
organizácie Domov škriatkov (MC Manóház).
Adrienn Köles, Mária Pollák, rodina Vontszeműová, Aranka Nemes a Kitti Vasmera so svojim spoločným číslom, Niki Kálmán, Tímea Takács, bratia István a Richard Stojkovci, Klaudia Pálfi, Katalin Berecz, Elemér Vontszemű
st. a Elemér Vontszemű ml., Kristína Petro,
Krisztián Fatona a tanečná skupina United Power Crew. Všetky vystúpenia mali veľmi dobrú úroveň. Každý z vystupujúcich sa snažil zo
seba dostať maximum. Preto mala porota veľmi ťažkú úlohu. Aj diváci, ktorí tiež mali možnosť zvoliť si svojho miláčika. Nakoniec prvenstvo porota prisúdila súťažiacej Kristíne Petro a divácku cenu získala skupina United Power Crew. Podujatie si prišli pozrieť i niektorí poslanci mestského zastupiteľstva na čele s
Ildikó Laposovou, zástupkyňou primátora.
Od 15 hodiny sa potom do organizačných
prác pripojila i miestna organizácia Csemadok-u, ktorá sa po prvý krát rozhodla zorganizovať pre mládež mesta talentovú súťaž Veľkomederská hviezda.
„V poslednom čase sa veľkej popularite
hlavne na televíznych staniciach tešia rôzne súťaže talentov v speve, či iných oblastiach, ako
Superstár, Megastár, či X faktor. Preto sme sa
rozhodli niečo podobné, samozrejme v menšom rozsahu uskutočniť aj pre mládež v našom
meste. Žiaľ z trinástich prihlásených do tejto
súťaže je len štvrtina z mesta. Ostatných súťažiacich tvoria mladí ľudia z okolitých obcí.
Dúfam však, že po zhliadnutí tohto podujatia
na budúci rok dostane odvahu viacero domácich súťažiacich.“ povedal nám k súťaži predseda MO Csemadok-u Ladislav Varga.
Výkony jednotlivých súťažiacich po každom jednom vystúpení hodnotila odborná porota v zložení Yvett Orsovics, Ferenc Brandl a

Árpád Érsek. Pred túto porotu postupne prichádzali so svojimi súťažnými číslami

Text a foto: Vladislav Kmeť
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Mestský úrad má nového prednostu
Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Vymenúva a
odvoláva ho primátor. Po nástupe
Alexandra Néveriho do funkcie
primátora mesta postupne dochádza k celkovej štrukturálnej premene úradu. Samozrejme s novými zmenami, novými výzvami prichádzajú i rôzne zmeny na postoch vedúcich pracovníkov. Takouto poslednou bolo vymenovanie Kolomana Pongrácza za nového prednostu úradu, ktorý od roku
2008 zastával funkciu vedúceho
oddelenia regionálnej politiky a
cestovného ruchu. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli spraviť s
ním krátky rozhovor.
Pre lepšiu orientáciu čitateľov by bolo vhodné v krátkosti ich oboznámiť s Vašimi hlavnými úlohami na tomto poste.
„Medzi tie najdôležitejšie patrí
organizácia a usmerňovanie práce
celého mestského úradu. Prednosta organizuje a kontroluje hospodársku a správnu činnosť oddelení mestského úradu, zabezpečuje realizáciu úloh uložených priamo
primátorom a úloh uložených uzneseniami mestského zastupiteľstva
vrátane úloh, ktorých plnenie vy-

žaduje súčinnosť jednotlivých oddelení mestského úradu. Veľmi dôležitou súčasťou jeho práce je predkladanie materiálov na rokovanie
mestského zastupiteľstva, samozrejme v rozsahu stanovenom primátorom a v súlade s plánom zasadnutí týchto orgánov. Zabezpečuje tiež kontakt poslancov s oddeleniami mestského úradu, v rozsahu potrebnom pre činnosť poslancov v mestskom zastupiteľstve
a v komisiách mestského zastupiteľstva, zabezpečuje im nevyhnutnú organizačnú a materiálno-technickú pomoc v súvislosti s ich úlohami v mestskom zastupiteľstve a v
jeho komisiách. Nezanedbateľnou
súčasťou jeho práce je i predkladanie podkladov v oblasti personálnej
a pracovnoprávnej agendy zamestnancov mestského úradu pre
potreby primátora mesta.“
V krátkosti, keby ste čitateľom priblížili aj nové štrukturálne zmeny, ktoré prebehnú
na úrade a hlavne v akej miere
sa dotknú obyvateľov mesta.
„Všetky zmeny sa robia samozrejme pre lepšiu orientáciu klientov, možnosti čo najrýchlejšieho si
vybavenia potrebných úradných
záležitostí zo strany obyvateľov. K

tomu patrilo i prvé moje opatrenie
a to prispôsobenie úradných hodín
požiadavkám obyvateľstva. Práve
preto sme rozposlali anketové lístky, v ktorých z troch variácií si naši
občania môžu vybrať tú najvýhodnejšiu pre začiatok a koniec úradných hodín. Tiež sa uskutočnili
presuny v rámci oddelení tak, aby
sa na prízemie našich administratívnych budov dostali tie oddelenia,
ktoré sú najpodstatnejšie pre obyvateľstvo a aby k nim mali bezproblémový prístup všetci občania
nášho mesta. K zmenám dôjde i na
našom internetovom portáli. Na
ňom sa každý náš obyvateľ dostane
ku všetkým potrebným informáciám, ktoré vyplývajú zo zákona a
pracujeme i na tom, aby sme zabezpečili dostup na tento portál i spoluobčanov s poruchami zraku. Čo sa
týka samotnej štruktúry mestského
úradu, pre čitateľov je snáď najdôležitejšie to, že jeho riadenie bude rozdelené do troch útvarov. Prvým
bude útvar primátora, pod ktorý
bude patriť regionálna politika a cestovný ruch, civilná obrana, marketing
a komunikácia a projektový manažment. Okrem toho bude primátor
bezprostredne riadiť mestské podniky, ako i mestskú políciu. Druhým

bude útvar zástupcu primátora, pod
ktorý bude patriť referát školstva, klub
dôchodcov, referát sociálnych vecí a
bytov. Tretím bude útvar prednostu, pod ktorý bude patriť úsek stavebného konania, úsek opatrovateľskej služby, úsek finančnej mzdovej učtárne, ako i mestské kultúrne
stredisko. Tieto úseky samozrejme
zahrňujú všetky oddelenia, ktoré na
mestskom úrade pracujú od finančného, oddelenia daní a poplatkov, oddelenia rozvoja mesta a výstavby, oddelenia správneho, organizačného a
evidencie obyvateľstva po spoločný
obecný úrad, podateľňu a archív
mestského úradu. Pod jednotlivé
oddelenia budú ďalej zaradené jednotlivé referáty.“
Stránkové hodiny sa na základe výsledku ankety upravujú nasledovne: pondelok–utorok–
štvrtok: 7.30–15.30; streda:
7.30–17.00 a piatok: 7.30–14.00.
Text a foto: Vladislav Kmeť

Škola je veľký dom,...
...škola je celá veľká, žijú v ňom školáci a pani učiteľka...
Milan Rúfus
Dňa 29. novembra 2011 sa uskutočnil na ZŠ – J. A. Komenského
Deň otvorených dverí. Už tretíkrát otvorila táto škola dvere dokorán a v svojich priestoroch privítala rodičov a priateľov školy.
Po dňoch príprav prišiel očakávaný deň, keď si mali do tried zasadnúť nielen deti, ale aj ich rodičia.
Rodičia mohli pozorovať svoje ratolesti pri vzdelávaní. Mohli sledovať prácu žiakov a učiteľov na
otvorených hodinách. Okrem toho
ich čakala prehliadka novo zrekonštruovanej školy, na chodbách
ich zdravili tablá z čias dávno minulých i dnešných čias. Tváre mladých ľudí, ktorí vďaka vzdelávaniu

zmenili ich život, im pripomínal
fakt, aké dôležité je vzdelanie ich
detí. Prejsť sa po chodbách a možno pospomínať na časy, keď oni
sami boli žiakmi. Mohli porovnať,
ako sa zmenili školské časy od
doby, v ktorej aj oni sedeli v školských laviciach.
Pri tejto príležitosti Predmetová
komisia jazykov spolu so školským
časopisom Ceruzka vydali informačný materiál o našej škole pod
názvom „ Škola je veľký dom“, v
ktorom predstavili prácu našej školy, jej aktivity, ciele, ktoré si stanovila a výsledky, ktoré dosiahla.
Slávnostné otvorenia Dňa otvorených dverí sa zahájilo v školskej jedálni o ôsmej hodine ráno. Potom rodičov privítali žiaci našej školy krátkym kultúrnym programom, následne k nim prehovorila pani riadi-

teľka Mária Estergájošová. Po tomto krátkom programe ich čakali
otvorené hodiny v triedach ich detí.
Na druhej až piatej hodine boli svedkami práce. Práce žiakov i učiteľov,
ktorí sa ako mnohokrát snažia, aby
ich deti čo najjednoduchšie pochopili učilo v tých najmodernejších
formách vzdelávania.
Úlohou tejto aktivity bolo zlepšenie spolupráce medzi školou a ro-

dinou, čo je jedným z hlavných
cieľov našej školy. Dúfame a veríme,
že sa táto spolupráca bude zlepšovať aj naďalej, aj vďaka takýmto aktivitám. Chceme, aby každý rodič
spoznal systém práce školského
zariadenia, ktoré jeho dieťa navštevuje. Tešíme sa na každé dieťa
a jeho rodiča, ktorý sa na nás príde
pozrieť i na budúce. Príďte medzi
nás.
–me
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Z činnosti komisií
Komisia kultúry, školstva a masových organizácií

Komisie zriaďuje mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a

delne zapájal do kultúrneho a spoločenského života v meste a preto
povereniu viesť komisiu kultúry,
školstva a masových organizácií
ho potešila. Členmi komisie sú
Margita Krausová, Kristián Lajtos,
Zuzana Poláková, Éva Varga, László Varga a Helena Vassová. Prácu
komisie nám priblížil jej predseda
Marian Soóky.
„Našou hlavnou úlohou je napomáhať vytváraniu priaznivých

me k investičnému rozvoju. Vyjadrujeme sa k mládežníckym aktivitám a k aktivitám samosprávy
zameraných na deti a mládež. Spolupracujeme pri organizovaní školských podujatí a vyjadrujeme sa k
návrhom rozpočtu mesta, jeho
zmenám a čerpaní v oblasti školstva,
kultúry a masových organizácií.
Čo sa týka oblasti kultúry organizačne a technicky spolupracujeme
pri zabezpečovaní usporiadania

ďalších obyvateľov mesta. Majú poradnú, iniciatívnu a kontrolnú funkciu. V oblastiach, pre ktoré boli ustanovené, vypracovávajú stanoviská
a iniciatívne návrhy k najdôležitejším rozhodnutiam mestského zastupiteľstva.
Komisie nemajú samostatné rozhodovacie kompetencie.
Predsedom komisie kultúry, školstva a masových organizácií od volieb v roku 2010 je Marian Soóky,
ktorý je učiteľom. Jeho aprobáciou
je maďarský jazyk a dejepis. Aktívne
sa zapája už dvanásť rokov ako
člen vedenia do práce MO Csemadok-u. Vďaka tomu sa pravi-

podmienok pre vzdelávanie a kultúru v meste, pre záujmovú umeleckú činnosť zariadení kultúry a
chrániť kultúrne pamiatky a prírodné hodnoty. V oblasti školstva
sa pravidelne zaoberáme výchovnovzdelávacími výsledkami žiakov
miestnych ZŠ a MŠ, ako i Základnej umeleckej školy. Práve preto
pravidelne komunikujeme s vedeniami škôl, riešime aktuálne problémy, týkajúce sa zriaďovateľa a
školy, vyjadrujeme sa k návrhom na
zrušenie školy, či školského zariadenia. Sledujeme výzvy k projektom, podieľame sa na ich vypracovávaní a realizácii, čím napomáha-

mestských kultúrnych podujatí.
Vyjadrujeme sa k návrhom koncepcií územného plánu a projektov
týkajúcich sa využívania voľného
času, ako i k zachovania kultúrnych a historických hodnôt v meste. Podieľame sa na posudzovaní návrhov koncepcií miestneho rozvoja jednotlivých oblastí života mesta z hľadiska kultúry a školstva,
prijímame stanoviská k návrhom
pomníkov a pamätných tabúľ v meste. Vyjadrujeme sa k činnosti mestských kultúrnych organizácií, k návrhom rozhodnutí o premenúvaní
ulíc, námestí a iných verejných priestranstiev. Dávame stanoviská k ná-

Komisie mestského zastupiteľstva sú fakultatívne orgány samosprávy mesta, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.

vrhom na predaj a prenájom pamiatkovo chránených objektov. Veľmi dôležitou súčasťou práce našej komisie je aj iniciatívna funkcia. Napríklad v oblasti školstva, kultúry a civilných organizácií dáva návrhy na vyriešenie prípadných nedostatkov a
problémov. Spolupracujeme na vypracovaní VZN mesta v oblasti školstva a kultúry, pri posudzovaní a
hodnotení žiadostí a dotácie z mestského rozpočtu v oblasti školstva a
masových organizácií. Nezanedbateľnou súčasťou našej práce je i kontrolná funkcia. Sledujeme a kontrolujeme plnenie uznesení MsZ, kontrolujeme dodržiavanie VZN mesta,
upozorňujeme mestský úrad na prípadné nedostatky v oblasti kultúry,
školstva a pri výkone činnosti civilných organizácií. V prípade zistených
nedostatkov spolupracujeme pri ich
odstraňovaní. Podieľame sa aj na
odovzdávaní ceny mesta Pro Urbe.
Práca, ktorú vyvíjame prináša i svoje ovocie. Odráža sa hlavne vo výborných výchovno-vzdelávacích výsledkoch našich škôl, ale i v bohatej
ponuke kultúrnych podujatí, ktoré sa
v našom meste v poslednej dobe
uskutočnili. Rád by som len okrajovo niektoré z nich spomenul. Napríklad spomienkovú slávnosť z príležitosti výročia maďarskej revolúcie
v roku 1848, stavanie mája vo dvore vlastivedného domu, veľkomederské kultúrne dni Mateja Korvina,
slávnostný program ku dňu matiek,
spomienková slávnosť spojená s kladením vencov pri príležitosti Holokaustu, Veľkomederské svätoštefanské kultúrne dni, deň detí , rozlúčka s letom, či kultúrne dni Görgya
Besnyeiho. V decembri sa už tradične
uskutoční mikulášska akcia, a samozrejme vianočné trhy. Obe tieto
podujatia budú doprevádzané i bohatým kultúrnym programom, ktorým samozrejme privítame i rok
2012. Na záver dovoľte aby som využil túto príležitosť a zaželal všetkým
čitateľom Vianoce krásne a čisté ako
sneh, v rodine len pokoj a smiech,
dobrú silvestrovskú náladu, šťastie,
zdravie a pohodu aj v Novom roku.“
Text a foto: Vladislav Kmeť
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Ďalší nositelia zlatej Jánskeho plakety

Pravidelne každý rok dobrovoľných darcov krvi oceňuje Územný
spolok Slovenského Červeného
kríža v Dunajskej Strede. I v tomto roku sa takto udialo dňa 16. novembra v reprezentačnej sieni
Hotela Bonbón v Dunajskej Strede. Medzi ocenenými nechýbali ani
darcovia z Veľkého Mederu. Striebornú Jánskeho plaketu z rúk pred-

gen Birsel, Szabolcs Csémi, Ladislav Polák a Koloman Bugár ml.
Zlatú plaketu si prevzali Koloman
Bugár st., Ildikó Erősová, Attila
Szalai a František Kosár. Okrem
ocenení pre dobrovoľných darcov
krvi si vyznamenania „Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu
II. stupňa“ prevzali Klára Štefaniková, dlhoročná dobrovoľná sestra a predsedkyňa Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža
Veľký Meder, ako i Júlia Varga, taktiež dlhoročná dobrovoľná sestra z
Ižopu.
O práci miestneho spolku vo
Veľkom Mederi sa pozitívne

sedu Územného spolku Slovenského Červeného kríža Dunajská
Streda Tibora Mišánika prevzali
Štefan Bittera, Hana Raabová, Eu-

vyjadrila riaditeľka Územného
spolku Slovenského Červeného
kríža Dunajská Streda Dagmar
Nagyová.

Darovanie krvi vo Veľkom Mederi má už dlhoročnú tradíciu.
Pravidelne ho organizuje Miestny spolok Červeného kríža, ale
občania mesta chodia odovzdávať krv i individuálne.

„Veľkomederčania už dlhé roky
patria medzi najagilnejšie spolky.
Som veľmi rada, že majú takých
dobrovoľných darcov krvi, ktorým sa táto humánna pomoc stáva
životným poslaním a darujú krv už
desiatky rokov.“
Ocenených dobrovoľných darcov vo väčšine pozdravili i starostovia, či primátori miest, odkiaľ
darcovia pochádzali. Využili túto
príležitosť, aby im vyslovili svoj
obdiv a poďakovanie za ich ochotu pomáhať zachraňovať ľudské
životy. Žiaľ z vedenia mesta na
toto ocenenie neprišiel nikto.
I keď poslali finančné dary, niekedy osobné podanie ruky, či krátke
ďakujem znamená viac ako finančné ohodnotenie.
Text a foto (3): Vladislav Kmeť
Foto (2): František Fogas

