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unaszerdahely városa évente kitüntetéssel jutalmazza
azokat, akik a helyi társadalmi, gazdasági, kulturális
vagy sportéletben a város
javára eredményes és sikeres
tevékenységet folytatnak, vagy az élet bármely területén maradandót alkotva öregbítik a város hírnevét. Így történt az idén is, és szinte még ki sem
hűlt a tinta az átadott okleveleken, máris akadtak,
akik dünnyögni kezdtek: "Szép, szép, de miért nem
kapott X. és Y. is? De Z. is méltán megérdemelte volna." No persze, az örök elégedetlenek szokásos reakciója, mondhatnánk. Ha valóban annyira
szívügyük ezeknek az embereknek, hogy megkapja
az általuk hiányolt személy is a kitüntetést, elég
lett volna felterjeszteni őt.
De álljon meg a menet. Egyáltalán nem rossz ez
a dünnyögés. Sőt. Mert nem kevesebbet jelez, mint
azt, hogy Dunaszerdahely remek emberi erőforrással rendelkezik. Hogy nem kell lámpással keresni az
olyanokat, akik kiválóan végzik a munkájukat, miközben nemcsak magukra gondolnak, hanem másokra is. Szerencsénkre mindig voltak ilyen kitűnő
emberek ebben a városban. Megérdemelnék, hogy
róluk legyen elnevezve egy-egy városi díj. Nevek,
amelyek nem világhírűek, de viselőjük ezért a városért
letett valamit az asztalra, és példájának folytatója
akadt, majd az ő munkáját is folytatta valaki.
Díjat lehetne elnevezni akár a legényegyletet,
árvaházat alapító Csaplár Benedekről, a könyvtárszervező, sportot támogató Csernyei Sándorról. Hogy tudatosítsuk a közösségerősítő kontinuitást, a jelenben végzett, jövőbe mutató munkásság múltbeli gyökereit.

Többnyelvűség Dunaszerdahelyen - régen és ma (Bővebben a 10. oldalon)
Viacjazyčnosť v DS kedysi a dnes (Viac na strane 10.)
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Rozdávanie potravinovej pomoci
Mestský úrad Dunajská Streda oznamuje, že
rozdávanie potravinovej pomoci odkázaným osobám, ktorí sa prihlásili v rámci programu na radnici do určeného termínu, sa uskutoční v dňoch 30.
a 31. augusta a 2. septembra 2011 podľa nasledovného harmonogramu:
• 30. augusta (utorok) od 10:00 do 16:00 osoby
s priezviskami od A do J,
• 31. augusta (streda) od 10:00 do 16:00
osoby s priezviskami od K do R,
• 2. septembra (piatok) od 10:00 do 14:00 osoby
s priezviskami od S do Z.
Rozdávanie múky a cestovín sa uskutoční v budove Klubu dôchodcov,Trhovisko.
Zároveň by sme radi privítali pomoc dobrovoľníkov ( mužského pohlavia) pri triedení a rozdávaní 10 kilových balíkov.

Az élelemiszersegélyek
szétosztásáról
A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal értesíti azokat a rászorultakat, akik a megadott határidőig a
program keretében bejelentkeztek a városházán,
hogy az Európai Unió Élelmiszerjuttási Programja
keretében megvalósuló élelmiszercsomag - kiosztásra augusztus 30-án, 31-én és szeptember 2án kerül sor a következő harmonogram szerint:
• augusztus 30-án (kedden) 10:00-tól 16:00ig /az A -tól J betűig kezdődő vezetéknevűeknek,
• augusztus 31-én (szerdán) 10:00-tól 16:00ig a K-tól R betűig kezdődő vezetéknevűeknek,
• 2011 szeptember 2-án (péntek) 10:00-tól 14:00ig az S-től Zs betűig kezdődő vezetéknevűeknek.
A lisztet és tésztákat tartalmazó csomagokat a Vásártéren a Nyugdíjas klub épületében vehetik át. A
szervezők várják önkéntes férfiak jelentkezését, akik
a 10 kg-os csomagokat kiadásában segítenének.

Gubcsi Lajos átadja a Magyar Művészetért Díjat Almási Róbertnek.

Rangos díj a galériának
Képzőművészeti kategóriában az idén a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galériának ítélték oda a Magyar Művészetért Díjat, olvashattuk már korábban a díjazottakról döntő
kuratórium honlapján.
Az ünnepélyes díjátadóra augusztus 12-én került sor. A díjat Gubcsi Lajos kuratóriumi elnök
adta át a Vermes-villában tartott ünnepségen a galéria művészeti munkáját irányító alapítvány vezetőjének, Almási Róbert festőművésznek. Méltatta a galéria által felvállalt küldetést, a jelenkori magyar képzőművészet európai léptékű alkotásainak gyűjtését és bemutatását. Köszönő beszédében Dr. Hájos Zoltán polgármester bölcs do-

lognak nevezte Luzsicza Lajos festőművész és Pázmány Péter polgármester részéről a galéria és az
azt igazgató alapítvány létrehozását. A 17 éve alapított Kortárs Magyar Galéria gyűjteménye a képzőművészek adományaiból gyarapszik. Jelenleg már
több, mint hatszáz alkotást vallhat magáénak
A Kortárs Magyar Galéria következő kiállítása
Hungarikonok címmel szeptember 2-án 18 órakor
nyílik meg. A kiállított művek mindegyike valamilyen híres magyarországi személyiséghez, illetve hungarikumhoz kapcsolódik. A tárlaton szerepel
többek között egy, Overdose patkójából készített szobor, Nagy Imre szemüvege, Makk Károly rendezői széke és Faludy György tolla. A z ünnepélyes
megnyitón is több híresség képviselteti magát.

A diákebédjegyek beﬁzetéséről

O spôsoboch zaplatenia žiackej stravy

Dunaszerdahely önkormányzati fenntartású alapiskoláinak és óvodáinak konyhavezetői még a nyári szünidő elején munkaértekezleten találkoztak. A cél az volt, hogy egységesítsék az iskolai étkeztetési díj
befizetésének lehetőségeit, megelőzve ezzel a sorbanállást tanévkezdetkor.
A lehetőségek a következők: banki átutalással, csekken, pézesutalvánnyal
valamint készpénzben.
A szülőknek ez ügyben bővebb felvilágosítást a következő telefonszámokon nyújtanak augusztus 25-től munkanapokon 9.00 és 13.00 között:
Smetana ligeti Alapiskola Iskolai Étkezdéje +421315525730
Szabó Gyula Alapiskola Iskolai Étkezdéje +421315523158
Kodály Zoltán Alapiskola Iskolai Étkezdéje +421315522257
Vámbéry Ármin Alapiskola Iskolai Étkezdéje +421315526175
Jilemnický utcai Alapiskola Iskolai Étkezdéje +421315529435 .
Az óvodai étkeztetésről az óvodák konyhavezetői személyesen nyújtanak tájékoztatást.

Začiatkom letných prázdnin vedúce školských jedální pri základných a materských školách sa zišli na pracovnom stretnutí. Cieľom
bolo zjednotenie metodiky uhrádzania poplatkov za stravovanie v
školských jedálniach, aby sa predišlo čakaniu v dlhých radoch na začiatku školského roka. Spôsoby zaplatenia sú nasledovné: bankovým prevodom, šekom, peňažnou poukážkou alebo v hotovosti.
Rodičom poskytnú ďalšie informácie v pracovných dňoch od 25. augusta od 9.00 do 13.00 na tel.číslach.:
Školská jedáleň pri ZŠ Smetanov háj +421315525730
Školská jedáleň pri ZŠ Gyulu Szabóa s VJM +421315523158
Školská jedáleň pri ZŠ Zoltána Kodálya s VJM +421315522257
Školská jedáleň pri ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM +421315526175
Školská jedáleň pri ZŠ Jilemnického ulica +421315529435
Informácie pre rodičov detí v materských školách poskytujú vedúce
školských jedální osobne.

Városi díjak
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Hét városi díj a
kitüntetetteknek
Az idén nem érkezett javaslat a díszpolgári
elismerésre
A Szent István – nap előestéjén a VMK-ban megtartott ünnepi képviselőtestületi ülésen gálaműsoros esten vehették át a kitüntetettek az idei
városi díjakat. A szabadságok miatt 7 képviselő igazoltan volt távol az
üléstől, így csak 18-an voltak jelen.

Dr. Hájos Zoltán polgármester
beterjesztése nyomán hét díj odaítélését hagyta jóvá júliusi ülésén a
képviselő-testület. A tavalyi évtől eltérően 2011-ben nem érkezett javaslat a díszpolgári kitüntetésre,
ezért ezt a díjat az idén nem adták ki.
A polgármesteri díjak odaítélésére
Hájos Zoltán tett javaslatot és a döntés is az ő kompetenciája.
Először a Pro Urbe díjak átadására került sor. Ez a vonatkozó városi
rendelet értelmében 3 kategóriában
adományozható: a társadalmi élet, a
kultúra és a sport területén végzett kiemelkedő munkáért.
A sport kategóriában Pro Urbe díjat kapott in memoriam Horváth István, a DAC egykori kiválósága. Hájos
Zoltántól a kitüntetett özvegye, Horváth Katalin vette át a rangos elismerést. A kultúra kategóriában a polgár-

Szabó Jolán

Guido Stöckli

ŠK Talent

mester Zirig Árpád nyugalmazott pedagógusnak adta át
a Pro Urbe díjat. Harmadikként a Pro Urbe kitüntetést a
társadalmi élet kategóriában
Jana Svetlovská, a Csallóközi Népművelési Központ igazgatónője vehette át.
A díjátadó ünnepségen ezután fellépett a Szent György
Kórus, majd Weöreös Sándor
Ars poetica költeményét tolmácsolta Tarr Csilla.
Az ünnepi est ezután a három Polgármesteri Díj átadásával folytatódott. Polgármesteri Díjra azon személyek
vagy csoportok terjeszthetők
fel, akik, vagy amelyek kimagasló eredményeket értek el a

tudomány, a technika, a művészetek, a
sport vagy az oktatásügy területén, életvagy vagyonmentő akcióban vettek részt,
munkásságukkal a város érdekeit szolgálták, öregbítették jó hírnevét idehaza és
külföldön, továbbá a Jánsky Emlékplakett
arany fokozatával rendelkező véradók.
Ezt az elismerést elsőként a Máltai
Lovagrend svájci koordinátora, Guido
Stöckli vehette át a polgármestertől. A
svájci hadsereg nyugalmazott ezredese a díj átvétele után úgy fogalmazott, hogy svájciként jött városunkba
és Dunaszerdahely barátaként távozik
tőlünk. Polgármesteri Díjban részesült
Szabó Jolán is, aki nyolc éve vezeti
a VMK népdalkörét, a Tiszta Forrást,
emellett más éneklőcsoportokkal is
foglalkozik, csoportjai különböző
fesztiválokon számos sikeres szereplést tudhatnak maguk mögött. A
Polgármesteri Díj harmadik kitüntetettje a 2003-ban alakult ŠK Talent Sportklub,
amelynek képviseletében a klubelnök, Méhes Tibor vette át az elismerést. A laudációban a különböző korosztályú diáklányok kézilabdás pályafutását egyengető Méhes mellett Brunczvik
Tündét és Mészáros Ildikót a különbőző korosztályos csapatok sikerkovácsaiként említették.
A díjátadó idején mindketten nemzetközi tornán
voltak csapatukkal.
Végül az Év Pedagógusa Díjat az idén Fibi Sándornak adta át a polgármester sokéves eredményes
pedagógusi és iskolaigazgatói munkásságának
elismeréseként. A díj átvételekor bevallotta, hogy
ő, aki negyven éve töltött el a katedrán, most nagyon meghatódott. Mint mondta, ő akkor boldog,
ha boldognak látja egykori diákjait.
Az ünnepi díjátadó záróakkordjaként a Dunaág gyermek-tánccsoport és a Pántlika lépett fel,
majd a polgármester berekesztette az ünnepi önkormányzati ülést.
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Mestské ocenenie

Sedem mestských cien oceneným
Na slávnostnom zasadnutí
primátor odovzdal ceny Pro
Urbe, Cenu primátora a cenu
Pedagóg roka 2011
V rámci osláv Svätého Štefana sa v MsKS konalo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené s galaprogramom, na
ktorom boli odovzdané mestské ceny na rok
2011. Na zasadnutí sa zúčastnilo 18 poslancov, sedem pre dovolenky chýbalo.
Nakoľko tento rok nikto nebol navrhnutý na
ocenenie Čestný občan mesta, preto táto cena nebola udelená. Z rúk primátora prevzali plaketu
s ocenením šiesti, okrem toho bola odovzdaná aj
cena Pedagóg roka 2011.
Najprv boli odovzdané ceny Pro Urbe. Bola udelená in memoriam Štefanovi Horváthovi, niekdajšiemu výbornému futbalistovi DAC-u. Významné ocenenie prevzala jeho vdova, Katarína
Horváthová. V kategórii kultúra odovzdal primátor
cenu Pro Urbe Árpádovi Zirigovi, pedagógovi na
dôchodku. V kategórii spoločenský život prevzala cenu Pro Urbe Jana Svetlovská, riaditeľka Žitnoostrovského osvetového strediska. V galaprograme potom vystúpil spevácky zbor Svätého Juraja, po ňom nasledovala Csilla Tarr s recitáciou
básne Ars poetica od Sándora Weöreösa.
Slávnostné zhromaždenie pokračovalo odovzdávaním cien primátora. Túto cenu ako prvý pre-

Sándor FIbi a Katarína Horváthová

vzal koordinátor Rádu maltézskych rytierov zo
Švajčiarska Guido Stöckli. Plukovník švajčiarskej
armády po prevzatí ocenenia povedal: do Dunajskej Stredy prišiel ako Švajčiar, ale odchádza ako
priateľ Dunajskej Stredy. Ďalej bola vyznamenaná Cenou primátora Jolán Szabó, ktorá vedie ľudovoumelecký súbor Tiszta Forrás (Čistý prameň)
pri MsKS už 8. rok, ktorý na rôznych festivaloch
reprezentuje naše mesto veľmi úspešne. Popri tom
sa venuje aj iným súborom. Cenu primátora dostal
aj športový klub ŠK Talent založený v roku
2003. Cenu prevzal predseda klubu Tibor Méhes.
V laudácii boli vymenované výborné výsledky, ktoré klub dosiahol s oddielmi hádzanárok rôznych
Jana Svetlovská

vekových kategórii doma i v zahraničí. V laudácii bol ocenený aj prínos tréneriek Tünde Brunczvik a Ildikó Mészáros, ktoré v čase odovzdávania cien boli na medzinárodnej súťaži.
Oceneným pedagógom roka sa stal za mnohoročnú úspešnú učiteľskú a riaditeľskú prácu Alexander Fibi, ktorý ako pri preberaní ceny prezradil:
on so 40-ročnou praxou za katedrou je teraz
úprimne dojatý. Ako dodal, je šťastný vtedy, keď
vidí svojich bývalých žiakov šťastnými.
Následne primátor ukončil slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Záver galavečera
patril detskému tanečnému súboru Dunaág a hudobníkom Pántlika.
Árpád ZIrig

Városi kitüntetések / Mestské ocenenia
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Bemutatjuk városunk idei kitüntetettjeit
Predstavíme držiteľov mestských ocenení za rok 2011
Mint lapunk 3. és 4. oldalán részletesen beszámolunk róla, a tavalyi
évhez hasonlóan az idén is kiosztották a városi díjakat. A május végéig
beérkezett javaslatok alapján hárman kaptak PRO Urbe Díjat, két személy
és egy sportklub a Polgármesteri Díjat vehette át, valamint átadták az Év
pedagógusa díjat is. Az alábbiakban röviden bemutatjuk a kitüntetettek
életútját és szakmai pályafutását.

Ako o tom informujeme na stranách 3. a 4., podobne, ako v roku
2010, aj tento rok boli odovzdané mestské ocenenia. Na základe návrhov, ktoré boli doručené do konca mája, traja boli ocenení vyznamenaním Pro Urbe, dve osobnosti a jeden športový klub Cenou primátora, a bolo odovzdané aj ocenenie Pedagóg roka. Stručne zhrnieme profesijný životopis laureátov.

Horváth István in memoriam - Pro Urbe Díj

Jana Svetlovská – Cena Pro Urbe

Horváth István /1941-2010/, a DAC legendás játékosa maradandó nevet vívott ki magának a dunaszerdahelyi labdarúgás történetében. Játékosi karrierje befejeztével sem
szakadt el a sporttól, jó kommunikációs képességei, emberi kvalitásai vezető funkciókba segítették. A hatvanas évek végén a hazai
sport legfőbb irányító szerve, a Csehszlovák
Testnevelési Szövetség járási bizottságának
elnöke lett. Ebből a tisztségéből segítette a
csallóközi és a dunaszerdahelyi sportéletet,
egészen a kilencvenes évek végéig, a
CSSZTSZ megszűntéig. Emellett az asztalitenisz csapat elnöke volt. Az ő érdeme, hogy irányításával a DAC női csapata bekerült az országos döntőbe, a férfiak pedig a második ligába. Idősebb korában is minden erejével segítette a dunaszerdahelyi labdarúgást
és asztaliteniszt, támogatta a tehetségeket.

Jana Svetlovská je od r. 2000 riaditeľkou Žitnoostrovského osvetového
strediska v Dunajskej Strede. Centrum pod jej vedením sa zameralo v
oblasti osvetovej práce na prevenciu drogovej závislosti, na efektívne
projekty primárnej prevencie. Zapája do rôznych aktivít deti, mládež aj
dospelých, ktorí sa venujú umeleckej činnosti. Oživilo tradíciu celoštátnej
súťaže ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY, ktorá sa účasťou detí z ôsmich
krajín Európy už stala medzinárodnou a je úspešnou reklamou mesta.
Stredisko spolupracuje s mnohými záujmovými združeniami, ktorým pomáha aj pri tvorbe projektov. Vychádza v ústrety každému, aj ľuďom so
zdravotným postihnutím. Každému, kto o to požiada, pomáha rozvinúť
a úspešne prezentovať jeho talent.

Štefan Horváth in memoriam – Cena Pro Urbe
Štefan Horváth /1941-2010/ bol živou legendou DAC-u, jedným z najznámejších hráčov v dejinách dunajskostredského futbalu. Láska k športu a dobré komunikačné schopnosti predurčili jeho ďalšie pôsobenie vo
vedúcich funkciách na miestnej, regionálnej aj celoštátnej úrovni.
Koncom 60-tych rokov sa stal predsedom okresného výboru vtedajšej najvyššej športovej inštitúcie, ČSTV. Z tejto funkcie pomáhal dunajskostredskému športu až do zániku tejto organizácie na konci 90-tych rokov.
Bol aj predsedom stolotenisového oddielu. Pod jeho vedením sa dostal ženský tím DAC-u prvýkrát do najvyššej celoštátnej súťaže a muži do druhej
ligy. Vo funkciách i mimo nich všemožne pomáhal napredovaniu futbalu
i hádzanej v našom meste.

Jana Svetlovská –Pro Urbe Díj
Jana Svetlovská 2000-ben lett a Csallóközi
Népművelési Központ igazgatója. Azóta az intézmény nagyon sokoldalú, szerteágazó munkát folytat, amely teljes mértékben figyelembe
veszi a régióban élők igényeit és szükségleteit. Nagy hangsúlyt fektet a kábítószer-fogyasztás megelőzésére, ennek érdekében
több projektet valósított meg. Támogatja az
amatőr művészeti tevékenységet, művelőit bejuttatja a különböző versenyekre, ahol eddig
már számos díjat nyertek. Felélesztette a
CSALLÓKÖZI SZÍNES CERUZÁK gyermek képzőművészeti versenyt, amely immár
nemzetközi jellegűvé lett, nyolc európai országban téve ismertté Dunaszerdahely nevét. A központ mindenkinek, aki igényt tart rá -- így a fogyatékkal élőknek is -- segít megteremteni a feltételeket tehetsége kibontakoztatásához és bemutatásához.

Zirig Árpád – Pro Urbe Díj
Zirig Árpád pedagógus a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének egyik alapító tagja.
1975-től a Mezőgazdasági Középiskolában tanított, 1987-től a Járási Hivatal Iskolaügyi Szakosztályán a természettudományi tantárgyak
módszertanosa volt. 2000-ben a Kodály Zoltán
Alapiskola igazgatóhelyetteseként ment nyugdíjba,
majd 4 évig a Szabadidőközpontban tevékenykedett. Pedagógiai jellegű szakmai cikkei mellett
öt verseskötetet írt és adott ki. Tagja a Magyar
Írók Szövetségének és a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának. Pedagógiai és
irodalmi munkássága mellett közéleti tevékenysége teszi őt érdemessé arra, hogy
a díjat megkapja.

Árpád Zirig – Cena Pro Urbe
Árpád Zirig je jedným zo zakladateľov Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku.
Od r. 1975 vyučoval na Poľnohospodárskej strednej odbornej škole, od r. 1987
pracoval ako odborník pre metodiku výučby prírodovedných predmetov na odbore školstva Okresného úradu v Dunajskej Strede. Neskôr sa stal zástupcom riaditeľa ZŠ Zoltána Kodálya, od roku 2000 je na dôchodku. Do r. 2004 pôsobil
v Centre voľného času. Popri publikačnej činnosti v oblasti pedagogiky vydal svoje básne v piatich zväzkoch. Je členom Zväzu maďarských spisovateľov a Spolku maďarských spisovateľov na Slovensku. Cena je uznaním okrem dlhodobej pedagogickej a literárnej činnosti aj jeho spoločenskej aktivity.

Guido Stöckli – Polgármesteri Díj
Guido Stöckli /1949/, a Máltai Lovagrend svájci szervezetének képviselője, évek óta rendszeresen szervezi a segélyküldeményeket Szlovákiába. Számos kórház és szociális intézmény jutott az ő gondoskodásának köszönhetően egészségügyi és egyéb felszereléshez, bútorokhoz. Nem feledkezett meg
a dunaszerdahelyi kórházról sem, évek óta segíti különböző szállítmányokkal. Idén nyáron pedig városunk iskoláinak küldött egy kamionnyi iskolabútort,
valamint ruházati cikkeket a rászorulóknak. Karitatív tevékenysége elsősorban a betegekre és az öregekre összpontosul, de számíthatnak rá bárhol, ahol
segítségre van szükség. Önzetlen és áldozatkész karitatív munkájáért az idén
elnyerte a Szlovák Köztársaság egészségügyi miniszterének díját is.
(Folytatás a 6. oldalon / Pokr. na strane 6.)
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Városi kitüntetések / Mestské ocenenia

(Folytatás az 5. oldalról / Pokr. zo strany 5.)

Guido Stöckli – Cena primátora

Szabó Jolán –Polgármesteri Díj

Guido Stöckli /1949/, predstaviteľ švajčiarskej organizácie Maltézskeho rádu už
roky organizuje dodávky zdravotníckeho
materiálu a zdravotníckych pomôcok do
slovenských nemocníc a sociálnych zariadení. Týmto činom výrazne prispel ku
skvalitneniu jednotlivých zariadení a k
vyššiemu komfortu pacientov. Dlhodobo
spolupracije aj s nemocnicou v Dunajskej
Strede, ktorej každoročne zasiela cenné dodávky. Nedávno jeho prostredníctvom dostali školy nášho mesta nábytok a poslal taktiež množstvo šatstva pre sociálne odkázaných. Pán Stöckli tento rok obdržal aj Cenu ministra zdravotníctva SR za
nezištnú a obetavú pomoc slovenskému zdravotníctvu. Chce vo svojej charitatívnej činnosti pokračovať, lebo táto práca ho obohacuje. Pomoc
chorým a starým ľuďom pokladá za poslanie.

Szabó Jolán 1968-ban módszertanosként
kezdte népművelői pályafutását a Területi
Népművelési Központban, 2004 óta a dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központban dolgozik. Négy kiváló csallóközi kórus
alapítója és vezetője, közben tíz évig vezette a SZAJOBÁ bábcsoportot. Együtteseivel
számos hazai és külföldi versenyen, fesztiválon vett részt és több rangos díjat nyert. Ő
szervezi minden évben a nyugdíjas kórusok
járási fesztiválját és a járásban működő szociális szolgáltató házak lakóinak karácsonyi
találkozóját. 1985-ben a Csemadok Érdemes
Művésze címmel jutalmazták, 2009-ben kiváló kórusvezetői munkásságáért
Magyarországon elnyerte a rangos KÓTA díjat. A Városi Művelődési Központ
mellett működő Tiszta Forrás Népdalkör vezetője. Kimagasló tevékenysége hozzájárul az amatőr művészeti mozgalom értékeinek gazdagításához.

Talent Sportklub – Polgármesteri Díj

Jolán Szabó – Cena primátora

A Talent Sportklub – Polgári Társulás 2003 óta működik. Fő célja, hogy
a legjobb feltételeket biztosítsa a sikeres sportoláshoz, főleg a lányok részére a kézilabdázás terén. A sportklubnak már 90 fiatal kézilabdázó a tagja. Életkor szerint az alábbi kategóriákban játszanak: előkészítő, U8, U10,
U11, U12 és U14. Az egyesületnek a dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola ad otthont. Az elmúlt években több szép eredményt ért el a klub:
2003-ban a szlovák bajnokságban 2. helyezést értek el a lányok, a 2005ben a 4. helyen, 2008-ban pedig a 3. helyen végeztek. 2009-től együttműködnek Európa egyik legjobb klubjával, az Audi ETO KC Győr kézilabda egyesülettel, és aktívan részt vesznek a győriek bajnokságában, ahol
jelen vannak az összes jelenlegi csapatukkal. Részt vesznek hazai és nemzetközi tornákon is. Jó szereplésükkel és elért sikereikkel szereznek jó hírnevet az egyesületnek, az iskolának és városunknak.

Jolán Szabó v rokoch 1968-2004 pracovala ako metodička bábkových a divadelných súborov v Regionálnom osvetovom stredisku, od r. 2004 pracuje
v Mestskom kultúrnom stredisku v Dunajskej Strede. Je zakladateľkou a umeleckou vedúcou štyroch významných maďarských speváckych skupín na Žitnom ostrove, popritom 1O rokov viedla bábkový súbor. So svojimi skupinami získala najvyššie ocenenia na súťažiach a festivaloch doma i v zahraničí. Je organizátorkou Okresného festivalu speváckych skupín dôchodcov a
každoročného vianočného stretnutia klientov domov sociálnych služieb v okrese. V r. 1985 získala titul Zaslúžilá umelkyňa Csemadoku a v r. 2009 získala v Maďarsku prestížnu Cenu KÓTA za vynikajúce vedenie spevokolov. Je
vedúcou speváckeho zboru MsKS Tiszta Forrás. Jej celoživotnú prácu možno považovať za trvalý prínos pre našu kultúru v neprofesionálnej oblasti.

Fibi Sándor – Az év pedagógusa 2011
PaedDr. Fibi Sándor kivételes személyiség,
az elkötelezett pedagógus mintaképe. Rendelkezik mindazokkal a tulajdonságokkal,
amelyek azokra a tanítókra jellemzők, akik
a pedagógiai tevékenységet nem munkának,
hanem küldetésnek tekintik. Rendkívüli szervezőkészségét, lelkesíteni tudását, emberismeretét elsősorban iskolaigazgatóként kamatoztatta. Meg tudta állítani a diáklétszám
korábbi csökkenését és eredmények felmutatásával meg tudta győzni a szülőket, hogy
érdemes a Vámbéry Ármin Alapiskolába adni
gyermekeiket. Tíz évig volt igazgató, utána már nem pályázott erre a posztra,
ma szlovák nyelvet és irodalmat tanít ugyanebben az iskolában. Korábban az
oktatási minisztérium nemzetiségi osztályának vezetője volt, közben szakadatlanul tovább képezte magát, Nyitrán, a pedagógiai fakultáson doktori titulust szerzett. A Szlovákiai Magyar Iskolavezetők Országos Társulásának elnöke.

Športový klub Talent – Cena primátora

Sándor Fibi – Pedagóg roka 2011

Športový klub Talent – občianske združenie bolo založené v r. 2003. Jeho
hlavným cieľom je zabezpečiť vhodné podmienky pre športovanie dievčat v
hádzanárskych družstvách. V súčasnosti v rôznych vekových kategóriach trénuje už takmer 90 hádzanárok. Bázou oddielu je ZŠ Gyulu Szabóa v Dunajskej
Strede. Družstvá sa zúčastňujú rôznych domácich hádzanárskych súťaží a
medzinárodných turnajov. Svojimi úspechmi šíria dobré meno školy aj nášho mesta. V r. 2003 na majstrovstvách Slovenska obsadili 2. miesto a v nasledujúcich rokoch boli v najlepšej päťke na Slovensku. Od r. 2009 spolupracujú s hádzanárskym oddielom Audi ETO Győr, kde sa zúčastňujú veľmi
kvalitnej súťaže vypísanej týmto oddielom.

PaedDr. Sándor Fibi je výnimočnou osobnosťou, vzorom zanieteného pedagóga. Stelesňuje všetky charakterové vlastnosti ideálneho učiteľa, ktorý pedagogickú činnosť nepovažuje za ťažkú prácu, ale za životné poslanie. Svoje mimoriadne organizačné schopnosti, entuziazmus a schopnosť nadchnúť
iných pre spoločné ciele zúročil najmä vo funkcii riaditeľa ZŠ Ármina Vámbéryho, kde sa mu za krátku dobu podarilo zastaviť pokles počtu žiakov. Desať rokov, do r. 2010 bol riaditeľom tejto školy, dnes tu vyučuje slovenský jazyk a literatúru. Vedúcu funkciu zastával aj skôr, od r. 1979 pôsobil na oddelení národnostných škôl Ministerstva školstva SSR, kde sa postupne dopracoval k funkcii riaditeľa odboru. Je predsedom Združenia maďarských
riaditeľov školských zariadení na Slovensku.

Ünnep
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A megosztottság kiszolgáltatottsághoz
vezet
Gémesi György szerint István
király szilárdságának titka a
hit volt, hit nélkül nem lehet
alkotni
A Szent István napi ünnepség első magyar
királyunk szobránál kezdődött. A megemlékezésen részt vett Váradi Lajos, a Magyar
Köztársaság pozsonyi követe, Dr. Gémesi
György, Gödöllő polgármestere, a Magyar
Önkormányzatok Szövetségének elnöke,
Kvarda József, Nagyszombat Megye Önkormányzatának alelnöke, továbbá a városvezetés tagjain és a városi képviselőkön kívül az MKP országos elnöksége és a
Most-Híd párt egyes tisztségviselői, valamint
a helyi intézmények vezetői.
Dr. Hájos Zoltán polgármester
Szent István államalapító érdemeinek méltatását követően a következőket mondta: "Néha az az érzésem, mintha mi, felvidéki magyarok közelebb állnánk az Erdélyben, Kárpátalján vagy az Újvidéken élő nemzettársainkhoz,
mint egymáshoz itt, a Felvidéken.
Sajnos, a felvidéki magyarságot
megosztotta a politika, ezáltal kisebbségi létünk még sérülékenyebbé és kiszolgáltatottabbá vált.
Bízom abban, hogy ez csak egy átmeneti időszak, és megteremtjük az
egységet, amely biztosítja nemzeti közösségünk számára a megmaradást. Ez az, ami minden felvidéki magyar politikusnak feladata kell, hogy legyen."
Dr. Gémesi György, Dunaszerdahely testvérvárosának polgármestere beszédében kiemelte:
„Szent István távlatokban gondolkodó európai politikusként
szervezte meg a térség életét,
biztonságot és jövőképet adva
népének. Nem félt a más nyelvű
kultúrák befogadásától, gazdagító értéknek tekintette a másságot. Kellő eréllyel, ugyanakkor
hittel és alázattal szolgálta népét, és egyetlen fia halála után arra is példát mutatott, hogyan lehet nem összetörni a sorscsapások súlya alatt. Mi, az utódok hajlamosak vagyunk könnyen feladni céljainkat, elveinket.
István szilárdságának titka a hit volt: hit nélkül

nem lehet alkotni. De van miből erőt merítenünk,
ha nem feledkezünk meg a gyökereinkről, amelyek ezer éve éltetnek minket.”
Miután Tar Csilla előadásában részletek hangzottak el Schmidt János Vérvonal c. verséből, az

ünneplők elhelyezték a kegyelet és a megemlékezés
koszorúit Szent István király szobrának talapzatánál. A koszorúzási ünnepség a Himnusz hangjaival zárult, amit a Szent György kórussal együtt
énekeltek el a jelenlévők.
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Oslavy

Roztrieštenosť
nás oslabuje
György Gémesi: Tajomstvom sily kráľa
Sv. Štefana bola jeho viera
Tradičné oslavy dňa Sv. Štefana sa začali pri pamätníku prvého maďarského kráľa. Na slávnosti sa zúčastnil vyslanec MR v SR, Lajos Váradi, primátor
družobného mesta Gödöllő a predseda Združenia maďarských samospráv,
Dr. György Gémesi, ďalej podpredseda Trnavského samosprávneho kraja
József Kvarda, členovia predsedníctva
SMK, politici strany Most-Híd, predstavitelia mesta a členovia mestskej samosprávy, ako aj vedúci miestnych
inštitúcií a škôl.
Primátor Dunajskej Stredy, JUDr. Zoltán
Hájos v slávnostnom príhovore, v ktorom vyzdvihol poslanie Sv. Štefana, uviedol: „Niekedy mám dojem, akoby nám, Maďarom na
Slovensku boli bližšie Maďari zo Sedmohradska, Vojvodiny či Zakarpatska, ako
Maďari tu na Slovensku. Žiaľ, rozdelila nás
politika, preto sa naša národnostná existencia
stala ešte zraniteľnejšou, a to nás oslabuje.
Verím, že je to len prechodný stav, a doká-

žeme sa zjednotiť, čo je podmienkou nášho
ďalšieho jestvovania. Práve to musí byť prioritnou úlohou každého maďarského politika na Slovensku.“
Dr. György Gémesi vo svojom príhovore vyzdvihol: „Sv. Štefan zorganizoval život
štátu ako perspektívne zmýšľajúci politik európskeho formátu, ktorý dal svojmu národu
istotu i budúcnosť. Nebál sa integrácie inojazyčných kultúr, inakosť považoval za hodnotu, ktorá obohacuje. Patričnou ráznosťou,
pritom vierou a pokorou slúžil národu, a po
smrti svojho jediného syna ukázal aj to, ako
nepodľahnúť úderom osudu. My, potomkovia
sme náchylní vzdať sa svojich cieľov a princípov. Tajomstvom Štefanovej pevnosti bola
viera: bez viery nemožno tvoriť. Ale máme z
čoho čerpať silu, ak nezabúdame na svoje korene, ktoré nás už tisíc rokov živia.“
Po recitácii Csilly Tar účastníci slávnostného aktu umiestnilo kvety a vence
vďaky pri soche Sv. Štefana a odznela maďarská hymna v podaní speváckeho zboru Svätého Juraja.

Önkormányzati ülés / Zasadnutie samosprávy
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Zöldet kapott a térfelújítás folytatása
Százszázalékosan városi tulajdonú kft. alakult a Perfects irodaépületének működtetésére és felújítására
Öt igazoltan hiányzó képviselő távollétében
került sor július 19-én a városi képviselő-testület rendkívüli ülésére.
A VMK előtti tér munkálatainak folytatásához szükséges költségvetés-módosítás megvitatása volt a központi kérdés, hogy a város kifizethesse a VMK előtti tér felújítását végző cégnek az eddigi munkálatokat és folytatódhasson
a revitalizáció.
Pápay Zoltán pénzügyi főosztályvezető több
variánst terjesztett be, hogy a tételek átcsoportosításával forrásokat szabadítsanak fel a tavaly
óta elvégzett munkálatok fedezésére. Dr. Hájos
Zoltán polgármester tájékoztatott arról, hogy a
projekt ügyében illetékes mezőgazdasági és régiófejlesztési minisztérium ellenőrzése június
hatodikán zárult és több mint háromszázezer euróban határozták meg az eddig elvégzett munkák
értékét, de ezt a tárca szerint a városnak kell állnia, mivel a közbeszerzési eljárás nyertesével kötendő szerződés aláírása előtt kezdtek hozzá a
munkálatokhoz. A polgármester kijelentette:
nem hárítja át másra a felelősséget, nem futamodik

meg és nem mond le. Elnézést kért a dunaszerdahelyiektől a helytelen döntés miatt, majd kijelentette: kész vállalni anyagiakban is a terhet, de
ennek mértékéről döntsenek a képviselők. „Most
az a fontos, hogy a tér felújítása folytatódhasson
és az emberek mielőbb a birtokukba vehessék”,
mondta. Ezért kérte a képviselőket, hogy ezt tudatosítva felelősségteljesen szavazzanak és ne politikai döntést hozzanak.
Ezután a polgármester távozott az ülésteremből, tekintve, hogy a személyét érintő kérdésről szavaztak. Az ülés vezetését A. Szabó László /MKP/
vette át. Az alpolgármester javasolta, hogy a polgármester négyhavi átlagbérével járuljon hozzá a
károk fedezéséhez. Az ülés a továbbiakban Benkóczki Vendel /Most-Híd/ indítványára titkos
szavazással folytatódott. A kompenzációt több képviselő nem tartotta megfelelőnek és a javaslat nem
ment át. A Most –Híd frakcióból Antal Ágota és
Jarábik Gabriella is lemondásra szólította fel a
polgármestert. Abban azonban minden képviselő
egyetértett, hogy el kell hárítani az akadályokat a
téren szünetelő munkálatok folytatása elől. A
végső szavazáson 18 igenlő vokssal egy ellen-

szavazat mellett jóváhagyták a költségvetés módosítását. Döntöttek egy bizottság felállításáról,
amely azt vizsgálja, hol történt a hiba a térfelújítás során. A bizottság elnöke Ravasz Marián
/Most-Híd/, alelnöke Kanovits György /MKP/,
tagjai a a Most-Híd részéről Bindics Zsolt és Dakó
Sándor, az MKP-t pedig Puha György és Karaffa
Attila képviseli.
Döntés született egy 100%-ban városi tulajdonú
kft. létrehozásáról, amely a Perfects irodaház felújítását felügyeli. Két ügyvezetője a Most-Híd részéről Érsek Rezső és Bugár Zoltán lett, a felügyelőbizottság tagjai pedig A. Szabó Lászó, Kanovits György és Karaffa Attila /mind MKP/.
Bugár Zoltán kivált a MKP-frakcióból. Az
ülésen Bugár Zoltán, aki eddig az MKP színeiben politizált, bejelentette, ezentúl függetlenként a Most-Híd frakcióval kíván együttműködni. Lépését azzal indokolta, hogy nem ért
egyet a polgármester módszereivel és döntéseivel. Ezáltal a Most-Híd párt eddig 11-tagú képviselői csoportja a két független képviselővel
együtt 13 tagot számlál, míg az MKP-nak 12
képviselője van a testületben .

Pokračovanie obnovy dostala zelenú
Mestské zastupiteľstvo po ostrej diskusii jednoznačne odsúhlasilo zmenu rozpočtu na rok 2011
Päť poslancov sa ospravedlnene chýbalo
z rokovania mimoriadneho zasadnutia
mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo z iniciatívy primátora JUDr. Zoltána Hájosa 19. júla.
Ústrednou témou bolo prerokovanie a prijatie návrhu na zmenu rozpočtu mesta, aby sa tým
otvorila cesta k vyfinancovaniu doterajších prác
a pokračovaniu revitalizácie námestia pred
Mestským kultúrnym strediskom.
Zmena rozpočtu mesta na rok 2011 bolo nutné preto, aby sa preskupením prostriedkov zabezpečili zdroje na úhradu revitalizačných prác,
ktoré sa vykonali od minulej jesene. Vedúci finančného odboru Ing. Zoltán Pápay navrhol niekoľko alternatív, o ktorých bola miestami ostrá
diskusia. Primátor informoval o tom, že v súvislosti s projektom začiatkom júna bola vykonaná kontrola ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja. Tento rezort hodnotu doteraz
realizovaných prác vyčíslil v sume vyššej ako 300
tisíc eur. Podľa stanoviska ministerstva tieto náklady musí uhradiť mesto, nakoľko sa revitalizačné
práce začali skôr, než bola podpísaná zmluva.

Primátor uviedol, že berie na seba zodpovednosť
za svoje rozhodnutie, nemieni zutekať ani sa
vzdať. Zároveň sa ospravedlnil Dunajskostredčanom za zlé rozhodnutie, chybu chce napraviť
a je ochotný znášať aj hmotnú zodpovednosť, o
jej miere nech rozhodnú poslanci. „Teraz je dôležité to, aby revitalizačné práce pokračovali a
obyvatelia mesta čím skôr mali k dispozícii funkčné námestie“ - uviedol primátor. Preto požiadal
poslancov, aby rozhodli rozvážne a nie politicky motivovaným spôsobom. Primátor potom
opustil rokovaciu sálu, nakoľko nasledovali hlasovania, ktoré sa týkali jeho osoby.
Vedenie rokovania prevzal viceprimátor László A. Szabó (SMK). Viceprimátor navrhol, aby
náhradu škody primátorovi určili v sume rovnajúcej sa štvornásobku jeho priemerného mesačného platu Na návrh Vendelína Benkóczkiho
(Most-Híd) sa následne konalo tajné hlasovanie.
Viacerí poslanci to nepovažovali za dostatočnú
kompenzáciu. preto tento návrh neprešiel. Ágota Antal a Gabriella Jarábik z frakcie Most-Híd
vyzvali primátora, aby abdikoval.
Všetci poslanci však boli za to, že treba odstrániť prekážky, ktoré bránia pokračovaniu prác

na námestí, preto v záverečnom hlasovaní 18 poslancov súhlasilo s návrhom zmeny rozpočtu.
Rozhodli ďalej o zriadení komisie, ktorá preskúma,
kde sa stala chyba v súvislosti s revitalizáciou námestia. Predsedom komisie sa stal Ing. Marián
Ravasz (Most-Híd), podpredsedom György
Kanovits, (SMK), členmi sú Zsolt Bindics a Alexander Dakó (Most-Híd), György Puha a Attila Karaffa obaja SMK).
Poslanci ďalej rozhodli o zriadení s.r.o so 100
percentnou majetkovou účasťou mesta na prevádzkovanie a obnovu administratívnej budovy na Alžbetínskom námestí. Jeho konatelia zo strany
Most-Híd sú: Rudolf Érsek a Zoltán Bugár, členmi dozornej radú sú: László A. Szabó, György Kanovits a Attila Karaffa (všetci z SMK).
Zoltán Bugár vystúpil z frakcie SMK. Na zasadnutí poslanec za SMK Zoltán Bugár informoval o tom, že odteraz bude pôsobiť ako nezávislý poslanec a spolupracuje s poslaneckým
klubom Most-Híd. Svoj krok zdôvodnil nesúhlasom s primátorovými princípmi a cieľmi. Znamená to, že 11-členná frakcia Most-Híd spolu s
dvoma nezávislými poslancami má 13 členov,
kým SMK má 12 poslancov.
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Közügy / vec verejná

A kétnyelvűségért a gyakorlatban!
Mint júliusi számunkban már tájékoztattunk erről, a városi képviselő - testület június 28-án megtartott ülésén a kétnyelvűség gyakorlati alkalmazása mellett tette le a voksát. Az egyhangúlag megszavazott határozatban arra szólították fel a Dunaszerdahely területén működő szervezeteket, cégeket és intézményeket, hogy a mindennapos
gyakorlatban következetesen érvényesítsék a kétnyelvűséget az épületeken lévő feliratokon, a
nyilvános szóbeli érintkezésben, továbbá a szolgáltatások terén és a különböző rendezvényeken,
a 1999. évi 84. számú kisebbségi nyelvhasználati törvény rendelkezéseivel összhangban.
Nem sokkal ezután léptek hatályba a kisebbségi nyelvhasználatot szabályozó törvény egyes
módosításai, a továbbiak jövő nyártól lesznek hatályosak. Milyen változásokat hoz majd az új jogi
szabályozás a közéletben és milyen feladatokat ró
egyebek között az önkormányzatokra – erről is tájékoztatjuk olvasóinkat az elkövetkező hetekben.

Ankét:
A magyar feliratokról
Lucia: „Ebben a városban ugyanúgy élnek magyarok, mint szlovákok, kétféle nemzetiség, legyen
ezért magyarul is meg szlovákul is. Szlovákiában
élünk, de ez nem azt jelenti, hogy mindennek szlovákul kell lennie. Amerikában is sok nemzetiség él,
ott sem minden csak angolul van kiírva.”
Turza Mihály: „ Négy nyelvet beszélek, nekem
személy szerint mindegy. El tudok igazodni mindenhol. Nem vagyok sem magyar párti, sem szlovák párti. Szezonjelleggel még több nyelven is ki
lehetne írni a szövegeket.”
Undesser Éva : „Én örülök annak, ha minden
magyarul is ki van írva. Szlovákiában élek ugyan,
de magyar vagyok, ezért tartom fontosnak a magyar feliratokat.”

Anketa:

Élelmiszerbolt magyarul is
A Sport utcai SABI Milk Agro céghez tartozó élelmiszerboltra a közelmúltban került fel az
üzlet kétnyelvű megnevezése. Ennek történetét mondja el olvasóinknak a bolt vezetője.
Dömötör Erika: „Több mint két hónapja tettük ki magyarul is az élelmiszerüzlet nevét. Ennek az előzménye az volt, hogy a Csallóközben olvastam Kulcsár Ferenc úr cikkét arról, hogy ne
legyünk közömbösek és ragaszkodjunk a magyar feliratokhoz is. Ezt elolvasva felhívtam az eperjesi /Prešov/ székhelyű cégünk tulajdonosát, aki egyébként szlovák nemzetiségű. Rögtön azt mondta, semmi gond, tegyük ki a bolt magyar elnevezését. Egy héten belül ki is raktuk a táblát. Van üzletünk a Vámbéry téren, ott is felkerült a magyar felirat.”

Potraviny aj po maďarsky
Na budove potravín spoločnosti SABI Milk Agro v Športovej ulici pribudlo nedávno aj maďarské pomenovanie. O pozadí tohto kroku informovala DH vedúca predajne.
Erika DÖMÖTÖR: Umiestnili sme aj maďarský názov obchodu. Stalo sa to takmer pred dvoma mesiacmi po tom, ako som v novinách Žitný ostrov čítala článok pána Ferenca Kulcsára. Autor apeloval na to, aby sme neboli ľahostajní a dožadovali dvojjazyčné názvy v meste. Po prečítaní článku som zatelefonovala majiteľovi predajne do Prešova, ktorý je mimochodom Slovák. Okamžite súhlasil s umiestnením maďarského názvu na našom obchode. O týždeň už sme mali dvojjazyčnú
tabulu. Máme obchod aj na Vámbéryho námestí, aj tam sme to vyriešili obdobne.“

O dvojjazyčných názvoch
Lucia: „V tomto meste žijú Maďari aj Slováci,
dva rôzne národy, preto nech sú pomenovania v oboch
jazykoch. Žijeme na Slovensku, ale to neznamená, že
všetko musí byť len po slovensky. Aj v Amerike žije
veľa národov, ani tam nie sú názvy len v angličtine.“
Michal Turza: „Hovorím štyrmi jazykmi, mne
osobne je to jedno. Vyznám sa všade. Nie som ani promaďarsky, ani proslovensky orientovaný. Sezonálne
by sa mohli umiestniť názvy aj v iných jazykoch.“
Éva Undesser: „Som rada, ak sú všetky
názvy uvedené aj v maďarčine. Žijem na Slovensku, ale som Maďarka, preto považujem za dôležité aj maďarské názvy.“

Za uplatnenie dvojjazyčnosti
Ako sme o tom už v júli informovali, na rokovaní mestského zastupiteľstva 28. júna všetci prítomní poslanci odsúhlasili uznesenie, v ktorom vyzývajú na uplatnenie zásad dvojjazyčnosti vo všetkých oblastiach života. Jednomyselne odobrené
uznesenie vyzýva organizácie, podnikateľské subjekty a inštitúcie na území Dunajskej Stredy na dôsledné uplatnenie zásad dvojjazyčnosti pri označovaní budov, ulíc, takisto aj vo verejnej komunikácii, pri poskytovaní služieb a organizovaní rôz-

nych podujatí v súlade so zákonom č. 184/1999 o
používaní jazykov národnostných menšín.
Od júĺa je účinná novelizácia tohto zákona,
ktorá prináša niekoľko zmien v tejto oblasti. Niektoré jeho ustanovenia sú už účinné, ďalšie budú
až o rok. Aké zmeny prináša novelizácia v každodennom živote občanov ale aj pre inštitúcie a
mestskú samosprávu pri vybavovaní rôznych záležitostí – aj o tom budeme informovať čitateľov
v nasledujúcich číslach DH.

Vásár / Jarmok
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XXXI. Csallóközi Vásár: Négy hét múlva
A rendezvény szeptember 22től 25-ig tart
Már csak négy hét választ el bennünket a
XXXI. Csallóközi Vásár megnyitásától. Érdemes gyakran ráklikkelni Dunaszerdahely
város honlapjára www.dunstreda.sk, mert
az érdeklődők megtalálják itt a vásár programjával és az előkészületekkel kapcsolatos
legfrissebb információkat.
A szervezők minden évben igyekeznek újdonságokkal meglepni a látogatókat, ez az idén sincs
másként. A szüntelen megújulás jegyében ezúttal
is több meglepetés várja a vásár látogatóit. Ami eddig még soha nem volt: most először mutatkoznak be a vásáron Dunaszerdahely testvérvárosai.
Zentán (Szerbia – Vajdaság tartomány), Székelyudvarhelyen (Románia), a magyarországi Gödöllőn kívül két határon túli partnerváros, a szomszédos Győr és Mosonmagyaróvár is jelen lesz
Dunaszerdahelyen. A szeptember végi nagyszabású
vásári seregszemlén mind az 5 város önálló sátorral
képviselteti magát.
Eddig még nem volt példa arra, hogy a Csallóközben is népszerű Kék Duna Rádió közvetítőkocsija megjelent volna a vásáron. Az idén erre
is sor kerül: sőt, a rádió programigazgatójának ígérete szerint kívánságműsor keretében a helyszínen
dalokat is kérhetnek az érdeklődők.
A vásárt szervező dunaszerdahelyi városi önkormányzat az idén nagy hangsúlyt fektet arra, hogy
minden területen érvényesüljenek a kétnyelvűség
elvei. Ezért felkérte a Csallóközi Vásáron résztvevő
árusokat, hogy standjaikon kétnyelvű információkat helyezzenek el és minden feliratot tüntessenek fel a szlovák mellett magyarul is.

XXXI. Žitnoostrovský jarmok:
štart o štyri týždne
Štvordňový jarmok trvá od 22. do 25. septembra
Už o štyri týždne bude odštartovaný XXXI. ročník Žitnoostrovského jarmoku. Oplatí sa záujemcom pravidelne kliknúť na webstránku
mesta www.dunstreda.sk, pretože nájdu tam
týždenne čerstvé informácie o prípravách, novinkách a programoch.
Tento rok absolútnou novinkou bude prezentácia
družobných miest Dunajskej Stredy. V dejinách jarmoku sa prvýkrát predstavia družobné mestá
Senta (Srbsko-Vojvodina), Odorheiu Secuiesc
(Rumunsko) a Gödöllő (Maďarsko), okrem nich
privítame aj partnerské mestá Győr a Mosonma-

Főhajtás az áldozatoknak
Augusztus másodikán már ötödik alkalommal emlékeztek meg Dunaszerdahelyen
a roma holokauszt áldozatairól: 67 évvel ezelőtt 2900 roma lett az auschwitzi táborban népirtás áldozata Ennek emlékére avatták fel öt évvel ezelőtt városunkban a Szlovákiában egyedülálló roma holokauszt-emlékművet. A dunaszerdahelyi önkormányzat képviseletében Dr. Hájos Zoltán polgármester koszorúzott. Az idei megemlékezésen részt vett Rudolf Chmel miniszterelnök-helyettes és több szlovákiai nagykövetség
képviselője, Iveta Radičová kormányfő levelet intézett a résztvevőkhöz. Ravasz József
a Romológiai Kutatóintézetből úgy vélte, hogy a köztudatban még mindig nem rögzült,
hogy a romák éppúgy áldozatául estek a náci népirtásoknak, mint a zsidók.

Hold pamiatke obetí
Druhého augusta v našom meste si uctili pamiatke obetíam rómskeho holokaustu už piatykrát. Spomienková slávnosť sa konala pri pomníku obetí rómskeho holokaustu, ktorý slávnostne odhalili v roku 2006 a na Slovensku nemá obdobu. Na pietnom akte uložili vence predstavitelia verejného života a mimovládnych organizácií.
Za dunajskostredskú mestskú samosprávu veniec spomienky položil pri pomníku primátor JUDr. Zoltán Hájos. Pietnej akcie sa zúčastnil aj vicepremiér Rudolf Chmel.
Jozef Ravasz z Romologického inštitútu poznamenal, že vo verejnosti stále nie je zafixovaný fakt, že obeťami genocídy boli okrem Židov aj Rómovia..

gyaróvár. Na septembrovom jarmoku hosťujúce
mestá sa predstavia samostatným stánkom.
Ďalšou senzáciou bude prítomnosť obľúbenej
rozhlasovej stanice Kék Duna Rádió, ktoré po
prvýkrát zavíta na náš jarmok. A to nie je všetko:
programový riaditeľ stanice prisľúbil, že návštevníci jarmoku môžu na mieste požiadať odvysielanie šlágrov na želanie.
Organizátor podujatia, samospráva Mesta Dunajská Streda kladie veľký dôraz na dodržiavanie pravidiel dvojjazyčnosti aj na jarmoku. Preto sa obrátila na predajcov so žiadosťou, aby všetky informácie
uviedli dvojjazyčne, po slovensky aj maďarsky.
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Mestské nariadenie

VZN o podmienkach držania psa
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 18/2011 zo dňa 28. júna 2011
§ 1 - Úvodné ustanovenie
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
„nariadenie“) upravuje bližšie podmienky držania psov vlastníkom psa, osobou, ktorá má psa
v držbe, alebo osobou, ktorá psa vedie alebo nad
psom vykonáva dohľad (ďalej len „držiteľ psa“)
na území Mesta Dunajská Streda (ďalej len
“Mesto”).
(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných
psov používaných podľa osobitných zákonov.
Podmienky držania služobných psov sa spravujú osobitnými zákonmi.

§ 2 - Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia
a) nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
b) zvláštnym psom je pes
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
2. používaný horskou službou
3.používaný pri záchranných, lokalizačných a
likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej
ochrany,
4. poľovnícky,
5. ovčiak,
6. vodiaci,
7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej
podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku.
c) voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky
mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na
základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie,
d) túlavým psom je pes, ktorý sa bez kontroly
a držiteľa psa pohybuje po priestranstvách voľne dostupných verejnosti a ktorého držiteľ nie
je známy v čase jeho pohybu po priestranstvách
voľne dostupných verejnosti,
e) vôdzka – je také upevnenie psa k obojku alebo prsnému postroju, ktorým ten, kto psa vedie, ho bezpečne ovláda, alebo ktoré je spôsobilé psa spoľahlivo zabezpečiť na určenom
mieste aj v prípade krátkodobého opustenia či
ponechania bez kontroly a dozoru na verejne
prístupnom priestranstve; pevnosť vôdzky a jej
dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak,
aby bolo možné psa ovládať v každej situácii,
f) chovným priestorom je priestor alebo zariadenie, určené na chov spoločenských zvierat
s možnosťou ich rozmnožovania,

g) vhodným obalom na odstraňovanie psích
výkalov je najmä mikroténové, igelitové alebo papierové vrecúško,
h) čipovanie psa je trvalé zavedenie čipu do tela
psa za účelom registrácie a určenie totožnosti psa,
i) verejným priestranstvom je každé miesto verejne prístupné, ktoré možno obvyklým spôsobom užívať, pokiaľ jeho užívanie Mesto neobmedzilo; sú to najmä verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve a užívaní Mesta,
miestne komunikácie (cesty, chodníky, parkoviská, odstavné plochy, nadjazdy), verejne
prístupná zeleň, pieskoviská, vodné toky, autobusové a vlakové nástupištia, cintoríny a iné.

§ 3 - Evidencia psov
1) Každý pes, držaný nepretržite viac ako 90 dní
na území Mesta podlieha evidencii psov (ďalej len
„evidencia“). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa
do evidencie na tlačive „Prihláška psa do evidencie“, ktoré tvorí Prílohu č.1 tohto nariadenia,
v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa
lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes
v danom roku prevažne nachádza, inak sa dopustí
priestupku podľa osobitného zákona 1.)
(2) Na tlačive Prihlášky pre evidenčné účely psa
je jeho držiteľ povinný uviesť:
a) meno, priezvisko, názov držiteľa psa
b) adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu / sídlo, poštová adresa držiteľa psa
c) číslo preukazu ZŤP držiteľa psa
d) charakter budovy obývanej držiteľom psa
e) vlastník domu/bytu obývaného držiteľom psa
f) mesiac a rok, odkedy sa pes drží
g) dátum narodenia psa
h) meno psa, ak ho má
i) plemeno psa
j) pohlavie psa
k) farbu psa
l) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ako
ho pes má,
m) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes zdržiava, ak sa
umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého
pobytu držiteľa psa. Držiteľ môže uviesť na tlačive prihlášky okrem údajov uvedených pod
písm. a) až m) aj iné údaje, napr. záznam o očkovaní a pod.
Evidenciu vedie Mestský úrad Dunajská Streda (ďalej len “mestský úrad“).
(3) Do evidencie sa zapisuje:
a) meno, priezvisko / názov držiteľa psa
b) adresa trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu / sídlo, poštová adresa držiteľa psa
c) číslo preukazu ZŤP držiteľa psa

d) charakter budovy obývanej držiteľom
e) vlastník domu/bytu obývaného držiteľom
f) mesiac a rok odkedy sa pes drží
g) dátum narodenia psa
h) meno psa, ak ho má
i) plemeno psa
j) pohlavie psa
k) farba psa
l) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ako
ho pes má,
m) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území
mesta zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa
n) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez
toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo
v krajnej núdzi
o) úhyn psa
p) strata psa
(4) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa
zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do
30 dní od zmeny skutočností alebo údaja oznámiť mestskému úradu, inak sa dopustí priestupku
podľa osobitného zákona.1). Je povinný oznámiť
aj stratu alebo úhyn psa. K oznámeniu o úhyne
psa je povinný priložiť potvrdenie osoby oprávnenej na nakladanie s biologickým odpadom o
prevzatí uhynutého psa alebo potvrdenie veterinára v prípade utratenia psa.
(5) Mestský úrad vydá držiteľovi psa zapísaného
do evidencie evidenčnú známku (ďalej len
“známka”). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, je znázornený erb Mesta (ďalej len
„známka“), piktogram psa.
(6) Držiteľ je povinný na výzvu kontrolných orgánov uvedených v § 8 tohto nariadenia preukázať
známkou totožnosť psa, inak sa dopustí priestupku
podľa osobitného zákona. 1)
(7) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa
povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť mestskému úradu, inak sa dopustí priestupku podľa
osobitného zákona. 1)
(8) Mestský úrad vydá držiteľovi psa prvú známku bezodplatne; náhradnú známku za odcudzenú, zničenú alebo stratenú známku vydá za úhradu 3,31 EUR.
(9) Držiteľ je povinný psa, ktorého prihlásil do evidencie podľa § 3 ods. (1) tohto nariadenia, dať začipovať u oprávnenej osoby určenej mestským úradom. Držiteľ psa je povinný k vykonaniu začipovania predložiť oprávnenej osobe doklad o evidencii psa. Náklady čipovania psa sú hradené z
rozpočtu mesta. Porušenie tohto ustanovenia sa
považuje za priestupok podľa osobitného zákona.
(Pokračovanie na str. 13.)
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(10) Čipovanie nezbavuje držiteľa psa povinnosti označiť psa aj známkou podľa § 3 ods. (5) tohto nariadenia.
(11) Každé pohryznutie alebo poranenie človeka
psom je držiteľ psa povinný bezodkladne, najneskôr do dvoch pracovných dní, oznámiť mestskému úradu, alebo mestskej polícii písomne alebo ústne do zápisnice. Oznámenie možno urobiť
aj faxom alebo elektronicky, avšak v takomto prípade sa musí dodatočne do 7 dní zaslať písomné
oznámenie. Nesplnenie tejto povinnosti sa postihuje ako priestupok podľa osobitného zákona.1)“
(12) Držiteľ psa je povinný preukázateľným spôsobom oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a
číslo telefónu, na ktorom je zastihnuteľný; držiteľ psa je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu vlastníka psa a číslo telefónu, na ktorom je
vlastník psa zastihnuteľný, inak sa dopustí priestupku podľa osobitného zákona.1)

§ 4 - Ohlásenie psov
„(1) Ak nie je ustanovené inak, pes, ktorý nie je
zapísaný v evidencii podľa § 3 tohto nariadenia
a ktorého nepretržitý pobyt na území mesta presiahol alebo zrejme presiahne dobu 72 hodín, podlieha ohlasovacej povinnosti. Ohlasovacia povinnosť spočíva v povinnosti osoby uvedenej v
odseku (2) vyplnením a doručením tlačiva uvedeného v prílohe č. 4 tohto nariadenia mestskému úradu ohlásiť najneskôr do 3 pracovných dní
odo dňa začatia pobytu psa na území mesta začatie pobytu psa na území mesta, ako aj v povinnosti ohlásiť ukončenie pobytu psa na území
mesta najneskôr 3 pracovné dni po ukončení pobytu. Plnenie ohlasovacej povinnosti je bezplatné.
(2) Ohlasovaciu povinnosť podľa odseku (1) vykonáva povinná osoba, ktorou je
a) držiteľ psa,
b) prevádzkovateľ príslušného ubytovacieho zariadenia namiesto takého držiteľa psa, ktorý je
spolu so psom ubytovaný v danom ubytovacom zariadení na území mesta.
(3) Ohlasovacia povinnosť sa nevzťahuje na
a) psov používaných pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach,
b) vodiacich psov,
c) psov používaných počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku.
(4) V prípade, že povinná osoba ohlasovaciu povinnosť podľa § 4 ods. (1) a (2) tohto nariadenia nevykoná, dopustí sa priestupku podľa
osobitného zákona.2)

§ 5 - Voľný pohyb psa a obmedzenia vstupu psov
(1) Voľný pohyb psa na verejných priestranstvách
Mesta je možný len na nasledovných vyhradených miestach, ktoré sú viditeľne označené informačnou tabuľou a na ktorých sú umiestnené
kontajnery vhodné na zhromaždenie výkalov:
a) na verejnej zeleni za obchodným domom
MAX,

Držiteľ psa musí mať so sebou dostatočné množstvo vrecúšok na odstránenie psieho výkalu.

b) pod nadjazdom na Gabčíkovskej ceste,
c) na verejnej zeleni v lunaparku na Trhovisku
(2) Zakazuje sa :
a) vodiť psa na miesta, na ktoré je vstup so psom
zakázaný,“
b) vodiť psa bez vôdzky do vozidla verejnej dopravy a na miesta, kde sa zhromažďujú ľudia,
a ak ide o psa bez výcviku, ktorý by mohol
ohroziť zdravie iných zvierat alebo bezpečnosť
ľudí, ani bez zabezpečenia náhubkom,
c) nechať psa voľne sa pohybovať na verejnom
priestranstve a na mieste, kde je voľný pohyb
psov zakázaný,
d) vodiť psa alebo nechať ho voľne sa pohybovať:
1. na miestach vyznačených oznamom „Zákaz
vstupu so psom“ alebo zodpovedajúcim piktogramom
2. na detských ihriskách a pieskoviskách, na priestoroch vymedzených pre hry detí, v predškolských a školských zariadeniach,
3. na verejných športových ihriskách a plochách určených na tento účel,
4. na kúpaliskách
5. na cintorínoch
6. na trhoviskách
e) vodiť psa pri jazde bicyklom,
f) uviazať alebo ponechať psa samého bez uviazania na verejne prístupnom mieste (napríklad
pred obchodom).
g) nechať voľne pohybovať psa bez prítomnosti
jeho držiteľa, ktorý ho vedie,
h) nakladať so psom v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo s týmto nariadením, najmä opustiť psa s úmyslom zbaviť
sa ho vypustením na území mesta.
(3) Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov okrem prípadov uvedených v § 5
ods. (2) písm. d) 1. a 2. tohto nariadenia.

(4) Nezabránenie voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených, nerešpektovanie zákazu
vstupu so psom alebo zákazu voľného pohybu psa
sa považuje za priestupok podľa osobitného zákona. 1)

§ 6 - Vodenie psa
(1)Vlastník psa a držiteľ psa je povinný zabezpečiť,
aby psa viedla na mieste verejnosti prístupnom
mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá ho ovládať v každej situácii. Vlastník psa
a držiteľ psa je povinný predchádzať a zabraňovať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom
ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na zdraví, majetku a životnom
prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť, inak sa
dopustí priestupku podľa osobitného zákona.¹)
Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných zákonov o nutnej obrane a krajnej núdzi.
(2) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov môže len
osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
(3) Psa možno vodiť na verejné priestranstvo, len
na vôdzke uviazanej na obojku alebo na prsnom
postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť
primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné
psa ovládať v každej situácii.
(4) Za psa na účely tohto nariadenia zodpovedá
vlastník psa a ten držiteľ psa, ktorý v rozhodnom
čase psa vedie alebo v rozhodnom čase nad psom
vykonáva dohľad. Trestnoprávna a občianskoprávna zodpovednosť za psa sa spravuje osobitnými zákonmi.
(5) Držiteľ psa, ktorý psa vedie na mieste verejnosti
prístupnom mimo chovného priestoru alebo za(Pokračovanie na str. 14.)
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(Pokračovanie zo str. 13.)

§ 7 - Odchyt psov

riadenia na chov, je povinný mať pri sebe dostatočné množstvo vhodných pomôcok alebo vrecúšok (mikroténové, igelitové, papierové a pod.)
na odstránenie psích výkalov, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za priestupok podľa osobitného predpisu. 2)
(6) Držiteľ psa, ktorý vedie psa, je povinný bezodkladne na vlastné náklady odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo a uložiť
ich na určené miesto, inak sa dopustí priestupku podľa osobitného zákona.¹). Určeným miestom je nádoba na komunálny odpad, nádoba
na uličné smeti, prípadne špeciálna označená nádoba určená na výkaly psov. Vrecúško s výkalmi je povinný pred uložením na určené miesto
uzatvoriť tak, aby sa výkaly z vrecúška neuvoľ-

(1) Odchytený môže byť každý túlavý pes podľa
§ 2 písm. d) tohto nariadenia. Odchyt túlavých
psov v meste vykonáva mestom poverená osoba alebo Mestská polícia Dunajská Streda (ďalej len “Mestská polícia“) v spolupráci s veterinárnou službou a osobou k tomuto účelu určenou.
(2) Mestská polícia
a) vedie potrebnú evidenciu o odchyte psov,
b) poskytuje bezodkladne a bezplatne informácie o odchytených psoch.
(3) Odchytený pes bude umiestnený do útulku pre
túlavé zvieratá. S odchyteným psom sa musí zachádzať v súlade s predpismi o veterinárnej starostlivosti (napr. zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárskej starostlivosti, vyhláška č. 123/2008 Z.z.
o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvie-

stredím a každým individuálnym psom, ktorý
s ohľadom na druh psa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručuje jeho
dobrý zdravotný stav, fyziologické a etologické
potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne
vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické
prejavy správania sa.
(2) Každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá psa
trvalo alebo prechodne chová alebo drží, je povinná zabezpečiť psovi výživu, opateru a umiestnenie, zodpovedajúce jeho fyziologickým potrebám a správaniu a poskytnúť mu potrebnú voľnosť pohybu. Voľnosť pohybu psa sa nesmie obmedzovať trvalo a zbytočne, alebo keď to psovi
spôsobuje bolesť alebo poranenie.

§ 9 - Kontrolné orgány a sankcie
(1) Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú príslušníci
Mestskej polície, poverení zamestnanci Mesta, poslanci Mestského zastupiteľstva a hlavný kontrolór mesta.
(2) Priestupky za porušenie podmienok
držania psov upravuje osobitný predpis 1),2),
ktorý zároveň ustanovuje právomoc Mesta a
Mestskej polície pri prejednávaní priestupkov.

§ 10 - Spoločné ustanovenia
(1) Správca bytového domu, spoločenstvo
vlastníkov bytov na základe žiadosti a po dohode s Mestským úradom predloží zoznam
držiteľov psov v bytovom dome.
(2) Zakazuje sa držanie bojových psov v byte
v bytovom dome. Porušenie tohto zákazu sa
považuje za priestupok podľa osobitného
predpisu 2.)

§ 11 - Prechodné a záverečné
ustanovenie

Ohlasovacia povinnosť sa týka aj psa, ktorý sa zdržiava v meste nepretržite viac ako 72 hodín.

nili ani počas vyprázdňovania nádoby na odpad
počas zberu a odvozu odpadu.
(7) Držiteľ psa je povinný pri chove, držaní a vodení psa dodržiavať verejný poriadok a pravidlá občianskeho spolunažívania, počínať si tak, aby
nebolo poškodzované životné prostredie a narušované medziľudské vzťahy, nad mieru primeranú pomerom neobťažovali susedov hlukom
a pachom.
(8) Chovatelia psov sú povinní riadiť sa ustanoveniami platných osobitných predpisov o veterinárnej starostlivosti a o ochrane zdravia ľudí
a vytváraní zdravých životných podmienok a plniť
opatrenia, ktoré podľa týchto predpisov vydávajú
príslušné orgány.
(9) Držiteľ psa je povinný zabezpečiť opatrenia na
zabránenie úteku psa a neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania psa.

rat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá).
(4) V prípade, že bol pes odchytený mestskou políciou, vlastník psa alebo držiteľ psa si môže psa
po preukázaní vlastníckeho alebo iného obdobného práva k psovi prevziať, pričom je povinný
uhradiť preukázané náklady spojené s odchytom
psa a so starostlivosťou o psa.
(6) Ak sa do 30 dní od odchytu psa neprihlási vlastník psa alebo držiteľ psa, pes bude považovaný
za túlavé zviera.

§ 8 - Ochrana psov
(1) Každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá psa trvalo alebo prechodne chová alebo drží,
je povinná pri chove alebo držaní psa zabezpečiť jeho ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi pro-

(1) Držiteľ psa, ktorý psa drží dňom nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, je povinný
každého psa, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, dať začipovať do 31. decembra
2011, inak sa dopustí priestupku podľa osobitného zákona. 2)
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzne nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 19
zo dňa 15. decembra 2009 o podmienkach držania psa na území Mesta Dunajská Streda.

§ 12 - Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda
účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia na
úradnej tabuli mesta v budove Mestského úradu
v Dunajskej Strede.
V Dunajskej Strede, 6. júla 2011
JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta
/Príslušné formuláre nájdete na webovej
stránke mesta www.dunstreda.sk/.
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Nariadenie o dani za psa
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 10/2011 zo dňa 26. apríla 2011
§ 1 - Základné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
„nariadenie“) upravuje podrobnosti k § 22 až § 27
zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na území Mesta Dunajská Streda, najmä sadzbu dane za psa, splátky dane za psa, lehotu splatnosti splátok dane za psa, spôsob preukazovania
vzniku a zániku daňovej povinnosti, náležitosti oznamovacej povinnosti, oslobodenia od dane a zníženia dane za psa, spôsob vyberania dane za psa.

§ 2 - Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní
občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

§ 3 - Správca dane
Správcom dane za psa je mesto Dunajská Streda (ďalej len „Mesto“).

§ 4 - Daňovník

c) 5,- eur v rodinných domoch, rekreačných chatách, záhradách, v areáloch právnických osôb
a fyzických osôb- podnikateľov v mestskej časti Mliečany, Malé Blahovo, Čótfa.
(3) Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
(4) Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane,
prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou.
(5) Od platenia dane za psa sú oslobodení občania, ktorí sú držiteľmi preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu.
(6) Správca dane znižuje ročnú sadzbu dane za jedného psa
a) vo výške 50 % u daňovníkov starších ako 65
rokov pokiaľ nežijú v spoločnej domácnosti
s inými osobami
b) vo výške 30 % u daňovníkov, ktorí si osvojili psa z útulku pre psa prevádzkovaného na
území Mesta
(7) Podmienkou zníženia dane u daňovníkov uvedených v ustanovení § 6 odseku 6 písm. b) tohto nariadenia je predloženie potvrdenia útulku
pre psa o osvojení psa. Lehota na uplatnenie zníženia dane za psa je 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti v nadväznosti na § 8 odsek 1
tohto nariadenia.

§ 7 - Vznik a zánik daňovej povinnosti

(2) Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane
každú zmenu oznámených údajov podľa odseku
1 najneskôr do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný písomne oznámiť túto skutočnosť správcovi dane do 30
dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Táto povinnosť daňovníka sa považuje za splnenú ak daňovník odhlási psa z evidencie vedenej mestským
úradom podľa osobitného zákona. Správca dane
vráti daňovníkovi pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré
bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej
časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
(4) Za nesplnenie oznamovacej povinnosti správca
dane vyrubí daňovníkovi pokutu podľa všeobecne záväzného predpisu o správe daní a poplatkov.

§ 9 - Vyrubenie a platenie dane
(1) Správca dane vyrubí daň za prvé zdaňovacie obdobie platobným výmerom. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
(3) Správca dane vráti daňovníkovi preplatok na
dani za psa, ak je väčší ako 3,31 EUR alebo sa
tento preplatok, na žiadosť daňovníka, použije
na úhradu inej dane.

(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, (1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalenak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
dárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v kto- § 10 - Záverečné ustanovenia
(2) V prípade, ak je vlastníkom alebo držiteľom psa
rom sa pes stal predmetom dane.
osoba mladšia ako 18 rokov, daňové povinnosti (2) Ak daňovník nadobudne psa mladšieho ako 6 me- (1) Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzprechádzajú na jeho zákonného zástupcu.
siacov, jeho daňová povinnosť vzniká prvým dňom
ného nariadenia vykonáva správca dane protoho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mestredníctvom policajtov Mestskej polície, pove§ 5 - Základ dane
siaci, v ktorom pes dosiahol vek 6 mesiacov.
rených zamestnancov mesta Dunajská Streda, po(3) Daňová povinnosť zaniká prvým dňom kaslancov Mestského zastupiteľstva Dunajská Strelendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiada a hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda.
Základom dane za psa (ďalej len „daň“) je poci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom ale- (2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia
čet psov.
bo držiteľom psa.
sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Du§ 6 - Sadzba dane a zdaňovacie
(4) Povinnosť platiť daň sa vzťahuje aj na daňovnínajská Streda č. 20/2009 zo dňa 15. decembra 2009
obdobie
ka, ktorý psa prihlási v inej obci, ale chová ho v
o dani za psa na území mesta Dunajská Streda.
Meste. Na daňovníka sa vzťahuje oznamovacia po§ 11 - Účinnosť
vinnosť podľa tohto nariadenia .
(1) Sadzba dane sa určuje na jedného psa za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok.
(2) Sadzba dane za jedného psa za kalendárny rok § 8 - Oznamovacia povinnosť
Toto VZN Mesta Dunajská Streda nadobúda
je určená podľa miesta chovu alebo držania psa na
účinnosť dňa 1. januára 2012 .
území Mesta nasledovne:
(1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej poa) 20,- eur v bytových domoch,
V Dunajskej Strede, 26. apríla 2011
vinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vznib) 10,- eur v rodinných domoch, rekreačných chaku daňovej povinnosti na tlačive „Oznámenie
tách, záhradách, v areáloch právnických osôb
JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta
vznik - zmena daňovej povinnosti k dani za psa“
a fyzických osôb-podnikateľov v meste Du(ďalej len „Oznámenie“), ktoré tvorí príloha č. 1
(A rendeletek magyar nyelvű szövegét lapunk követkenajská Streda,
tohto nariadenia.
ző számában közüljük.)

16

Képriport

Gül Baba is megirigyelné
Egy dunaszerdahelyi rózsakert, amely
méltán kerülhetne be a Guinness-féle
rekordok könyvébe
Ki látott már zöld rózsát? Nagy ritkaság, de Dunaszerdahelyen
ilyen is van. Hogy hol? Győry Szilveszter kertjében, Szlovákia legnagyobb magán rózsagyűjteményében, amely világviszonylatban is ritkaságnak számít: ez a legkisebb területen termesztett, fajtaszámra legnagyobb rózsagyűjtemény.

Győry úr, milyen nagy ez a kert?
Utakkal, bódéval együtt 3,4 ár.
És hány rózsatő van benne?
Jaj, azt nem tudom megmondani. Fajtából
van vagy hétszáz.
Egy hajógépész hogyan jut a rózsanemesítéshez?
Mi kell ahhoz, hogy valaki kertészkedjen? Az,
hogy gyerekkorában jusson neki egy majdnem egy
hektáros kertből egy négyzetméternyi. Nálunk
mindenki dolgozott a kertben, én is akartam, erre
kaptam egy kis földdarabot, ez volt a kiskert. Mire
nagyobb lettem, jött a szövetkezetesítés, mindent
elvettek. Mivel gyerekkoromtól rettenetesen izgattak a gépek, az alapiskola után a kassai gépipari szakközépiskolába jelentkeztem. Ott olyan
sok volt a jelentkező, hogy nyitottak egy magyar
osztályt a pozsonyi ipariban. De mivel sehogy sem
illettünk a képbe, a második évben elküldték az

egész osztályt Kassára, a harmadik és a negyedik évfolyamot, pedig már Komáromban végeztük. A pozsonyi ipariban nagyon tetszett, hogy az
ablakból láttuk a Dunán vonuló hajókat. Mindig
húzott valami a hajókhoz, de ebben semmiféle
konkrétum nem volt. Aztán, amikor a katonaság
után az egyik ismerősöm, aki hajós volt, rábeszélt,
hogy jelentkezzem én is, jelentkeztem. Nem vettek fel rögtön, végül mégis csak sikerült. A Vaskapunál, hatalmas gőzösökön, a legerősebb hajókon dolgoztam. Nagyon szerettem azokat a szuszogó-dohogó masinákat. Az oldalkerekek másfél méteres hullámokat vágtak, ahogy húzták át
a zuhatagon keresztül a vontát, az ember szinte
beleborzongott. Minden nap az Ada Kaleh mellett hajóztunk el, amelyről Jókai is írt az Aranyemberben, bár a Senki szigete valójában vagy
száz kilométerre feljebb lehetett. Mindig vonzott
ez a titokzatos sziget a karcsú minaretjével. Egy
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nyáron nagy protekcióval sikerült bejutnom, de
csak fél napra. Kiszálltam a sziget végén a ladikból, és megláttam Miszkin Baba sírját. Ő egy
középázsiai kis szultanátus trónörökösének az öcscse volt. Tizennyolcévesen elmenekült hazulról,
nehogy a bátyja eltetesse őt láb alól, attól tartva, hogy a trónjára tör. Sok bolyongás után Ada
Kaleh törökök lakta kis szigetén telepedett le.
Amikor járvány tört ki, sok embert meggyógyított, mert az orvosláshoz is értett. Halála után az
ottaniak hálából egy szép türbét csináltak neki,
és melléje rózsát ültettek. Engem azok a sárga rózsák teljesen elbűvöltek.
Milyen rózsák voltak?
Akkor még nem ismertem az egyes fajtákat, és
nem volt még internet, ahol utánanézhettem volna. Azt hittem, hogy vadrózsák. Ma már, vagy 4O
év táblatából sejtem, hogy Rosa kokanica lehetett.
Szíriában, Libanonban, Egyiptomban is rengeteg különleges rózsát láttam. Mikor kertünk
lett, elmentem Pozsonyban a Zareshez, és vettem tíz rózsát, mindenféle színűt. Volt hozzá va-

lami szöveg is, de kit érdekelt. A tízféle „tearózsát” elültettem, vártam egy évet, és lett a tízből egy fajta: ’Gloria Dei’. A következő évben
is vettem a Zaresnél rózsákat, de akkor már valamivel tovább jutottam, de tíz tőből, megint hét
Gloria Dei lett... A kezembe akadt egy katalógus. Elkezdtem bújni a rózsatermesztésről írt
könyveket. Vannak orosz, ukrán, cseh, német, angol könyveim, vagy 6O darab, közülük többet
ronggyá olvastam. Z. K. Klimenko Rózy c.
könyvét pedig lefordítottam magamnak magyarra. Oroszul kapásból tudom a szakkifejezéseket. Angolul nem tudok, de ami a rózsával
kapcsolatos, azt angolul is megértem, így el tudom olvasni az interneten.
Igaz, hogy ön az angol Royal National Rose
Society tagja?
Igen, tagja voltam, mint egyedüli szlovákiai. Ma
már, ha bárki feliratkozik és befizeti a tagdíjat, minden negyedévben elküldik a címére a The Rose c.
folyóiratot. Tagja vagyok a zólyomi Rózsaklubnak,
tiszteletbeli tagja vagyok a prágai Rózsaklubnak,
de a pozsonyinak nem.
Írtam egy ismertető cikket a rózsáimról a pozsonyi Záhradkárnak, de nem hozták le. Már
nem is vagyok rájuk kíváncsi...
Szerettem volna tudni, milyen kritériumai vannak az új fajták bejelentésének, 6-7 éve írtam az
illetékes szlovák hivatalnak, de válaszra sem méltatott. Most már örülök is neki.
Magyarországon, Romániában, Csehországban és másutt, jobban ismernek, mint idehaza.
Számomra ez nem probléma. Mindenfajta botanikai és egyetemi képzés nélkül letettem annyit az
asztalra, mint sok más. Több mint kétszer annyi
rózsát nemesítettem ki egymagam, mint az összes
szlovákiai nemesítő együttvéve! 2010-ig 77 fajtám volt. Az idén, pedig már vannak újak: ’Csángók’, mini, ’Kárpáti Piroska’, floribunda, ’Góbék’,
mini, ’Ada Kaleh’, talajtakaró, Királynék városa, Veszprém, Urbis Reginae, vagy Civitas Reginae
nevet kapja. Nekem ez elég.
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Hogyan születik egy új rózsafajta?
Ez hasonló dolog, mint amikor valaki azt szeretné, hogy szuperokos gyerekei legyenek, akik
garantáltan megkapják a Nobel-díjat. De úgy van
ám, hogy sok millió emberre, ha jut egy Nobeldíjas. Azokat a rózsákat kell szaporítani, amelyek
magot kötnek, tehát nem meddők. A beporzásnak
az a lényege, hogy a kiválasztott anyát beporozzuk
egy szintén kiválasztott apával, hogy óhajtott utódokat nyerjünk. De van olyan, hogy termékeny
a bibe, jó a pollen, csak épp a szirmok úgy veszik körül a bibét, hogy be van csukódva, nem férnek hozzá a méhek. Kibontom a virágot, a pollent eltávolítom, és beporzom. A nagy cégeknek,
mint a Tantau, a Kordes, a Meilland, egész gyáruk van erre. Ott az üvegházakban, ahonnan a
rovarokat is kizárják, nehogy véletlenül beporozzák a virágokat, százezer számra vetik el a magot, és meg tudják csinálni, hogy összehoznak egy
brazil válogatottat. Én boldog vagyok, ha elérek
valamit az első ligában.
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Munkaidőben ﬁzetős a parkoló
A városházától alig 50 méterre lévő autóbuszmegálló mellett ugyan jól látható helyen lévő tábla
figyelmeztet arra, hogy az itteni parkolók fizetősek,
sokan mégis feketén parkolnak le, kockáztatva a bírságot. Mint az információs táblán is jól látható, munkanapokon 8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 12
óra között a főút szélén csak parkolójegy ellenében
lehet parkolni. A jegy könnyen beszerezhető, hiszen
a városháza mellett és az út túloldalán, az adóhivatallal szemben is van jegyárusító automata.
Ingyenes parkolási lehetőség alig néhány méterrel
odább kínálkozik, a LIDL parkolójában. Akár folyamatosan ingyen parkolhatnak viszont a buszmegálló mögötti ház lakói is, ha rendelkeznek az ottlakásra vonatkozó és a városházán beszerezhető igazolókártyával.

Parkovisko je v pracovnom čase spoplatnené
Pri autobusovej zastávke asi 50 metrov od radnice sa nachádzajú spoplatnené parkoviská, na čo upozorňuje aj informačná tabuľa. Predsa tu mnohí odstavujú svoje autá bez parkovacieho lístka, riskujúc
tým pokutu. V pracovných dňoch je parkovisko spoplatnené od 8 do 17 hodiny, v sobotu od 8 do 12 tej. Parkovacie lístky sa dajú kúpiť v automatoch, ktoré sa nachádzajú tesne pri radnici a naproti daňovému
úradu. Bezplatne možno parkovať o niekoľko desiatok metrov ďalej, na parkovisku pri supermarkete LIDL.
Takisto aj obyvatelia bytovky za autobusovou zastávkou môžu parkovať po celý deň zadarmo pri dome,
ak zaobstarali na radnici potvrdenie o tom, že tu majú trvalé bydlisko.

Našli ukradnutú
cintorínsku bránu
Okoloidúci určite si všimli, že začiatkom júla náhle zmizla jedna z brán mestského cintorína. Bránu niekto ukradol, a
ako to mestskí policajti zistili, predal ju v
najbližšej zberni železného šrotu.
„Podarilo sa nám vypátrať, že odcudzenú bránu istý mladý muž zaniesol do
zberne na Malodvorníckej ceste, kde dostal za ňu 5 eur. Vyplynulo to z evidencie
vedenej zberňou“– povedal pre DH Tibor
Csiba, náčelník mestskej polície. Vďaka tomuto záznamu príslušníci ľahko identifikovali páchateľa. Zberňa bránu vydala
polícii, ktorá bola následne osadená na pôvodné miesto. Páchateľom je 26 ročný, drogovo závislý mladý muž, ktorý mal problémy so zákonom aj skôr. Má na svojom
konte aj niekoľko vlámaní. Stíhaný je vo
veci priestupku, za čo mu v zmysle zákona môže byť udelená pokuta v blokovom
konaní maximálne 60 eur. Zrejme ho čaká
podstatne vyšší trest, ak sa preukáže, že aj
vlámania spáchal on.

Megkerült az ellopott temetőkapu
Bizonyára feltűnt az arra járóknak, hogy júliusban néhány napig hiányzott a belvárosi temető egyik kapuja. A súlyos vaskaput valaki meglovasította, majd – mind a városi rendőrök kiderítették - leadta a legközelebbi ócskavas-telepen.
„A kisudvarnoki úti hulladékgyűjtőben 5 eurót tett zsebre a kapuért az a
fiatalember, aki ellopta” – tudta meg lapunk Csiba Tibor városi rendőrparancsnoktól. Ezt a gyűjtőben vezetett nyilvántartásból derítették ki, és így
nem volt nehéz beazonosítani a tettest sem. A hulladéktelepen még aznap
kiadták a kaput az intézkedő rendőröknek, így az ismét visszakerülhetett az
eredeti helyére. A 26 éves drogfüggő, nem dunaszerdahelyi illetőségű fiatal férfi már korábban is összeütközésbe került a törvénnyel, több betörés is
az ő számlájára írható. A rendőrség kihágás miatt indított ellene eljárást, a törvény értelmében legfeljebb 60 eurós bírságot kaphat. De ha rábizonyítják a többi bűncselekményt is, nem ússza meg ennyivel.

A városi rendőrök a közeli hulladéktelepen leltek rá az ellopott temetőkapura.
/ Mestskí policajti bránu našli v blízkej zberni železného šrotu. Škoda pôsobená mestu bola vyčíslená vo výške 130 eur.

Semmit ne hagyjunk
az autóülésen!

Nič nezanechávajme
na sedadlách v aute!

A leparkolt autókban hagyott legjelentéktelenebb tárgyak is mágnesként vonzzák a betörőket.
Képünk tanúsága szerint nem haboznak kitörni az
ablakot egy ott hagyott pulóver vagy bevásárlótáska
miatt. Főleg a belvárosban és a termálfürdő környékén szaporodtak el az ilyen jellegű betörések.
A városi rendőrség arra kéri a gépkocsi-tulajdonosokat, hogy legyenek körültekintőek és saját érdekükben lehetőleg semmilyen tárgyat ne hagyjanak az üléseken.

Predmety zanechané na sedadlách v aute
sú magnetom pre zlodejov. Ako o tom svedčí aj archívny záber polície, vandali neváhajú
rozbiť okno auta aj pre bezcenný pulóver či
nákupnú tašku. Takéto trestné činy sa rozšírili hlavne v centre mesta a v blízkosti termálneho kúpaliska. Mestská polícia preto žiada majiteľov motorových vozidiel, aby vo
vlastnom záujme nezanechávali nijaké predmety na sedadlách v aute.

Környezetvédelem / Životné prostredie
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Kaszálnak felszólításra
A telektulajdonosok egy
része még mindig kivár
a gyomok lekaszálásával
Köztudott, hogy az építkezési telkeken és
minden más jellegű ingatlan területén a tulajdonos köteles lekaszálni, vagy lekaszáltatni a gazt. Ennek ellenére sok telken virít
a gyom, főleg a mostani gyakori kiadós
esőzések után.
Nem mindenki tesz azonban eleget ennek a törvényes kötelességének. Sok helyütt éktelenkedik a
gyom, köztük az allergiát okozó gyomnövények, így
a parlagfű is. Ez a fajta gyomnövény szerencsére a
belvárosban nem fordul elő, mert elsősorban a laza,
savanyú talajokat kedveli, ezért a vasút mentén és
a város peremterületein látható. Szabó Dezsőtől, a
városi hivatal köztisztaságért és környezetért is felelős főosztályának a vezetőjétől megtudtuk, hogy
az utóbbi időben némileg javult ugyan a helyzet, de
a telektulajdonosok egy része továbbra is csak azután lát neki a gyom lekaszálásának, hogy a városházától megkapták az erre vonatkozó felszólítást.
Az első felszólításokat júniusban postázták.
„Akik a megjelölt határidőig nem tettek eleget a
felszólításnak, azok ellen szabálysértési eljárás indult. Ezzel a telektulajdonosok azt teszik kockára,
hogy a következő évben nem lesznek jogosultak a kedvezményeket biztosító Hűségkártyára.” – nyilatkozta
lapunknak Szabó mérnök. Ha újra megnő a gyom,
újra figyelmeztetni kell a telkek hanyag gazdáit és
a kaszálás elmulasztása újabb eljárást von maga után.
De mint a főosztályvezető elmondta, az ingatlantulajdonosok többsége tudja, mi a kötelessége és nincs
szükség arra, hogy a város figyelmeztessen
Más városokban is gondot okoz az, hogy miként érjék el a magánterületek gyommentesítését.
Az érvényes jogszabályok nem sok szankcionálási
lehetőséget adnak az önkormányzatoknak. Ezért
is egyre több szó esik az országos nagypolitikában arról, hogy változtatnak a jogi kereteken és törvénybe iktatják a kényszerkaszálás lehetőségét,
amikor a város lekaszáltatja a gyomos területet, de
a költségeket kiszámlázhatja a tulajdonosnak.

Az adóhivatal melletti telek a belvárosban található, ezért rontja a városközpont arculatát is. / Pozemok pri
daňovom úrade sa nachádza v centre mesta, preto veľmi špatí tvár centrálnej časti mesta.

Kosia, ale len po výzve
Niektorí majitelia pozemkov vyčkávajú s kosením
Je známe, že zaburinené stavebné pozemky, ako aj iné plochy musia majitelia pozemkov pokosiť. Napriek tomu sa nájdu aj
v Dunajskej Strede zaburinené pozemky.
Nie každý si totiž plní svoju zákonnú povinnosť. V dôsledku toho sú niektoré plochy husto zaburinené, aj takými burinami, ako je ambrózia, ktoré umocňujú u alergikov alergické
reakcie. Tento druh buriny sa našťastie v centre mesta nenachádza, nakoľko uprednostňuje ľahké, kyslé pôdy, preto ju vidno najmä v okrajových častiach mesta a popri železničnej trati.
Ako vedúci technického a investičného odboru mestského úradu, Ing. Dezider Szabó pre
DH potvrdil, v poslednej dobe sa disciplína majiteľov pozemkov mierne zlepšila, ale niektorí
z nich sa púšťajú do kosby len po dôraznej výzve príslušného odboru mestského úradu. Prvé
výzvy boli rozposlané v júni.

„Kto nezareaguje na výzvu do stanoveného termínu, voči tomu zahajujeme priestupkové konanie. Riskuje aj nárok na Vernostnú kartu na nasledujúci rok“ - povedal
pre DH vedúci odboru. Ak burina po prvej
kosbe opäť porastie, treba zábudlivcov
znovu upozorniť. Ak kosenie nevykonajú do
stanoveného termínu, opätovne sa zahajuje voči nim priestupkové konanie. Ale ako
Ing. Szabó potvrdil, väčšina majiteľov pozná svoje povinnosti a nečaká na upozornenie z mestského úradu.
Aj v iných mestách je problém, ako dosiahnuť kosbu buriny na súkromných pozemkoch. Platné zákonné normy totiž neobsahujú dostatočné sankčné možnosti. Aj
preto sa v celoštátnej politike čoraz častejšie
vynára otázka zavedenia nútenej kosby. V
tomto prípade by mesto vykonalo kosenie
na náklady majiteľa pozemku.
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Jóakarat,
összefogás
Egy dunaszerdahelyi
ﬁatalasszony szerint
a rászorulókon inkább
a kevésbé gazdagok
segítenek
A dunaszerdahelyi Boženík Rita Henriettának meggyőződése, hogy a rászorultaknak hamarabb adnak a kevésbé tehetősek, mint a gazdagok. Ahogy az is,
hogy miért hagynánk, hárítanánk a rászorulók megsegítését másokra, ha magunk is megtehetjük.
A 31 éves, kétgyermekes fiatalasszony saját tapasztalatból beszél, hisz már évek óta segíti a rászorulókat, sőt, megvan az a képessége, hogy másokat is mozgósítson a jó cél érdekében.
"Andreas fiamnak az évek során rengeteg játéka gyűlt össze, sokat közülük már "kinőtt", nem
játszott velük. Sajnáltam kidobni, végül támadt
egy ötletem, elvittük a közeli gyermekotthonba.
Az ottani gyerekek öröme óriási lelki élmény volt
számunkra." Így kezdődött. Rita aztán már tudatosan kereste a segítségre szorulókat. "A világhálón nagyon sok ember kér segítséget. Az
első, akinek igyekeztünk segíteni, egy galántai
család volt. A férjem lefényképezte, amint osztom
szét az ajándékokat, és a fotókat feltettük a világhálóra. Sokakat megkapott a gyerekek arcáról sugárzó öröm. Felajánlották, adnak játékokat, kinőtt ruhát, továbbítsam a rászorulóknak.
Az adakozók és a megajándékozottak nevét,
gyakran a fényképükkel és a gyönyörű köszönőlevelekkel együtt, felteszem a netre. Ez újabb ösztönzést jelent, újabb segíteni akaró emberek jelentkeznek. A tevékenységemre felfigyelt egy
szlovák lap, a borítólapjára kerültem, és ez további feladatokat hozott. Felkértek, hogy szervezzek gyűjtést egy májátültetésre váró, 3 éves kisfiúnak. Megtettem. Nagyon sok pénz összegyűlt,
mégsem annyi, amennyi fedezte volna a műtétet.
Németországban egy professzor mégis vállalta,
ráadásul ingyen. Nemrég elhozták hozzánk a szülők a kicsit, meghatva ölelgettem meg."
Rita rengeteget dolgozik, mégis nyugalom és
derű árad egész lényéből. Mi a titka? "Minél több
szeretetet surárzol ki, annál több áramlik hozzád
vissza. Az öröm ott kezdődik, ahol az egyén felhagy
saját boldogsága keresésével, hogy megpróbáljon
boldoggá tenni másokat."

Treba len štipku dobrej vôle
Henrietta Boženíková pomáha sociálne odkázaným
Menej zámožní dávajú rýchlejšie a ochotnejšie -- tvrdí Henrietta Boženíková, ktorú všetci volajú len Ritou.
Tridsaťjeden ročná žena, matka dvoch detí
vie, čo hovorí. Ona sama patrí k tým ochotným,
čo majú dar porozumieť prianiam a potrebám sociálne odkázaných, ba dokáže mobilizovať aj
iných, aby pomohli.
„Mnohí sa ma spytujú, čo ma viedlo k
tomu, aby som pomáhala iným? Myšlienka sa
zrodila pred niekoľkými rokmi, keď sme upratovali v synovej izbe. Andreas mal veľa takých
hračiek, s ktorými sa už nehral. Bolo mi ľúto vyhodiť ich, preto sme ich darovali deťom v detskom domove. Tá ich radosť bola pre nás nezabudnuteľným zážitkom“
Od tej doby sa Rita začala venovať charite.
„Začala som na internete hľadať rodiny, kto-

ré potrebujú pomoc. Žiarivé tváre detí na fotkách, ktoré sme po návšteve prvej rodiny uverejnili na internete, oslovili ďalších ľudí. Požiadali ma, aby som doručila odkázaným aj
ich darčeky. Darcov neustále pribúda. Vďaka tejto činnosti som sa dostala na titulnú
stranu novín, čo spustilo ďalšiu lavínu poverení. Požiadali ma, aby som pomohla so
zbierkou pre dieťa odkázané na transplantáciu pečene. Je nesmierne potešujúce, že
operáciu dieťaťa vykonala zadarmo jedna nemecká klinika.“
Napriek svojej vyťaženosti z mladej ženy vyžaruje vyrovnanosť a duševná pohoda. „Čím viac
lásky vyžaruješ, tým viac prúdi späť k tebe. Radosť sa začína tam, kde prestaneš hľadať svoje šťastie, a pokúsiš sa urobiť šťastnými druhých“
- vysvetľuje svoju vnútornú harmóniu Rita
Boženíková.
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Felújítás / Rekonštrukcia

Műjégpálya:
felújítás
A korszerű hűtőrendszerrel
már az új idényben energiatakarékosabb lesz az üzemelés
A téli hónapokban korcsolyázni vágyók ezrei
veszik igénybe a városi műjégpályát. Tavaly 12 ezer
látogatója volt a létesítménynek, ebből mintegy kétezren jégkorongozásra vették igénybe.
2009 óta nyaranta közlekedési gyermek játszópark működött a palánkkal kerített részen. Napjainkban azonban felújítás zajlik a jégpályán, a beruházásra közel 400 ezer eurót fordít a városi költségvetés. A pálya alsó betonrétege és annak szigetelése már elkészült. A kicserélt hűtőcsővezeték-rendszer közel 25 km hosszú, a kivitelező jelenleg már
a nyomáspróbákat végzi. A még látható acélcsövek
fölé újabb betonréteg kerül, így a kétrétegű szigetelésnek köszönhetően csak a jég lesz hűtve. A most
folyó felújítást mindenképpen el kell végezni, hogy
a következő szakaszban, előreláthatóan 3 év múlva
a jégpálya befedése is megtörténhessen, valamint új
öltöző és büfé is épülhessen.

Évente 30%-kal csökkenhetnek az energiaköltségek. / Ročná úspora bude činiť 30% na nákladoch na energiu.

A szerző felvételei
Aranyossy Csaba, a városi sportlétesítmények kezelőségének igazgatója elmondta, hogy
míg a most lecserélt hűtőrendszerben eddig
7,5 tonna folyékony ammónia áramlott, amely
a fagyasztáshoz volt szükséges, ezentúl ez a
mennyiség alig 800 kg-ra csökkent. Igy évente

30 százalék energiát tudnak megtakarítani. A felújított műjégpálya próbaüzeme a tervek szerint
október 30-án beindul. Kedvező időjárás esetén
a létesítmény novemberben megnyithatja kapuit
a korcsolyázók előtt.

-FK-

Umelé klzisko:
modernizácia
Nové chladiace potrubie – umožní 30 percentnú
úsporu energie
V zimných mesiacoch tisícky priaznivcov holdujú korčulovaniu na mestskej
umelej ľadovej ploche. V minulej sezóne areál klziska navštívilo 12 tisíc návštevníkov, z toho takmer dvetisíc amatérskych hokejistov.
Od roku 2009 v lete tu funguje detské dopravné ihrisko. V súčasnosti však na
umelom kľzisku prebieha dôkladná modernizácia hladiaceho systému, na ktorú
z mestského rozpočtu vyčlenili 400 tisíc
eur. Spodná betónová vrstva a izolácia je
už hotová. Vymenili aj chladiace potrubie
v dĺžke takmer 25 km, v súčasnosti sa už
konajú tlakové skúšky. Oceľové potrubie
bude zakryté izoláciou a pribudne aj betónová vrstva. Vďaka dvojitej izolácii

chladiť sa bude iba ľad. Prebiehajúca rekonštrukcia je podmienkou zakrytia umelého klziska, ktoré by sa malo realizovať
o 3 roky aj s výstavbou novej prezliekárne
a bufetu.
Riaditeľ Správy športových zariadení
mesta Csaba Aranyossy povedal, že v
rámci investície sa množstvo čpavku na
chladenie zníži z pôvodných 7,5 tony na
800 kg. Znamená to 30 percentné zníženie spotreby energie ročne. Skúšobná prevádzka UPĽ je plánovaná na 30. októbra. Ak počasie umožní, areál už v novembri otvoria pre verejnosť.

-FKSnímky: autor

Aranyossy Csaba: Próbaüzem október végén. /
Skúšobná prevádzka koncom októbra.
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Nagy
siker
volt!
Az idén itthon és külföldön
is remekelt a Fókusz Gyermekszínpad

Még nem ért véget az év, de a Városi Művelődési Központ Fókusz Gyermekszínpada
máris annyi díjat gyűjtött be, mint más
együttes több év alatt sem. Az idei Duna
Menti Tavaszon a szerkesztett játék kategóriában bemutatott Ajtó című produkciója aranysávos minősítést kapott, elnyerte
a gyermekzsűri díját és rendezője, Jarábik
Gabriella, aki egyben a tavaly 4O. születésnapját ünneplő Fókusz alapítója és vezetője, átvehette a legjobb rendezésért járó díjat. Az alábbi beszélgetés vele készült.

Jehuda Asszád

Díjátadó az idei Duna Menti Tavaszon.

Az Ajtó külföldön is nagy sikert aratott.
- A XX. Nemzetközi Mosonmagyaróvári Fesztiválon elnyerte a legjobb rendezés díját, a szerbiai Óbecsén /Becej/ a Nemzetközi Gyermek- és
Ifjúsági Színjátszó Fesztiválon pedig a fesztivál
nagydíját és a legjobb rendezésért járó díjat kapta. Július elején Balatofüreden részt vettünk az
Amatőr Színjátszók Nemzetközi találkozóján, és
mindkét előadásunk – az Ajtó és A mi János vitézünk, – nagy sikert aratott.
Öntől tudom, hogy amikor benevezte az Ajtót a Duna Menti Tavaszra, még nem tudta, milyen műfajt írjon be.
- Az idén a gyerekek kijelentették, hogy nem
akarnak mesét játszani. Így aztán kitaláltam,
hogy kortárs gyermekversekből készítünk egy öszszeállítást.
A gyerekek döntik el, mit fognak játszani?
- A darabválasztás mindig közös. Azt is közösen döntjük el, mit kell kihagyni, és mit kihangsúlyozni. A tavaly bemutatott A mi János vitézünknél
például gond volt, hogy milyen legyen, hol álljon
az óriás. Hozzunk létrát, ajánlotta valaki. Nem, kint
lesz, a színfalak mögött, és fel kell rá nézni -- mondtam. Úgy nézzetek fel egy bizonyos pontra, hogy
a közönség elhiggye, ott van az óriás. És az volt
a fantasztikus, hogy a közönség vette a lapot, nem
(Folyt. a 23. oldalon)
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hiányzott senkinek, hogy nem látszik az óriás.
Gyerekekkel könnyebb dolgozni, mint felnőttekkel?
- Nincs lényeges különbség. A
felnőttek általában nehezebben
nyílnak meg, de azért a gyerekek
esetében sem mindig könnyű megtalálni a módját, hogy természetesen játsszanak. Az embernek ki
kell találnia a taktikát, amellyel ki
tudja hozni a szereplőkből azt,
amire az adott színpadi szituációban szükség van. Csak az odavezető
út hosszú, aztán már nincs gond.
A gyerekek válogatás útján
kerülnek a Fókuszba?
- Nálunk nincs válogatás, mert
nagyon nehéz azt mondani egy
gyereknek, hogy ő nem kell. Már
csak azért is, mert nehéz felmérni, milyen lesz később. Az viszont
szinte azonnal látszik, hogy komolyan veszi-e a munkát, milyen a
hozzáállása. Általában szombat
délelőtt próbálunk, és van, aki
olyankor inkább tévét szeretne
nézni. Akiket nem igazán érdekel a dolog, lemorzsolódnak. Épp ezért válogatás nélkül is nagyon jó a csapat, tehetségesek a gyerekek. Vannak, akik hetedik éve járnak ide.
Akadnak, akik azt állítják, hogy a ma oly
általános pénztelenség a színjátszásnál akár
ösztönző is lehet, mivel rákényszerít kitalálni, hogyan lehet kevés eszközzel megjeleníteni a dolgokat.

-Az a szerencsénk, hogy negyven év alatt öszszegyűlt valamennyi kellékünk, díszletünk. Van egy
gyakran szereplő lépcsőnk, amely minimum harmincéves. Már nevetünk, ha előszedjük. Persze, sok
mindent meg lehet oldani egy kis kreativitással, van
azonban egy és más, ami pénz nélkül nenigen oldható meg. Ilyen például az utazás. Egy gyereknek
addig érdekes a színjátszókör, amig részt vehet fesztiválokon. Annak a hangulatát semmi sem tudja
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visszaadni. A Duna Menti Tavasz itt van, Dunaszerdahelyen, az számára nem akkora esemény,
mint amikor valahová elutazhat. A gyerekek nagyon
szeretnek utazni. Jó lenne egy nyári tábor is, ahol
nyugodt körülmények között dolgozhatnánk. De nehéz megoldani, mert ha családoknál helyezzük el
a gyerekeket, csereakció keretében, a szülőknek szabadságot kell kivenniük.
Mit kérne a Fókusz számára, ha, mint a mesében, valaki teljesíteni tudná a kívánságait?
- Egy embert, aki csak az
amatőr művészeti mozgalommal foglalkozik, és ért is hozzá. Nem kell, hogy a rendezéshez értsen, de szervezzen, el
tudja intézni, hogy az adott napon fél tízkor a színpad szabad
legyen, vagy hogy egy megfelelő helyiségben, megfelelő
feltételek között próbálhassunk. A másik kívánságom,
hogy ne személyeskedés, politikai hovatartozás döntsön
arról, hogy egy színjátszócsoport, egy galéria vagy
egy rendezvény kap-e támogatást vagy sem. Lássák be
azok, akiknek hatalmukban
áll dönteni, hogy hasznos dolog, amit csinálunk. Mert igenis, van rá igény.
Hol láthatja legközelebb
a közönség a Fókuszt?
- A Csallóközi Vásáron,
ahol A mi János vitézünket
mutatjuk be.

/VK/
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Száz év
magány
Mindenre emlékszik, még az
első világháborúra is
Gódány Veronika néninek csodálatos memóriája van. Érdemes kikérdezni, mindenre
emlékszik, még az első világháborúra is -- bíztatott Kornfeld Tibor igazgató, amikor a Nyugat lakótelepi panzió legidősebb, az idén kereken százéves lakója iránt érdeklődtem.
Veronika néninek nemcsak a memóriája csodálatos. Ő maga is az, korát meghazudtoló mozgékonyságával, finom vonásaival, tiszta hangjával,
világos, szabatos mondataival.Tartás és természetes
intelligencia -- ugyanaz sugárzik belőle, ami férfikiadásban oly gyakran késztette rácsodálkozó elismerésre a "nép gyermekei" iránt az emberségesebb tiszteket az első világháború lövészárkaiban.

Első világháborús emlékek
"Úgy emlékszem rá, mintha ma lenne. Kulcsárkarcsán éltünk, jött a kisbíró, és dobolni kezdett a házunk előtt. Nagyon hosszan dobolt, és amikor már sokan összegyűltek, felolvasta, hogy háború lesz a szerbekkel, ezért aki katonaköteles, jelentkezzen a megfelelő helyen. Emlékszem arra is,
hogy szép idő volt, az emberek kint álldogáltak az
utcán, és a közelgő háborúról beszélgettek.
Öreganyám hangosan sopánkodni kezdett: "Jaj,
mi lesz velünk!? Agyonlőnek bennünket vagy éhen
halunk!" Öregapám csak annyit mondott neki:
"gyerünk ", és bevezette a házba. Tőlünk nem
ment el senki a frontra. Édesapám korán meghalt,
az öregapám már túl volt a hadköteles koron.
Arra is emlékszem, hogy szedték a gabonát, mert
hogy kell a katonáknak. Azzal nem törődtek, hogy
nekünk marad-e. Kevés maradt. Spórolni kellett
a liszttel, tettek hát bele kukoricalisztet. Nem sikerültek a kenyerek, igen laposak lettek, de meg
kellett enni, mert nem volt más. Nyomorúság volt,
még só, cukor se volt a boltokban. Ha híre terjedt,
hogy Dunaszerdahelyen lehet valamit kapni, mindenki ment, és vett, amennyit tudott. Egyszer magyar katonák jöttek, és csóványt szedtek. Mi gyerekek körülálltuk őket, kérdezgettük, mire lesz a csóvány. Azt felelték, hogy levesnek, amin nagyon csodálkoztunk, mert mi még soha nem ettünk csóványlevest. Egyszer délben, amikor épp ebédeltünk,
hallottuk, hogy lármáznak az utcán. Kinéztünk, és
magasan a fejünk felett megláttunk egy zeppelinléghajót. Hangosan zúgott, szép hosszú, csónakszerű teste volt, sok kis ablakkal. Az emberek nem

győztek csodálkozni, hogyan lehetséges, hogy
nem esik le a magasból."

"Száz évig élj!"
"Dunaszerdahelyen hadifogolytábort létesítettek ott, ahol ma az autóbuszállomáshoz közeli park áll. Néha megengedték a foglyoknak, hogy
kijárjanak a környékre kéregetni. Eljöttek hozzánk is. Amikor már a harmadik állított be, öreganyám megjegyezte, hogy nem marad magunknak sem kenyerünk, ha mindegyik kéregetőnek
adunk. Öten voltunk, a nagyszüleim, édesanyám,
a testvére és én. Megállt az ajtóban a fogoly katona, nem szólt egy szót sem, mivel nem tudott
magyarul, csak összetette a kezét. Mikor láttam,
hogy öreganyám nem mozdul, megkértem, adjon
neki kenyeret. Erre levágott egy karéjt, és a kezembe nyomta, hogy adjam oda a katonának.
Odamentem hozzá, átnyújtottam neki, ő pedig az
oldalán lógó tarisznyába tette. Felvett, a magasba
emelt, mert ő maga is nagyon magas volt, és mondott valamit. Aztán letett, és elment. Öregapám
szerint szerb tiszt volt, és biztosan azt mondta,
hogy nőj nagyra, isten éltessen száz évig. Sokszor
arra gondolok, hogy talán ezért értem meg a századik születésnapomat, ezért vagyok ilyen hosszú
életű. Arra is emlékszem, hogy amikor híre ment,
hogy vége a háborúnak, a fogolytábort felgyújtották. A bíró, aki a szomszédunk volt, befogatott,

és elment, biztosan félt, hogy s mint lesz. A népek eloltották a tüzet, és szétdszedték a deszkabarakkokat, elhordták, ami hasznosíthatót találtak, edényfélét, bútordarabot."

Árvaság
"Mire nyolcéves lettem, májusban meghalt az
édesanyám. Dunaszerdahelyre ment gyalog, mivel a lovak kint dolgoztak a földeken. Meleg volt,
hazajött, hideg vizet ivott és tüdőgyulladást kapott.
Édesapám akkor már nem élt, négyéves voltam,
amikor meghalt tüdőbajban. Testvéreim nem voltak, egyetlen gyerek voltam. Az öregapámékkal maradtam, de öreganyám is hamarosan meghalt."

Játékok
"Régen nem úgy nevelték a gyerekeket, mint
most. Megadták neki az ennivalót, ami kellett, de
nem nevelték akkora szeretetben, mint manapság.
A szomszédságban sok gyerek volt, velük játszottam. Játékunk nem volt, kitaláltunk mindenféle játékot. Az idősebbik lány kitalálta, hogy
másszunk fel a szalmakazal tetejére, nézzünk körül a világban. Nézelődtünk, de csak háztetőket
láttunk. Amikor lementünk volna, a kisebbik
lány elindult lefelé a létrán elsőnek, de pár fok
után megállt, nem mert tovább menni, nagyon magas volt a kazal. Mit csináljunk? Vártunk, hogy
(Folyt. a 25. oldalon)
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(Folyt. a 24. oldalról)

jöjjön ki valaki a házból. Végre kijött valaki, lekiabáltunk neki, aztán jött a legnagyobb fiú, és
lehozott minket, de meg kellett igérnünk, hogy többé nem teszünk ilyet. Nem voltunk rossz gyerekek,
csak nem vigyázott ránk senki. Egy másik alkalommal menyegzősdit játszottunk. A bíróék nagygazdák voltak, volt üres disznóóljuk. Azt kitakarítottuk, virágból koszorút fontunk, majd összeszedtük, megmostuk a kertek végébe kihajított törött tányérokat, csuprokat és kiraktuk sorba egy
deszkára. A bíróék lánya levette az ablakukból a
csipkefüggönyt, az lett a menyasszonyi fátyol. Daloltunk, mire kijöttek a háziak, meglátták Rézi fején a függönyt, levették róla és kapott pár fejbét,
de ez nem szegte a kedvünket. A kert végében megesküdtünk, szedret szedtünk, rátettük a cserepekre,
úgy ettük, mintha isten tudja, milyen finom torta lett volna. Így szórakoztunk, jól elvoltunk, nem
unatkoztunk. Libákat őriztünk, ott futkároztunk,
játszottunk a legelőn. De ennek vége szakadt, amikor nyolcéves lettem. Megözvegyült öregapám,
aki nem tudott főzni, és már nem nagyon bírta a
munkát, elköltözött a testvéréhez a szomszéd faluba, engem pedig anyám nővére elvitt magához
Dunaszerdahelyre, ott kezdtem iskolába járni.
Öregapám megmondta neki, hogy a halála után
én ugyanannyit fogok örökölni, mint ő."

"Nagyon rossz asszony volt".
"A néném gyakran megvert, pedig szófogadó
gyerek voltam, soha nem mondtam nemet, inkább
hallgattam. Az egyik lánya is, aki nálam idősebb
volt, nagyon komisz volt hozzám, mindig árulkodott rám, hogy ezt csináltam, azt csináltam, lelopkodtam a szaloncukrot a fáról, holott nem volt
igaz. Egyszer úgy fültövön vágott, hogy összetört
a fülemben a fülbevalóm. A néném ura nagyon jóravaló, csendes ember volt. Dunaszerdahelyen,
a fatelepen dolgozott. Ha nem is merte a feleségével szemben a pártomat fogni, legalább elbeszélgetett velem, karácsonyi énekekre, imádságokra tanított, ő volt az egyetlen, aki jó volt hozzám. Májusban lettem volna 16 éves, amikor a néném beadott szolgálni a közjegyzőékhez. A férfi
szlovák volt, az asszony diószegi magyar, otthon
magyarul beszéltek. Nem volt olyan rossz dolgom,
de nem szerettem ott. Nagyon silány volt a koszt,
a házaspár folyton veszekedett, és az asszony mindig engem küldözgetett, hogy nézzem meg, mit csinál, merre jár az úr. Mezítláb voltam, a néném nem
engedte, hogy cipőt hordjak. Lestem eleget az utcán, jöttem-mentem, de nem volt az úr sehol. Hazamentem, mondtam, hogy nem jött ki az épületből, amin nagyon csodálkozott a felesége. Harminc év után tudtam meg, hová tűnt az úr. A községházán volt elintéznivalóm, és ott láttam, hogy
van egy hátsó kijárat. Azon ment ki, hiába leselkedtem a főutcán. Egyszer nem jött haza az úr, és
az asszony elment utána. Amikor hazajöttek,
rettenetesen veszekedtek. Volt egy kisebb szoba,
ahol ebédelni szoktak, oda ment be az úr és nagy
szitkozódások közepette összetörte és kidobálta
a bútorokat, a felesége meg csak állt és sírt. Elmentem onnan, már csak azért is, mert minden el-

Veronka néninek nincs szüksége szemüvegre az íráshoz.

sején jött a néném, és elkérte a béremet. A hatvan koronából egy fillért sem adott. Szolgáltam,
dolgoztam, és ő vitte el a fizetést. A nagyobbik lánya már férjnél volt, Pozsonyhoz közel, hozzá
mentem el, hogy segítsen, mert Pozsonyban szeretnék szolgálni. Igen jó helyre kerültem, a Téglamezőre, új házba, egy hatéves, nagyon kedves
kislány mellé. A férfi morva volt, de Magyarországon volt katonatiszt, a felesége magyar, nem
is tudott szlovákul vagy csehül. Négy hónapra vettek fel, de a férfi azt mondta, várjam meg a karácsonyt. A néném náluk is minden hónapban
megjelent. Nem vitte el a pénzemet, mint korábban, de megvette a házaspár tölcséres gramofonját

meg a kislány szép, festett ágyát, és az én béremből
lett törlesztve az áruk."

Letört remények
"A bérmakeresztanyám azt mondta, szívesen odavenne magukhoz. Nekik nem volt gyerekük, úgy volt,
hogy örökbe fogadnak. Megtudta ezt a néném, rettenetesen megvert. Este azt mondta, térdeljek le.
Ott térdeltem akkor is, amikor már mind lefeküdtek, vacsorát sem kaptam. Éjféltájban felébredt, még
mindig térdeltem, azt mondta, kérjek bocsánatot,
akkor lefekhetek. Nem csináltam semmit, mégis kegyetlenül elvert, miért kértem volna bocsánatot.
(Folyt. a köv. számban)
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Sto rokov
samoty
Pamätá sa na všetko, aj na
prvú svetovú vojnu
Pani Veronika Gódány má výnimočnú pamäť. Oplatí sa vyspovedať ju, pamätá sa na
všetko, aj na prvú svetovú vojnu – posmeľoval ma riaditeľ Tibor Kornfeld, keď som sa
zaujímala o najstaršiu, storočnú obyvateľku
penziónu na sídlisku Západ.
Pani Veronka má nielen výnimočnú pamäť, aj
ona sama je výnimočná svojou čípernosťou, jemnými črtami, čistým hlasom, jasne formulovanými myšlienkami.

Spomienky na prvú svetovú vojnu.
„ Pamätám sa na to tak jasne, ako keby to
bolo dnes. Bývali sme v Kračanoch. Obecný sluha sa zastavil pred našim domom a začal vytrvalo
bubnovať. Potom prečítal správu, že sa začne vojna proti Srbom, preto sa muži v odvodovom veku
musia prihlásiť do armády. Pamätám sa, bolo
pekné počasie, ľudia postávali na ulici a rozprávali sa o blížiacej sa vojne. Stará mama začala nahlas bedákať: „Čo bude s nami?! Zabijú nás alebo zomrieme od hladu!“ Dedo odvetil len „poďme“, a vošli sme do domu. Od nás nešiel nikto na front, lebo otec umrel už skôr, a dedo
bol už starý. Pamätám sa aj na to, ako zobrali
od nás obilie pre vojakov. Nikoho nezaujímalo,
či nám zostane. Málo zostalo. Museli sme šetriť
múkou, preto sme ju miešali kukuričným šrotom.
Od tej doby bol chlieb plochý, ale dal sa jesť, iného nebolo. Bola bieda, v obchodoch ani soli, ani
cukru nebolo. Keď sa rozchýrilo, že v Dunajskej
Strede niečo dostať, tak sa ľudia vybrali do mesta a nakúpili, čo sa dalo. Raz prišli maďarskí vojaci, a zbierali žihľavu. My sme stáli vôkol a pýtali sa, na čo je to dobré. Povedali, že na polievku,
čomu sme sa strašne čudovali. Raz práve na obed
sme počuli hluk z ulice. Vysoko nad našimi hlavami sme videli vzducholoď Zeppelin. Všetci sa
čudovali, že nepadne.”

Ži sto rokov!
V Dunajskej Strede bol zriadený vojenský zajatecký tábor tam, kde je dnes park pri autobusovej stanici. Zajatcom občas dovolili, aby opustili tento priestor a išli žobrať. Prišli aj k nám. Keď k nám
dorazil tretí zajatec, babka poznamenala, že ani nám
nezostane, ak každému dáme. Boli sme piati, sta-

Pani Veronka recituje báseň.

rí rodičia, moja mamička, jej sestra a ja. Vojnový
zajatec sa zastavil vo dverách. Nakoľko nevedel maďarsky, len prosebne zopäl ruky. Keď som videla,
že babka sa nepohne, poprosila som ju, aby mu dala
chlieb. Odkrojila krajec a dala mi ho, aby som ho
podala vojakovi. On chlebík odložil do brašne. Zodvihol ma veľmi vysoko, lebo bol vysoký, a niečo
mi povedal. Potom ma položil na zem, a odišiel.
Podľa deda to bol srbský dôstojník, a určite mi povedal, aby som vyrástla a žila sto rokov. Často myslím na to, určite preto som sa dožila takéhoto vysokého veku. Pamätám sa aj na to, že zajatecký tábor podpálili, keď sa rozchýrilo, že sa vojna skon-

čila. Richtár, ktorý žil v susedstve, utiekol, určite
sa zľakol, čo bude. Obyvatelia oheň uhasili a čo sa
dalo zúžitkovať, pobrali domov.

Sirota.
Keď som mala osem rokov, zomrela mi mamička. Išla pešo do Dunajskej Stredy, nakoľko kone
pracovali na poliach. Bolo teplo, napila sa studenej vody, dostala zápal pľúc. Otecko zomrel na tuberkulózu, keď som mala štyri roky. Súrodencov
som nemala. Zostala som u starých rodičov, ale zakrátko zomrela i babka.
Pokr. na str. 27.
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(Pokr. zo str. 26.)

Kytica od riaditeľa domova Tibora Kornfelda

Detské hry.
V tom čase nevychovávali deti, ako dnes. Dostali sme jesť, ale nás neobletovali takou láskou,
ako teraz. V susedstve bolo veľa detí, s nimi som
sa hrávala. Hračky sme nemali, ale sme vymýšľali
rôzne hry. Staršie dievča vymyslelo, aby sme vyliezli na vrch stohu a poobzerali sa po okolí. Dívali sme sa, ale sme videli len samé strechy. Chceli sme zliezť, ako prvé liezlo dole malé dievčatko,
ktoré po niekoľkých krokoch sa zľaklo veľkej výšky. Čo máme robiť? Čakali sme, kým niekto vyšiel z domu. Zakričali sme mu, on privolal najstaršieho chlapca, ktorý nás potom zobral dole. Neboli sme zlé deti, len na nás nedával nikto pozor.
Inokedy sme sa hrali na svadbu. Richtárovci hospodárili, mali prázdny chliev, ten sme upratali, z
kvetov sme spravili vence, potom sme pozbierali a umyli črepy, ktoré boli povyhadzované pri plotoch. Richtárova dcéra sňala z ich okna čipkový záves, ten slúžil ako závoj. Spievali sme, na čo spo-

Pani Veronika sa rozpráva s primátorom.

zorneli aj domáci. Rézi dostala pohlavok a musela vrátiť záves, ale ani to nám nepokazilo náladu.
Na konci záhrady sme sa zosobášili, zbierali
ostružiny, ktoré sme vychutnávali na črepinách, ako
najlepšiu tortu. Nenudili sme sa. Pásli sme husi, behali na lúke. Ale skončilo sa to, keď som mala osem
rokov. Dedo, ktorý nevedel variť a už nezvládal prácu okolo domu, odsťahoval sa k sestre do susednej dediny a mňa nechal u maminej sestry, ktorá
ma zobrala do Dunajskej Stredy. Tam som začala chodiť do školy. Dedo jej vravieval, že po jeho
smrti budem dediť tak, ako ona.

Bola to veľmi zlá žena.
Teta ma často bila, hoci som bola poslušné dieťa, nikdy som jej neprotirečila, radšej som mlčala. Jedna z jej dcér, ktorá bola odo mňa staršia, bola
veľmi zlomyseľná voči mne. Vždy na mňa žalovala. Raz ma tak udrela po uchu, že sa mi zlomila náušnica. Tetin manžel bol veľmi milý, tichý
muž. Pracoval v Dunajskej Strede. Aj keď
sa ma nikdy neopovážil zastať, aspoň sa
so mnou porozprával. Naučil ma vianočné
koledy, modlitby. On bol jediný, ktorý sa
zachoval ku mne ľudsky. Keď som mala
16 rokov, teta ma poslala slúžiť k notárovi.
Pán bol Slovák, pani Maďarka, doma sa
rozprávali po maďarsky. Nebola to zlá
služba, ale nerada som bola u nich. Strava bola mizerná a manželia sa neustále
hádali. Pani ma vždy posielala špehovať
za pánom. Musela som chodiť bosá, teta
mi nedovolila nosiť topánky. Vyčkávala
som na ulici, ale pána nebolo nikde. Vrátila som sa domov, a povedala, že pán nevišiel z budovy, čomu sa pani veľmi čudovala. Po tridsiatich rokoch, keď som
niečo vybavovala na mestskom úrade,

som sa dozvedela, kam vtedy zmizol. Vtedy
som zistila, že budova má zadný východ. Raz pán
nedošiel domov, a pani šla za ním. Vrátili sa domov a hrozne sa hádali. V menšej izbe, kde zvykávali obedovať, pán porozbíjal všetok nábytok.
Pani len stála a plakala. Odišla som od nich, lebo
teta vždy na začiatku mesiaca prišla a prevzala
moju mzdu. Zo 60 korún mi nedala ani halier. Pracovala som, ale výplatu som nevidela. Jej staršia
dcéra už bola vydatá, bývala pri Bratislave, ju som
vyhľadala, aby mi pomohla zohnať prácu niekde
v Bratislave. Dostala som sa na výborné miesto,
do nového domu na Tehelné pole k šesťročnému
dievčatku. Pán bol Moravák, predtým slúžil ako
dôstojník v Maďarsku, pani Maďarka, nevedela ani
slovensky, ani česky. Zobrali ma na štyri mesiace, ale pán ma prehovoril, aby som zostala do Vianoc. Teta aj sem prišla za mnou na začiatku mesiaca, ale mzdu mi nezobrala. Kúpila však od manželov gramofón a peknú maľovanú postieľku
dievčatka, a tieto hradili z mojej mzdy.

Stratená nádej.
Krstná mama ma chcela adoptovať, oni totiž nemali deti. Dozvedela sa to teta a strašne ma zbila.
Večer mi povedala, aby som si kľakla. Kľačala som
aj vtedy, keď ostatní už spali. Nedala mi ani večeru.
Okolo polnoci sa zobudila a povedala, aby som prosila o odpustenie, tak sa môj trest skončí. Nepoprosila som, kľačala som do rána. Ráno som ju požiadala o peniaze, aby som mohla odcestovať do
Bratislavy. Tam sa mi podarilo nájsť robotu, ale dlho
som sa jej neozvala, nechcela som, aby sa dozvedela, kde som. Neskôr som sa dozvedela, že
krstná mama sa vzdala úmyslu mojej adopcie, lebo
sa bála mojej tety, že neustále nás bude obťažovať.
/Pokračovanie nabudúce /
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Zenei fesztivál / Hudobný festival

II. Dunafeszt:
Zenemaraton
A második Dunafesztre a városi szabadidőparkba
látogatók a két nap alatt 18 magyar és szlovák zenekar koncertjét láthatták. A nagyszabású rendezvényen fellépett a Konflikt együttes, Deák Bill Gyula és Demjén Ferenc is. Dübörgött továbbá a debreceni Tankcsapda, a magyar zenei életben a kemény
rock műfajának markáns képviselője. A népszerű
szlovák együttes, a Tublatanka is bizonyitotta, nem
véletlen, hogy immár 30 éve van a pályán.

Foto: facebook.com/dunafest

II. Dunafest: hudobný maratón
Druhý Dunafest sa konal 22. a 23. júla.
Obecenstvo v parku voľného času si za
dva dni užilo 18 koncertov maďarských
a slovenských hudobných skupín. Na veľkolepom hudobnom podujatí vystúpila
aj skupina Konflikt, ďalej Gyula Deák Bill
a Ferenc Demjén. Organizátori mysleli aj
na milovníkov hardrockovej hudby, keď
pozvali debrecínsku formáciu Tankcsapda, ktorá je stálicou maďarského
hudobného života. Dunela aj rocková
hudba v podaní populárnej slovenskej rockovej skupiny Tublatanka, ktorá už takmer 30 rokov je nehasnúcou hviezdou na
hudobnom nebi.

Halászléfőző - csata
Kilenc csapat nevezett be a Szent István napi ünnepségek második napján rendezett halászléfőző-versenybe. Talán a kánikula is okozhatta, hogy
a tavalyi 13 jelentkezőhöz viszonyítva az idén kevesebb volt a résztvevő. A tévéből is jól ismert Sági Szilárd gasztrokibic mellett Bindics Imre,
a Villa Rosa mesterszakácsa és A. Szabó László alpolgármester alkotta
zsűri kóstolta sorra a halászléket. Az első díjat az idén a Most – Híd képviselői csapata vitte el, a második helyen Oláh Mihályék, a harmadikon
pedig Balogh Máriáék végeztek.

V porote aj majster kuchár
V druhý deň osláv Svätého Štefana sa konala súťaž vo varení halászlé
s deviatami účastníkmi, čo je o 4 menej, ako pred rokom. Porota pracovala v zložení: známy porotca z televíznej obrazovky Szilárd Sági, kuchár majster I. Bindics z Villa Rosa a viceprimátor László A. Szabó. Víťazný guláš
uvaril tím strany Most-Híd, na druhom mieste sa umiestnili Oláhovci a tretia priečka patrila Márii Baloghovej a jej pomocníkom.

Foto: facebook.com/dunafest

Reklám, Aktuális / Reklama, Aktuality
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Hajmeresztő frizurákat is bevállalunk!
Ha szeptembertől nem találja meg régi helyén a SHINE fodrászatot, ne forduljon sarkon! Alig pár lépést kell tennie ahhoz, hogy megtalálja az ügyes kezű lányokból álló fodrász-csapatot, amely továbbra is a Fontána-soron, de immár a Ferrara butik feletti tetőtérben várja a klienseket.
A családias hangulatú fodrászatban klasszikus és extrém frizurákat egyaránt készítenek nőknek és férfiaknak, de gyermekfrizurákat is szívesen vállalnak. Alkalmi és menyasszonyi hajviseleteket is bámulatos ügyességgel varázsolnak elő a szalon kreatív fodrászlányai. Melírozási technikáik követik a legújabb trendeket. A különleges aszimmetrikus
vágási és hajfestési technikákat is biztos kézzel alkalmazzák. A Shine-ban fodrászati kellékek is beszerezhetők, továbbá kapható Trinity, Tigl, Subrina, Schwazkopf és Broaer márkájú hajkozmetika. Termékeik biztosítják a ragyogó színeket és a tökéletes árnyalatot. Ajándékutalványok is vásárolhatók.
Rugalmas nyitva tartás: hétfő-péntek: 8.00 – 20.00, szombatra terminusok bármikor
előzetes egyeztetés alapján. Cím szeptembertől: Fő utca 4239/63. Elérhetőségek: Emily
/Tóth Emília / 0915/428-655, Andy /Póda Andrea/ 0915/601-474.
Kérdés az olvasói versenybe: Hova költözött a SHINE fodrászat? Helyes választ beküldő 3 olvasónk 20 – 20 euró értékben frizurát készítetthet, vagy vásárolhat a hajápoló készítményekből. A válaszokat a megszokott címre szíveskedjenek küldeni szeptember 1-ig.

SHINE: aj extravagantné účesy!
Ak od septembra nenájdete kaderníctvo SHINE na doterajšej adrese, tak neodídte! Chodťe pár metrov ďalej, a šikovné kaderníčky nájdete nad butikom Ferrara na poschodí na rade
Fontány.
V kaderníctve s rodinnou atmosférou ponúkajú ženám a mužom nielen klasické, ale
aj extravagantné účesy, deťom športové strihy a účesy podľa želania. Kreatívne kaderníčky
salónu vyčaria pre nevesty romantické alebo netradičné účesy. Ani asymetrické strihy a
revolučné techniky farbenia pre nich nie sú problémom. V kaderníctve SHINE si zakúpite kadernícke potreby a vlasovú kozmetiku značiek Thinity, Tigl, Subrina, Schwarzkopf
a Broaer. Tieto produkty garantujú žiarivé farby a dokonalé odtiene. Na vzácne životné
jubileá zakúpte pre Vašu partnerku SHINE darčekovú poukážku.
Otváracia doba je flexibilná: pondelok-piatok: od 8,00– 20,00. v sobotu po predbežnej dohode hocikedy. Adresa od septembra: ul. Hlavná 4239/63 Kontaktné osoby: Emily
(Emília Tóth) 0915/428-655, Andy (Andrea Póda) 0915/601-474.
Otázka: Kde sa nachádza od septembra Kaderníctvo SHINE?
Trom výhercom ponúkne kaderníctvo svoje služby, alebo vlasovú kozmetiku v hodnote po 20 – 20 eúr. Odpovede zasielajte na známu adresu do 1. septembra.

Foci
gulyással
A Romák és Nem romák Párbeszéde
sportklub megszervezte az első kispályás futballtornát a nemzetközi vándorkupáért. A rendezvény célja, hogy a sport
révén kapcsolatokat építsen a roma és nem
roma közösségek között. A 12 részvevő
között szerepelt a Karcsai úti szociális központ Romano Ligeto csapata is, amely a
6. helyen végzett. A nemzetközi vándorkupa első nyertese a nagymagyari roma
futballcsapat lett. A legjobbak több kategóriában értékes díjakat kaptak. Végül gulyásfőzéssel egybekötött összejövetelen találkoztak a részvevők.

Futbal
s gulášom
Športový klub Dialóg medzi Rómami a nerómami usporiadal prvý
futbalový turnaj za medzinárodný
putovný pohár. Cieľom bolo nadviazanie a vybudovanie kontaktov
medzi rómskou a nerómskou komunitou prostredníctvom športu.
Medzi dvanástimi účastníkmi bolo
aj mužstvo Romano Ligeto zo sociálneho centra na Kračanskej ceste,
ktoré sa umiestnilo na 6. mieste. Pohár si odnieslo rómske mužstvo zo
Zlatých Klasov. Futbalové stretnutie sa skončilo varením guláša.
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Mentsük át a nyár ízeit a télbe!
Nyáron, amikor egymás után érnek be az ízletes gyümölcsök, az ember azt sem tudja, melyiket kóstolja meg.
Bezzeg télen sóvárogunk utánuk, amikor az üzletek polcán látjuk a szinte elérhetetlen árú gyümölcsöket. Ezért
ajánlatos már most gondoskodni arról, hogy ezek a vitamindús finomságok ne hiányozzanak az éléskamránk
polcairól és fagyasztóinból sem. Létezik ugyanis
olyan tárolási módszer, amellyel megőrzizhető a gyümölcs és a zöldség minősége, frissessége, zamata és
színe, de a kész ételé is.
Ilyen egészséges tárolási módot kínál Önnek a ZEPTER a VACSY rendszer segítségével, amely egyaránt
jelent megoldást a rövid- és a hosszabb távú tárolásra. A világszerte szabadalmaztatott módszer lényege
a vákuumos, tehát a levegőmentes tárolás. Ennek kö-

szönhetően egy edényben tárolhatók egymás mellett különféle ételek, gyümölcsök is anélkül, hogy egymás ízét,
szagát átvennék. A vákuummentesen tárolt felvágottak, szeletelt sajtok vagy a kolbász akár 20 napig is megőrzi frissességét.
Ha felkeltettük érdeklődését, bővebb információt
kaphat telefonon Rácz Jarmilától a 0907/ 193-455 számon, vagy személyesen a Zepter - kirendeltség irodájában, ahol 20 százalékos kedvezménnyel rendelhetők
meg az egyes termékek. (Fő utca, az Unikredit
Bank épületében az 1. emeleten, bejárat az udvar
felől) Cégirodánkban szemléletes bemutatón tekintheti
meg Ön is a fentebb ismertetett tárolási módokat.
A teljes kínálat elérhető a www.zepter.sk
weboldalon.

Uchovajme chute leta aj pre zimné obdobie!
V lete, keď postupne dozrievajú rôzne druhy ovocia,
nadradšej by sme ochutnali všetky vábivé agroprodukty.
V zime, keď už nie sú poruke, často si zatúžime po nich,
najmä, keď vidíme ich na poličkách obchodov, ale za
hviedzne ceny. Preto sa treba v týchto dňoch postarať
o to, aby tie vzácne chute boli k dispozícii a uchované aj u nás doma v našich komorách a mrazničkách.
Firma Zepter ponúka jedinečné riešenie – ktorým dokážete aj Vy uchovávať potraviny, ovocie a zeleninu tak,
aby bola zachovaná ich kvalita, chuť, výživná hodnota a dokonca aj farba. Riešením je vákuové balenie. Je
to prirodzená a zdravá metóda uchovávania odsatím
vzduchu vo svetovom meradle patentovaným vacuum
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systémom (VACSY) . Vákuové uchovávanie umožňuje
skladovať rôzne potraviny aj v jednej nádobe alebo špeciálnom sáčku, bez toho, aby sa ich vône navzájom
ovplyvnili. Porcovaný salám, syr, klobása spolu v jednej nádobe zachováva čerstvosť aj počas 20 dní.
Ak sme vzbudili vo Vás záujem o túto metódu krátko- a dlhodobého uchovania potravín, ovocia a zeleniny, neváhajte a informujte sa o podrobnostiach u Jarmily Ráczovej na tel. čísle 0907/ 193-45, alebo osobne v dunajskostredskej kancelárii firmy Zepter, kde si
môžete objednať výrobky s 20 percentnou zľavou. (na
Hlavnej ulici v budove banky Unikredit na prvom poschodí, vchod z dvora).
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Július 20-i versenyünk megfejtői

A legutóbbi számunkban közölt feladványra helyesen válaszoló olvasóink közül sorsolással nyertek: Kovács Gergely, Arany János utca
5888/29 Nagy Lajos, Kukučín utca 480/10 és Radoslav Brezovický, Újfalu, 2225/37. Ők hárman 15 - 15 euró értékű szabadon választható ajándékcsomagot nyertek a borszaküzletben. A nyereményért a Magyar Borok Házában jelentkezzenek, amely a Nyugat lakótelepen a Merkur üzletközpontban található. Telefon: 0905/ 70-14-56. Szükséges a személyazonossági igazolvány bemutatása.

Új kérdésünk:

Tu môžete v rámci prezentácie osobne
sa presvedčiť o prednostiach unikátnej
metódy uchovávania potravín.
Viac na webovej stránke
www.zepter.sk.
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže z 20. júla
Vyžrebovali sme výhercov minulej čitateľskej súťaže z tých čitateľov,
čo zaslali správne odpovede. Vyhrávajú: Gergely Kovács, u. J. Aranya
5888/29, Lajos Nagy, Kukučínová 480/10 a Radoslav Brezovický, Nová
Ves 2225/37. Výhercovia získali darčekový balík vinotéky v hodnote po
15 – 15 eúr podľa vlastného výberu. Výhercovia sa nech prihlásia vo vinotéke maďarských vín v budove Merkúru na sídlisku Západ. Telefon: 0905/
70-14-56. Treba sa preukázať občianskym preukazom.

Nová otázka:
Miért egyedi a ZEPTER VACSY tárolási módszere?

Prečo je jedinečná metóda uchovávania potravín
systémom VACSY, ktorú ponúka ZEPTER?

A helyes választ beküldők közül kisorsolt három nyertes a Zepter-cég
50 – 50 eurós termékét nyeri.

Traja vyžrebovaní čitatelia vyhrávajú výrobok firmy Zepter po 50 – 50
eúr.

Válaszaikat legkésőbb szeptember 1-ig küldjék el szerkesztőségünk
címére, vagy e-mailben (press@dunstreda.eu), de a városi hivatal portáján is leadhatják. A nevüket, a címüket és a telefonos elérhetőségüket is szíveskedjenek feltüntetni. Az olvasói verseny megfejtői egyben
a beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a verseny szponzora a nevüket
és a címüket felhasználhatja üzleti céljaira.

Odpovede zašlite najneskôr do 1. septembra na adresu redakcie, e-mailom / press@dunstreda.eu/, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu. Nezabudnite uviesť vaše meno, adresu a kontaktné telefónné číslo. Čitatelia, ktori sa zúčastnia čitateľskej súťaže, súhlasia s tým, že sponzor súťaže použije ich údaje pre svoje komerčné účely.

Programok, Krónika
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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:
Születések – Novorodenci
Kerepesi Viktor
Malík Richard
Malíková Cintia
Ráchelová Rebeka
Wimmer Zille Zorka
Murányiová Amira Laurence
Blondel Andreas
Kiss Dénes
Fehér Máté Levente
Bihercz Zoé
Takács Áron
Borbély Alex
Ábrahámová Tifani

Elhalálozások – Zomreli
Galántai Dionýz (1928)
Csomorová Edita (1955)
Magyaricsová Šarlota (1954)
Bugár Tibor ( 1937)
Ferdinantová Blanka (1964)
Černáková Marta (1957)
Domonkosová Gizella (1924)
Véghová Bernardína (1940)
Czucz František (1938)
Undesserová Helena (1929)
Fatonová Anna (1948)
Nováková Anna (1922)
Gányovics František (1952)

Házasságkötés – Sobáše
JUDr.Puskás Tamás Mgr. Tünde Keszegh Ph.D.
Bogdány Ladislav - Marcela Farkasová
Lovas Štefan - Mgr. Lucie Valová
Fenes Štefan - Anikó Csókaová
Marczell Marian - Eva Körmendiová
Varga Imrich - Mgr. Juliana Koprdová
PaedDr. Egri Péter - Beáta Rácz
Ing. Lichtblau Kristián - Zuzana Kardošová
Zöld Tibor - Anita Károlyiová

Vermes villa/Vermesova vila
Kortárs Magyar Galéria/GSMU
A Hungarikonok című kiállítás megnyitója, szeptember 2-án.
Sipos Marica szobrászművész Lélegzők
című installációja megtekinthető
szeptember 30.- ig.

Správy * Magazín - Nové Správy a Magazín každý štvrtok o 18.00. Nepretržité opakovanie, s výnimkou technickej prestávky.
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A VMK szeptemberi programja – Program MsKS na september
szept. 8.–19.00 ó.: Az IMT Smile koncertje / Koncert skupiny IMT Smile
szept.13.–14.00 ó.: Nyugdíjas Csoportok és Szólisták XIII. Járási Népzenei Fesztiválja / XIII.
Okresný festival seniorských súborov a sólistov
szept.14.–19.00 ó.: SZEKERES ADRIEN KONCERTJE / Koncert speváčky Adrien
Szekeres
szept.17.– 9.30 ó.: VII. EGÉSZSÉGFESZTIVÁL – MOZDULJ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT!
/ VII. FESTIVAL ZDRAVIA – V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH
9.30 ó.: Megnyitó
16.30 ó.: Koncert – Molnár Ferenc Caramel / Koncert speváka Caramel
szept. 22 – 25.: XXXI. CSALLÓKÖZI VÁSÁR / XXXI. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK

A Szabadidőközpont szakkörei

Ponuka krúžkov CVČ

A Dunaszerdahelyi Szabadidőközpont újdonságként több nyelvi szakkört is indít a
2011/2012-es tanévben. A szakkörök kínálata
megtekinthető a www.cvcds.edu.sk weboldalon. Jelenkezőlapokat ugyanitt talál az érdeklődő,
vagy a www.dunstreda.sk honlapon, illetve
személyesen is kitöltheti a Szabadidőközpont
székhelyén, a Dunaszerdahelyi Smetana ligeti
alapiskola épületében 8,00-tól 16,00 óráig. A kitöltött és aláírt jelentkezőlapokat kérjük viszszaküldeni a piverova.cvc@gmail.com mailcímre, vagy személyesen leadni a Szabadidőközpontban.
A beíratkozás 2011. szeptember 14-ig
tart, 5 éves kortól 30 éves korig jelentkezhetnek. A szakköri tevékenységek október 1- től
kezdődnek.

Centrum voľného času v Dunajskej Strede na
školský rok 2011/2012 v novej ponuke má aj
jazykové krúžky. Ponuku záujmových krúžkov
nájdete na webowej stránke www.cvcds.edu.sk,
Prihlášky do záujmových útvarov nájdete aj na
webovej stránke www.dunstreda.sk, prípadne si
ich môžete vyzdvihnúť priamo v Centre voľného času od 8,00 do 16,00 hod. Sídlime v budove ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede.
Vyplnené prihlášky môžete poslať mailom na adresu: piverova.cvc@gmail.com, alebo ich doručiť
do Centra voľného času.
Zápis do záujmových krúžkov je do
14. septembra 2011 pre záujemcov od 5
do 30 rokov! Záujmové krúžky začnú
svoju aktivitu od 1. 10. 2011.
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Mozaik / Mozaika

Klezmerrel zárult a zenei fesztivál
A II. Dunaszerdahelyi Udvari Muzsika rendezvénysorozat június 30-tól augusztus 4-ig tartott.
A koncertekre csütörtöki napokon került sor a városháza udvarán. A zárókoncerten a csehországi Létajíci rabín lépett fel. A 2001-ben alakult együttes
klezmert játszik, a kelet-európai zsidók hagyományos népzenéjét. A csütörtökönként rendezett esteken fellépett még Lakatos Róbert a RÉVvel, a Romengo együttes, a Csavar Színház, a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar. Pozsonyból Michal Noga és
csapata, valamint a Harvestry Ivan Terryvel.

Új tanév-új kihívások
Nový školský rok – nové výzvy

Na záver
klezmerový koncert
Druhý ročník Dunajskostredskej hudby na
nádvorí trval od 30. júna do 4. augusta. Koncerty
sa konali vo dvore mestskej radnice, ale pre daždivé počasie niektoré vystúpenia sa konali v sobášnej sieni radnice. Na záverečnom koncerte hrala česká skupina Létající rabín. Formácia založe-
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ná v roku 2001 hrá klezmer, tradičnú ľudovú hudbu východoeurópskych Židov. Vystúpila aj skupina
Romengo, ďalej Michal Noga a jeho priatelia a Harvestry pod vedením Ivana Terryho.

Alsómislyei gyerekek a fürdőben
A dunaszerdahelyi termálfürdőben is eltöltött egy kellemes napot az a 46 gyerek, akik a földcsuszamlás sújtotta Kassa-környéki Alsómislyéből érkeztek és a Pro Regio Danubia Polgári Társulás
szervezésében jártak Dunaszerdahelyen. Mint a termálfürdő igazgatója, Andrássy Ferenc elmondta,
mindig szívesen biztosítanak ingyenes belépést természeti csapások sújtotta térségből érkező
csoportoknak, nemrég az iszapömlést elszenvedett Devecserből láttak vendégül gyerekeket.
A dunaszerdahelyi önkormányzat ezzel támogatta
a alsómislyei gyerekek táborozását, amelynek
védnöke Nagy József környezetvédelmi miniszter volt. A táborban új csallóközi barátokat
is szerezhettek a gyerekek. A tábor két turnusban valósul meg, e héten a szervezők újabb gyerekeket látnak vendégül Alsómislyéből.

Spekulánsok kontra tisztességes
adóﬁzetők
Špekulanti vs. poctiví daňoví poplatníci

Vásári előkészületek
Prípravy jarmoku vo ﬁniši

Deti z Nižnej Myšľe na kúpalisku
Príjemný deň strávilo v dunajskostredskom termálnom kúpalisku 46 detí z Nižnej Myšľe, ktoré
v organizácii občianskeho združenia Pro Regio Danubia zavítali do nášho mesta. Obec Nižná Myšľa
bola vlani postihnutá zosuvom pôdy a povodňami. Ako riaditeľ termálneho kúpaliska, Ferenc Andrássy pre DH povedal, dunajskostredské kúpalisko vždy ochotne poskytne bezplatný vstup skupinám, ktoré prichádzajú z oblastí postihnutých prírodnými katastrofami. Mestská samospráva touto
formou podporila detský tábor, ktorý sa konal pod záštitou ministra životného prostredia SR, Józsefa Nagya. Deti počas svojho pobytu nadviazali kontakt a priateľstvá s deťmi zo Žitného ostrova. Tábor sa koná v dvoch turnusoch, nasledujúci týždeň k nám zavítajú ďalšie deti z Nižnej Myšle.
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O divadelných permanentkách
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