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DH

D U N A S Z E R D A H E LY I H Í R N Ö K
DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

DUNASZERDAHELY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

tisztelettel meghívja Önt
és kedves családját a

SZENT ISTVÁN – NAPI
ÜNNEPSÉGRE

2009. augusztus 20-án
18.00 órára a Szent
István térre. Program :
Köszöntő - Ökumenikus
istentisztelet -Ünnepi
beszéd: Berényi József,
Közreműködik: Tiszta
Forrás Népdalkör Barangoló Együttes

2009. július 29. * 17. évfolyam * 14.-15. szám * 14.-15. èíslo * 17. roèník * 29. júla 2009

5-6
Nemfizetők költöztetése
bonyodalmakkal /
Problematické vysťahovanie
neplatičov

8-9
Tüntetés készül a
nyelvtörvény ellen/Pripravuje
sa demonštrácia proti
jazykovému zákonu

10-13
Rendelet a
bérlakásokról/Nariadenie o
nájomných bytoch

14-15
Képriport a
Szabadidőközpontban/Letné
aktivity v CVČ
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2 Idõszerû témák / Aktuality

Keleti lakótelep

2009.7.29.

Sídlisko Východ

A parkolási
gondok
enyhítéséért

Za zmiernenie
parkovacích
problémov

A parkolással a város peremén lévő lakótelepeken is komoly gondok vannak. Orvoslásra vár a Kelet lakótelepen
kialakult nyomasztó helyzet
is. A város vezetése napirenden tartja ezt a kérdést és fokozatos megoldást ígér. A városnak ebben a részében nemrég elkezdték a parkolóhelyek
felfestését. Egyelőre a képen
látható lakótömb előtt került
erre sor. A lakók megelégedéssel nyugtáztak ezt, hiszen
így sokkal több autó fér el a
lakóház előtti parkolókban. A
jó kezdet folytatásra vár, hiszen a többi lakótömb előtt is
hasznos lenne a parkolóhelyek kifestése. Várhatóan ez a
program ősszel folytatódik a
Keleti lakótelepen.

Aj v okrajových mestských
častiach sú veľké problémy s
parkovaním. Aj na sídlisku Východ neutešená situácia čaká
na riešenie. Aj vedenie mesta
je si vedomá tejto situácie a v
tomto smere sa už niečo pohlo
a rysuje sa postupné riešenie.
V posledných týždňoch sa začalo vyznačenie parkovacích
miest na tomto sídlisku, zatiaľ
skúšobne len pred jedným bytovým domom. Nakoľko zo
strany tunajších obyvateľov odozva bola pozitívna, v tomto
projekte mesto hodlá pokračovať. Po vymalovaní miest na
státie motorových vozidiel
pred domami bude tento priestor zrejme efektívnejšie využitý parkujúcimi autami.

Turisticko – informačná kancelária, ktorá od minulej jesene sídlila pri vzadnom vchode
termálneho kúpaliska, od začiatku leta pôsobí v centre mesta. Presťahovala sa do priestorov
kancelárie na Vámbéryho námestie, kde poskytne potrebné informácie cudzincom, ktorí sa zavítajú
do Dunajskej Stredy. Dôvodom sťahovania bola skutočnosť, že v centre mesta o jej služby je väčší
záujem, čo sa aj potvrdilo.
Podstatnú časť nákladov fungovania turisticko-informačnej kancelárie hradí mesto, v menšej
miere prispievajú miestni podnikatelia, pôsobiaci v turistickom ruchu. Ponúkajú tu mapy, rôzne
prospekty, a je tu aj požičovňa bicyklov. Zatiaľ je otvorená v pracovných dňoch medzi 9 a 17
hodinou.

Az érdeklődők a nyár elejétől a Vámbéry téren találhatják
meg azt a turisztikai-információs irodát, amely korábban a
városi termálfürdő hátsó bejáratánál működött.

ÉRTESÍTJÜK KEDVES
OLVASÓINKAT, HOGY
LAPUNK LEGKÖZELEBBI
SZÁMA SZEPTEMBER
ELEJÉN JELENIK MEG.

KELLEMES NYARAT
KÍVÁN MINDNYÁJUKNAK A

DUNASZERDAHELYI
HÍRNÖK
SZERKESZTŐSÉGE

OZNAMUJEME VÁžENÝM
ČITATEĽOM, žE
NASLEDUJÚCE ČÍSLO

DUNAJSKOSTREDSKÉHO
HLÁSNIKA VYJDE
ZAČIATKOM SEPTEMBRA.

PRÍJEMNÉ PREžITIE LETA
VÁM PRAJE REDAKCIA DH

Hamarosan átadják a magyar gimnáziumnál épülő utat,
amely a Szent István térbe torkollik. Onedlho dokončia
výstavbu cesty pri maďarskom gymnáziu, ktorá spája
Sládkovičovu ulicu s nám. Sv. Štefana

A költözés oka az volt, hogy
a belvárosban sokkal inkább
keresik a turisták az ilyen
jellegű idegenforgalmi szolgáltatást.
Az iroda működéséhez szükséges anyagiak nagy részét a
városi önkormányzat, kisebb
részét pedig idegenforgalommal foglalkozó helyi vállalkozók biztosítják. A munkatársak
különféle prospektusokat, kerékpárút-térképeket, valamint
dunaszerdahelyi és környékbeli programokat kínálnak az érdeklődőknek, és lehet biciklit
is kölcsönözni. Az iroda egyelőre hétköznaponként 9 és 17
óra között tart nyitva.
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2009.7.29.

Hájos Zoltán polgármester lakóbizalmikkal és lakástulajdonosokkal egyeztetett a
közös projekt részleteiről

Októbertől kezdődhetne a Vámbéry téren a hőszigetelés
Már októberben megkezdődhet a Vámbéry téri lakótömbök hőszigetelése, továbbá a tető felújítása és a nyílászárók cseréje, ha a lakók
beleegyezését követően beadott városi pályázattal Dunaszerdahely sikerrel jár.
Ennek a lehetőségéről tanácskozott Dr. Hájos Zoltán
polgármester azon a két lakossági fórumon, amelyekre július 9-én és 16-án került sor a
városháza nagytermében. Az
első összejövetelen az 52-es lakótömb lakóbizalmijai vettek
részt, míg a másodikon az 53.
és az 54. számú panelház lakói
voltak jelen szép számban.
A polgármester bevezetőjében tájékoztatta a jelenlévőket
arról, hogy egy most induló akció keretében a város pályázhat
kamatmentes állami hitelre a
Vámbéry téren lévő panelházak
teljes felújítása céljából. „Fontosnak tartjuk, hogy Dunaszerdahely főterének látképét ne csúfítsák tovább az itt
éktelenkedő, küllemükkel sem
ide illő és egyre romló állagú
lakóházak. Ezért is javaslom,
hogy ragadjuk meg a soha
vissza nem térő alkalmat és adjuk be időben a pályázatot a
Vámbéry téren lévő paneltömbök teljes külső rekonstrukciójára”- hangsúlyozta
Dr. Hájos Zoltán. Ha kérvényünkkel ott leszünk az elsők
között, akkor sokkal biztosabb,
hogy megkapjuk az Állami
Lakásfejlesztési Alapból a kamatmentes hitelt, mutatott rá a
polgármester. Úgy vélte, ki kell
használni ezt az egyedi alkalmat, mert - mint mondta - má-

Bertók László ( az 53-as panelház lakója): Nagyon szükséges, hogy a belvárosnak szebb formája legyen. Járnak ide
turisták is, ideje rendbe rakni a kommunisták által szétbombázott téren a panelházakat. Szerintem így megspórolhatunk egy
bizonyos összeget. Talán nem olyan sokat, mint szeretnénk, de a
burkolat segíteni fog az egész háztömbön. Szebb lesz a tér és a
lakásaink is. Támogatom azt az elképzelést, amelyről a
polgármester beszélt és tudomásom szerint a lakótömbök lakói
is.
sutt a lakóknak a banki kama„Úgy döntöttünk, hogy a patokat is ki kell fizetniük, ez nelprogramból a lakótömbökesetben viszont a hitel kamat- nek nyújtott eddigi 300 ezer
mentes lenne. Számítások sze- koronás egyszeri és vissza nem
rint a lakókra eső havi hiteltör- térítendő támogatást ez esetlesztés nagysága a lakás nagy- ben megemeljük félmillió koroságától függően kb. 500-1 000 nára /16 570 euró/, ezzel is
korona között mozogna. A hitel hangsúlyozva a Vámbéry tér
futamideje 15 év. Dr. Hájos városképformáló erejét” – tájéZoltán szerint a felújítás a la- koztatta a lakókat a polgárkóknak kétszeresen is előnyös: mester.
nemcsak a fűtési költségek
A lakók hozzászólásaikban
csökkennének, hanem a lakás felvetették azt, hogy a popiaci értéke is nőne.
lisztirén szigetelőréteg helyett
inkább a környezetbarátabb üvegvattát választanák. Az egyik felszólaló többek aggályát
is megfogalmazta. „Az első
változat ugyan olcsóbb, de nem
szeretnénk, ha a lakásainkban
a falak megpenészesednének.”
– mondta. A többség az üvegvatta mellett volt, de végül abban maradtak, hogy kiszámítják, mennyivel lenne drágább a
második megoldás. Felvetődött
az is egy lakó részéről, hogy a
felújítás keretében a panelházak cseréptetőt kaphatnának,
ami még tetszetősebbé tenné a

főteret. Ez az államilag támogatott projekt azonban csak a
tetők felújítására terjed ki, nem
pedig az átépítésre, ezt a megoldást tehát már teljes mértékben önerőből lehetne csak finanszírozni. Kifogás hangzott
el arra vonatkozóan is, hogy a
projekt kivitelezését a Southerm cég felügyelje. A polgármester szerint a lakók igényei
szerint fogják kiválasztani az
építkezés felügyelőjét, hogy a
költségeket illetően ne legyen
túldimenzionálva a felújítás.
„Nem biztos ugyanakkor, hogy
mindig a legolcsóbb megoldás
a legjobb. Erről is közösen
dönt a város a lakóbizalmikkal.
Úgy fogjuk megversenyeztetni
a projektet, hogy a szerződésben szankciók is legyenek arra
az esetre, ha a kivitelező nem a
kívánt minőségben végezné el a
megrendelt munkát” –reagált a
polgármester arra a felvetésre,
hogy a lakók minőségi munkát
várnak el.
Lapunk megjelenésének időpontjában várhatóan a város
vezetése a lakossági fórumon
született támogató álláspontot
rögzítő jegyzőkönyv alapján
beadta a Vámbéry téri panellakások felújítását célzó projektet. Pozitív elbírálása esetén
már három hónap múlva elkezdődhetne a főtéri lakótömbök felújítása.
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4 Samospráva

29.7.2009

Primátor Zoltán Hájos rokoval s domovými dôverníkmi a majiteľmi bytov na
Vámbéryho námestí o možnostiach realizácie spoločného projektu

V októbri by sa mohlo začať zateplenie panelákov
Už v októbri by mohol odštartovať projekt tepelnej izolácie, rekonštrukcia strechy a výmeny okien bytoviek
na Vámbéryho námestí, ak
Dunajská Streda uspeje s
mestským projektom u Fondu štátneho rozvoja a bývania.
O týchto možnostiach rokoval primátor Dunajskej Stredy
JUDr. Zoltán Hájos na fórach
s občanmi 9. a 16. júla vo veľkej zasadačke mestského úradu. Na prvom zasadnutí sa zúčastnili domoví dôverníci bytovky č. 52, na druhom dôverníci a obyvatelia z bytoviek č.
53 a 54.
V úvode primátor informoval prítomných o tom, že v
rámci nového projektu by sa
mesto mohlo uchádzať o bezúročnú štátnu pôžičku na celkovú rekonštrukciu panelákov
na Vámbéryho námestí. „Považujeme za dôležité, aby centrálne námestie Dunajskej Stredy nešpatili ďalej obytné domy
v devastovanom stave. Práve
preto som navrhol, aby sme sa
chopili jedinečnej šance a včas
sa prihlásili s projektom úplnej
rekonštrukcie panelákových
domov na Vámbéryho námestí“
– zdôraznil primátor. Ak budeme so žiadosťou medzi prvými, máme dobrú šancu, že dostaneme zo Štátneho fondu
rozvoja a bývania výhodnú
pôžičku, dodal. Podotkol, treba
využiť nevšednú príležitosť, lebo pri iných pôžičkách obyvatelia musia splácať aj úroky za
poskytnutý úver. Podľa prepočtov by sa dotknuté domácnosti v závislosti od veľkosti

bytov zaťažovali nákladmi vo
výške 500-1000 Sk mesačne,
po dobu trvania splátok t.j. 15
rokov. Podľa primátora je pôžička pre obyvateľov dvojnásobne výhodná: neznížia sa len
náklady na kúrenie bytov, ale
by sa zároveň zvýšila aj trhová
cena bytov v renovovaných domoch.
„Rozhodli sme sa, že jednorázový nenávratný príspevok
pre bytovky v panelovom programe v tomto prípade mesto
zvýši z 300 000 na 500 tis. Sk
/16 570 EUR/, aj takto podčiarkujúc dôležitosť Vámbéryho námestia z pohľadu celkového vzhľadu mesta.“ – informoval obyvateľov mesta primátor.
Obyvatelia v diskusii na-

Bertók László ( az 53-as panelház lakója): Nagyon szükséges, hogy a belvárosnak szebb formája legyen. Járnak ide
turisták is, ideje rendbe rakni a kommunisták által szétbombázott téren a panelházakat. Szerintem így megspórolhatunk egy
bizonyos összeget. Talán nem olyan sokat, mint szeretnénk, de a
burkolat segíteni fog az egész háztömbön. Szebb lesz a tér és a
lakásaink is. Támogatom azt az elképzelést, amelyről a
polgármester beszélt és tudomásom szerint a lakótömbök lakói
is.
vrhli, aby sa namiesto polystyrénového izolačného materiálu
použila ekologickejšia sklenená vata. „Prvá alternatíva je
lacnejšia, ale chceli by sme
predísť tomu, aby sa v bytoch
tvorila pleseň“ – tlmočil názor
obyvateľov jeden diskutujúci.
Väčšina bola pre sklenenú vatu,
zúčastnené strany sa však dohodli: vypočítajú, nakoľko by
sa týmto zvýšili rekonštrukčné
náklady. Odznel aj návrh, že by
sa mohla vymeniť aj strešná
konštrukcia domov, pričom
škridlové strechy by sa lepšie
hodili na centrálne námestie.
Štátom podporovaný projekt
však podporuje len obnovu
striech, nie ich prestavbu, teda
takýto plán by sa mohol realizovať len z vlastných zdrojov,
alebo z pôžičky ale aj s úrokmi.
Niektorí zúčastnení zástupcovia obyvateľov vzniesli námietku voči tomu, aby na realizáciu
projektu dohliadala spoločnosť
Southerm.

Podľa primátora stavebný
dozor vyberú podľa požiadaviek obyvateľov, aby náklady rekonštrukcie nemohli byť predimenzované. „Na druhej strane
však vôbec nie je isté, že najlacnejšie riešenie je najlepšie.
O všetkom budú spolu rozhodovať mesto a dôverníci. Na
jednotlivé projekty vyhlásime
tendre tak, aby sa v zmluvách
zakotvili sankcie pre prípad nekvalitnej realizácie dohodnutých prác“ – reagoval primátor
na poznámku, že obyvatelia
očakávajú kvalitnú prácu.
V čase uzávierky DH bude
vedenie mesta na základe zápisnice z verejných zasadnutí s
podpornými podpismi podávať projekt na realizáciu rekonštrukcie obytných domov na
Vámbéryho námestí, aby stihli
vyhlásený termín. V prípade
pozitívneho hodnotenia projektu by sa rekonštrukčné práce mohli začať do troch mesiacov.
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2009.7.29.
A képviselőtestület újból megerősítette: október
végéig ki kell üríti a Lőrincz utcai lakóházat.
Városunk polgármestere elutasítja a
romaellenesség vádját

Költöztetés
bonyodalmakkal
Dr. Hájos Zoltán polgármester sajtóértekezletet tartott két
nappal azután, hogy a városházánál július 6-án előzetesen be
nem bejelentett, tehát nem engedélyezett tüntetésre került sor
mintegy húsz roma részvételével. A polgármester akkor épp
szokásos heti munkaértekezletét tartotta a hivatal vezető
dolgozóival, ezért szerdai fogadónapján hallgatta meg a
tüntetők panaszait.
Hájos Zoltán a média képviselői előtt elutasította az önkormányzat romaellenességének vádját. Ha így lenne, akkor
a város az elmúlt tíz évben nem
fizette volna ki a Lőrincz Gyula utcai, zömmel roma nem fizetők közüzemi tartozásait
összesen 830 ezer euró értékben, és nem költött volna milliókat a Karcsai úti szociális lakások építésére.

konténerekből, hogy a nemfizetőket telepíthessék oda, a lerobbant tömbházat pedig felújíthassa a Southerm lakáskezelő cég.
„Ha nem így járnék el, megszegném a képviselőtestület határozatát“ – nyilatkozta a
polgármester. A továbbiakban
elmondta: számít arra, hogy a
Romológiai Kutatóintézet e-

A transzparensekkel nyomatékosított tüntetés oka a képviselőtestület immár másodszor
megerősített határozata, amelynek értelmében október végéig
a Lőrincz utcai lakótömbből a
Karcsai úti konténerlakásokba
kell költöztetni az évek óta
nem fizető családokat. A költöztetés már áprilisban megkezdődött, azonban a levezénylésével megbízott Romológiai
Kutatóintézet nem a plénum
döntése értelmében járt el: a
konténerlakásokba nem a Lőrincz Gyula utcai nemfizetők
kerültek, hanem más családok.
Az utóbbiaknak azonban június végével lejárt a szerződése,
így nekik ki kell költözniük a

zentúl korrekt módon működik
együtt, mert emberségesen kell
megoldani ezt az érzékeny kérdést. De – tette hozzá – a jövőben a Ravasz József vezette
intézmény nem járhat el a város nevében. Hájos hangsúlyozta: kérlelhetetlenek lesznek azokkal a lakásfeltörőkkel
szemben, akik a kiürített Lőrincz utcai lakásokba költöztek
be. Ezek a személyek nem dunaszerdahelyiek, jogcím nélkül
laknak ott. Problémáikat oldja
meg annak a településnek az
önkormányzata, ahonnan jöttek – jelentette ki Dunaszerdahely polgármestere.

Megkérdeztük a polgármestert

Miről tárgyalt a roma
kormánybiztossal?
Dr. Hájos Zoltán polgármester július 14-én fogadta Ladislav Kopper romaügyi kormánybiztost. A városházán lezajlott megbeszélésen Ravasz
Józsefnek, a Romológiai Kutatóintézet vezetőjének a jelenlétében áttekintették a városban
élő romák helyzetét és a nem
fizető lakosok átköltöztetésével
kapcsolatos kérdéseket. Hoztak-e konkrét eredményt a
megbeszélések? – kérdeztük a
polgármestert.
- Abban maradtunk, hogy a város július 31-ig pályázatot nyújt be az illetékes minisztériumhoz
a Karcsai úti telep bővítésére. A projekt megvalósításához európai uniós pénzforrásokat szeretnénk lehívni.
Önt ez ügyben azonban kötelezi a képviselőtestület újabb
döntése, miszerint az önkormányzat legutóbbi június végi
ülésén megerősitették a nem fizető lakók kiköltöztetését a
Lőrincz Gyula utcai 2164-es lakótömbből.
- A képviselők megerősítették a tavalyi határozatot, tehát az évek óta tartozásokat felhalmozó lakóknak október végéig el kell
hagyniuk ezt a lepusztult panelházat, hogy hozzá lehessen látni a
felújításához. Az önkormányzat ezeknek a családoknak alacsonyabb komfortfokozatú lakhatást biztosit a Karcsai úton lévő
konténerlakásokban. A helyzetet bonyolítja, hogy a Romológiai
Intézet nem az érvényes határozat szellemében járt el és olyanok
is kaptak itt elhelyezést, akik erre nem voltak jogosultak. Az ő
szerződésük június végén lejárt, ezért el kell hagyniuk ezeket a
lakásokat, hogy az arra jogosultakat költöztethessük át oda. Ők
erre nem mutattak hajlandóságot, sőt, tüntettek is, én viszont
nem szeghetem meg a képviselőtestület döntését, hanem köteles
vagyok azt végrehajtani. Elutasítom, hogy ezt romaellenességként tüntessék fel. Ez nem romaprobléma, hanem a nem
fizetők problémája.
Az említett projekt beadása hogyan függ össze a kiköltöztetés kérdésével?
- Ha elfogadják a beadott pályázatot, amit a roma biztos ajánlott fel, akkor az uniós pénzből további 26 konténerlakást szeretnénk vásárolni, Két hetünk volt a projekt kidolgozására, de bízok
a sikerben. A város az öt százalékos önrészt adná hozzá, a többi
uniós pénzforrásokból állna a rendelkezésünkre. Nemcsak a Lőrincz Gyula utcai nem fizetők költöznénk ide, hanem más városrészekben lakók is, akik szintén nem fizetnek a bérlakásokban.
A költözéseket a fűtési szezon kezdetéig szeretnénk lebonyolítani.
Miként módosult a város lakásgazdálkodási koncepciója?
- A Southerm ezentúl csak a kezelője lesz a városi bérlakásoknak. A szerződések kötését, illetve felbontását és a lakásalappal
való gazdálkodást mostantól a városi hivatal végzi és folyamatosan vezeti a bérlakást igénylők listáját. Ez szeptember 20-tól
lesz kifüggesztve a városi hivatalban és mindenki megállapíthatja, hogy hol található a névsorban. Minden kérvényt egy év
után fel kell újítani, különben érvényét veszti.
Számol-e a város további bérlakások építésével?
- Ha mód lesz arra, hogy az Állami Lakásfejlesztési Alapból
forrásokhoz jussunk, akkor élni fogunk ezzel a lehetőséggel. De
a jövőben a bérlakás odaítélésénél az egyik fő szempont lesz az,
hogy a bérlőnek legyen állandó jövedelemforrása és képes legyen fizetni a lakhatással járó kiadásokat.
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Opýtali sme sa primátora

O čom rokoval so
splnomocnencom pre rómske
otázky?
Primátor JUDr. Zoltán Hájos 14. júla prijal Ladislava
Koppera, splnomocnenca vlády pre rómske otázky. V prítomnosti J. Ravasza, vedúceho
Romologického inštitútu rokovali o problematike Rómov
žijúcich v Dunajskej Strede a o
presťahovaní neplatičov do
sociálnych bytov. Aký výsledok
mali tieto rokovania? –pýtali
sme sa primátora.
– Dohodli sme sa, že mesto do
31. júla podá na príslušné
ministerstvo projekt na rozšírenie so-ciálnych bytov na
Kračanskej ceste. Na realizáciu projektu by sme chceli získať
zdroje z eurofondov.
Vás však zaväzuje rozhodnutie mestského zastupiteľstva.
Samospráva na poslednom júnovom zasadnutí opätovne potvrdila uznesenie, podľa ktorého treba neplatičov z bytovky
2164 na ulici Lőrincza presťahovať do sociálnych bytov.
–Poslanci postvrdili platné uznesenie, na základe ktorého treba dlhoročných neplatičov do konca októbra vysťahovať z zdevastovanej bytovky, aby sa dom mohol zrekonštruovať.
Samospráva zabezpečí pre tieto rodiny byty s nižším komfortom
na Kračanskej ceste. Situáciu komplikuje fakt, že Romologický
inštitút nekonal v zmysle platného rozhodnutia samosprávy a v
kontajnerových bytoch boli umiestnené i také rodiny, ktoré na to
neboli oprávnené. Platnosť ich zmlúv vypršala v júni, teda
musia byty opustiť, aby sa mohli nasťahovať rodiny zo sídliska
Sever. Oni však zatiaľ to odmietajú, navyše aj demonštrovalii. Ja
však nemôžem porušiť rozhodnutie mestského zastupiteľstva, som
po-vinný ho vykonať. Odmietam, aby tento postoj bol ponímaný
ako protirómsky prístup. Nejde o rómsku záležitosť, ale o otázku
neplatičov.
Ako súvisí podanie projektu s otázkou vysťahovania
neplatičov?
– Ak projekt bude kladne posúdený, mohli by sme zo zdrojov
únie zakúpiť ďalších 26 kontajnerových bytov. Verím však, že i
napriek krátkosti času uspejeme. Mesto zabezpečí 5 percentnú
spoluúčasť, ostatné zdroje by pochádzali z eurofondov. Do týchto
bytov by sme nasťahovali nielen neplatičov z bytovky na ulici
Gyulu Lőrincza, ale aj neplatičov z ostatných mestských častí.
Presun chceme realizovať do začiatku vykurovacej sezóny.
Ako sa zmení koncepcia hospodárenia s nájomnými bytmi?
– Southerm odteraz bude len správcom nájomných bytov.
Mestský úrad bude uzavierať resp. rozväzovať nájomné zmluvy,
ako aj hospodáriť s bytovým fondom mesta a viesť listinu žiadateľov o nájomný byt. Ich zoznam bude verejne prístupný a bude
vyvesený 20. septembra. Žiadosť je platná rok, potom ju treba
opätovne podať.
Počíta mesto aj s výstavbou nových nájomných bytov?
– Ak bude príležitosť získať zdroje zo Štátneho fondu rozvoja a
bývania, tak využijeme túto možnosť. Jedným z najdôležitejších
kritérií pridelenia nájomného bytu v budúcnosti bude, aby
nájomca mal stály zdroj príjmu a aby bol schopný platiť náklady
spojené s bývaním.

29.7. 2009
V zmysle opätovne potvrdného rozhodnutia
mestských poslancov do konca októbra treba
vyprázdniť panelák na ul. J. Lőrincza. Primátor
Zoltán Hájos odmieta obvinenia z
protirómskych opatrení

Problematické
vysťahovanie neplatičov
Primátor Dunajskej Stredy JUDr. Zoltán Hájos zvolal
tlačovú konferenciu dva po tom, čo 6. júla asi dve desiatky
Rómov demoštrovali v rámci neohlásenej, teda nepovolenej
protestnej akcie proti údajným protirómskym opatreniam.
Rómovia sa zhromaždili pred budovou mestského úradu v čase,
keďprimátor viedol pravidelnú pondeľňajšiu pracovnú poradu s
vedúcimi pracovníkmi úradu, preto si sťažnosti demonštrantov
vypočul v stredu počas svojich stránkových hodín.
Následne Z. Hájos na
tlačovej konferencii 8. júla kategoricky odmietol obvinenia,
podľa ktorých rozhodnutia
mesta majú protirómsky podtón. Keby to bola pravda, tak
by samospráva v uplynulých
rokoch nevyplatila za obyvateľov bytovky na ulici Gyulu
Lőrincza prevažne rómskeho
pôvodu nedoplatky na vode,
plyne a elektrike (za uplynulé

šali zmluvy, teda majú sa vysťahovať z kontajnerov, aby na
ich miesta mohli prísť neplatiči.
Zdevastovanú bytovku bude
musieť spoločnosť Southerm
rekonštruovať, objekt treba
vyprázdniť do konca októbra,
tak znie verdikt poslancov.
„Keby som konal inak, porušil
by som rozhodnutie mestského
zastupiteľstva“ – konštatoval
primátor. Zoltán Hájos pove-

desaťročie to činilo až 830 tis.
€) a neinvestovala by milióny
do výstavby sociálnych bytov
na Kračianskej ceste – argumentoval primátor.
Demonštráciu vyvolalo rozhodnutie mestského zastupiteľstva, v zmysle ktorého dlhoročných neplatičov z bytovky na
ulici Gyulu Lőrincza treba presťahovať do kontajnerových
bytov na Kračanskej ceste. S
ich vysťahovaním sa začalo ešte v apríli, ale Romologický
výskumný ústav poverený realizáciou tejto úlohy nekonal v
zmysle rozhodnutia pléna: do
kontajnerových bytov sa nenasťahovali neplatiči, ale aj iné
rodiny. Im koncom júna vypr-

dal: očakáva od Romologického ústavu, že v odteraz bude
spolupracovať korektne, veď sa
jedná o citlivú otázku, ktorú
treba riešiť ľudským prístupom.
Ale ako doplnil, v budúcnosti
ustanovizeň vedená J. Ravaszom nemôže konať v mene
mesta.
Primátor zdôraznil: budú tvrdo postihovať tých, ktorí sa
svojvoľne a násilným spôsobom nasťahovali do niekoľko
vyprázdnených bytov na ulici
Lőrincza. Jedná sa o osoby,
ktoré nie sú z Dunajskej Stredy. Ich bytové problémy musí
riešiť samospráva tej obce, odkiaľ pochádzajú – vyhlásil primátor.
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Szociális támogatás

Képviselői interpelláció tárgya volt nemrég a Jilemnický
utcai szlovák alapiskola hátsó bejáratánál lévő járda problé-

Rászoruló iskolásoknak

mája. Kiadós esőzések idején hatalmas víztócsák alakulnak itt

A Szlovák Köztársaság Munka-, Szociális- és Családügyi
Minisztériumának 23609/2008-II/1 rendelete értelmében a
nehéz anyagi helyzetben levő családok anyagi támogatást
kérhetnek (tanszerekre és az iskolai/óvodai étkeztetésre) a
2009/2010-es tanévre a járási Munkaügyi, Szociális és
Családügyi Hivataltól.
Bővebb felvilágosítást a dunaszerdahelyi Városi Hivatalban
az iskola- , szociális, sport és kulturális ügyi szakosztályon.
nyújtanak július utolsó, ill. augusztus első hetében.

ki. Az iskolába igyekvő gyerekek és más járókelők kénytele-

Sociálne dotácie

tosan képes elvezetni a nagyobb mennyiségű égi áldást is.

nek voltak a víztömegen átgázolni, vagy pedig – ahogy azt a
többségük tette - kerülővel, a füvet letaposva keltek át szárazon. A városi hivatal műszaki szakosztálya már intézkedett ez
ügyben: a napokban megmagasították a járdát és ami talán
ennél is fontosabb: kitisztították a járda melletti eldugult esővízelvezető-csatornát. Igy esőzések idején a kanális folyama-

Pre odkázaných žiakov
Na základe výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny SR možno poskytovať dotácie na stravu a školské
potreby deťom, ktoré žijú v rodinách, ktorým sa poskytuje
dávka v hmotnej núdzi a príspevky alebo ktorých príjem je
najviac vo výške životného minima.
Ďalšie informácie Vám poskytnú na mestskom úrade
zamestnanci odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry
v posledný júlový a prvý augustový týždeň.

Sikeres diákok
Június 30-án riportban számoltunk be arról, hogy Dr. Hájos
Zoltán polgármester fogadta a három magyar és két szlovák
oktatási nyelvű dunaszerdahelyi alapiskola legsikeresebb diákjait.
Szülői kérésre közöljük az oklevéllel és könyvutalvánnyal
jutalmazottak teljes névsorát.

Úspešní žiaci
30. júna sme priniesli reportáž o tom, že primátor JUDr. Zoltán
Hájos prijal a odmenil 27 najúspešnejších žiakov
dunajskostredských základných škôl. Na žiadosť rodičov
prinášame zoznam všetkých vyznamenaných.

Stav asfaltového chodníka pri vzadnom vchode základnej
školy na Jilemnického ulici bol nedávno predmetom poslaneckej interpelácie na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Po
Szabó Gyula alapiskola/ZŠ Gy. Szabóa: Bokros Krisztina,
Helész László, Sebő László ,Szabó Andrea, Tóth Kitti,Viola
Barbara, Szipöcs József
Kodály Zoltán alapiskola/ ZŠ Z. Kodálya: Kósa Bianka,
Varga Kitti, Béhr Márton, György Adrián, Zsákovics Tibor, Fodor
Dávid
Vámbéry Ármin alapiskola/ZŠ Á. Vámbéryho: Kovács
Katalin Mária, Kovács Anna, Rózsa József, Fekete Gergely,
Mészáros Gabriella.
Jilemnický utcai alapiskola/ZŠ na ul. Jilemnického: Anna Ly
Bui Dieu, Tamás Cséfalvay, Veronika Cséfalvaiová, Róbert
Marczell, Milan Vrábel, Sinan Medgyes
Smetana ligeti alapiskola/ZŠ Smetanov háj: Lucia Malá,
Viktor Bíró, Nikola Hyková

výdatných dažďoch sa tu nahromadí značné množstvo vody a
úplne zaplaví chodník. Žiaci a okoloidúci mali na výber: alebo
vkročili vo vody, alebo oblukom ju obišli, a prešli cez mestskú
zeleň, ako to robila väčšina. Technický odbor na mestskom
úrade už urobil opatrenie na nápravu situácie. V uplynulých
dňoch vďaka novému hrubšiemu asfaltovému povrchu takéto
situácie by sa už nemali zopakovať. A čo je nemenej dôležité:
súčasne vyčistili aj kanalizáciu, ktoré slúži na odvádzanie dažďovej vody. Po týchto zásahoch odteraz ani po čoraz častejších rozmaroch počasia by sme nemali vídavať obrovbské kaluže vody pri vzadnom vchode slovenskej základnej školy.
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Nyelvkorlátozás parlamenti fokon

A beletörődésünkre számítanak
Biró Ágnesnak, a Magyar Koalíció Pártja parlamenti képviselőjének gondolatai az államnyelvtörvény módosításáról

Bár az utóbbi hónapokban
sokat hallottunk az államnyelvtörvény módosításáról,
valószínűleg nem minden olvasó látja tisztán, hogy miért
is rossz ez a törvénymódosítás, s hogy a Magyar Koalíció Pártja miért ellenezte
és miért tartja elfogadhatatlannak a módosított törvény rendelkezéseit?
Fontosnak tartom, hogy
minderről a Dunaszerdahelyi
Hírnökben írhatok, hisz népes
magyar lakossága folytán ebben a városban a törvény komoly következményekkel jár.
A törvény módosításának
szükségességével egyet lehetne
érteni, hisz a Regionális vagy
Kisebbségi Nyelvek Európai
Kartájához történt csatlakozását követően Szlovákiát az
Európa Tanács erre már többször is felszólította. Tudni kell,
hogy az ún. nyelvi karta elfogadása nem pusztán valamiféle nagyvonalú gesztus volt
Szlovákia részéről, hanem az
Európai Unióhoz való csatlakozás egyik feltételének, a
kisebbségi jogok biztosításának volt nemzetközileg elvárt
eszköze.
Az Európai Unióban és általában a fejlett világban a fejlődés általános iránya az, hogy
a kisebbségek, különösen az
őshonos nemzeti kisebbségek
jogainak bővítése a tényleges
egyenlőség megteremtésének
irányába mutat. Szlovákia egy
többnemzetiségű állam, ahol az
ország déli régióiban, több száz

településen többséget is alkotva, több mint félmillió magyar anyanyelvű állampolgár
él. Elég csak Szlovákia etnikai
térképére ránézni, és mindenki
számára világossá válik, hogy
a magyar nyelv de facto (ténylegesen) regionális nyelv Szlovákiában, ennek ellenére de
jure (jogilag) mégsem kapja
meg az ilyen nyelveknek járó
rangot.
Nyugat-Európában hasonló
adottságokkal rendelkező kisebbségként az Észak Olaszországban élő németeket, vagy
a Finnországban élő svédeket
említhetnénk. Ott is hasonló
történelmi fejlődést követően a
20. század elején határmódosítással kerültek nemzeti határaikon kívülre kompakt telepü-

törvény első szakasza kimondja az ország lakosságának 6 %-át sem kitevő svéd
kisebbségre való tekintettel,
hogy „Finnország nemzeti
nyelvei a Finn és a Svéd”.
Ennek tükrében is megállapíthatjuk, hogy az egységesülő,
belső határait légiesítő, jogrendszerét összehangoló Európában teljesen anakronisztikus
törekvés, amit a szlovák politikum vall és próbál ránk erőltetni. A határok gyakorlati eltűnését követően, azok helyébe
nyelvi szögesdrótot akar kihúzni és nyíltan megfogalmazza a szlovák nyelv felsőbbrendűségét, vagyis a többi
nyelv másodlagosságát. A hivatali nyelvhasználat vonatkozásában lehet nyelvi szabályo-

lésterületükön őshonos és ott
többséget alkotó nemzetrészek,
ahol újdonsült nemzeti kisebbségekké váltak. Elfogadhatatlan az, amikor szlovák politikusok a szlovákiai magyarokat
diaszpórában élő és gazdasági
okokból bevándorló kisebbségekhez hasonlítják, és ezt követően megállapítják, hogy a
magyaroknak milyen „standardon felüli” jogokat biztosítanak. Ha már Finnországot
említettem, a Finn nyelvtörvény deklaráltan az individuális nyelvi jogok érvényesítését
biztosítja, s nem az „államnyelv” fiktív jogait „védi” saját
polgáraival szemben. A finn

zásokat alkotni, sőt gyakorlati
szempontok alapján még a
nyelvek sorrendjét is lehet szabályozni, ám nem lehet kiindulópont egy nyelv általános
felsőbbrendűségét hirdető ideológia.
Szlovákiában a Nyelvi Karta
szellemiségének és a valós
nyelvi viszonyoknak megfelelő
szabályozásnak először is biztosítania kell a magyar nyelv
regionális hivatalos nyelvként
való elismerését. Ezt követően
fel kell számolni minden aránytalan és indokolatlan megkülönböztetést a két nyelv között, ami használatuk jogi szabályozásában megjelenik. A

világban erre számtalan követendő és követhető példa létezik és kiválóan működik, ahol
a többnyelvűséget úgy tudták
megvalósítani, hogy egyik
nyelv és egyik nyelvet beszélő
személyek se szenvedjenek
hátrányt.
A parlamenti vitában is többször megjelent olyan érvelés,
hogy Dél-Szlovákiában a szlovákok nyelvi jogai nem érvényesülnek és ezért diszkriminálva vannak. A tényleges
helyzet az, hogy még a magyarok által többségben lakott
településeken is inkább a csak
szlovák nyelvű feliratok
előfordulása a gyakoribb. A hivatali nyomtatványokról, űrlapokról már nem is szólva. Ahol
pedig a magyarok kisebbségben vannak, ott már csak fehér
hollóként látható közterületen
magyar szöveg.
Az un.”nyelvi politikának”,
amit a Kulturális Minisztérium
követ, egyik jellemző példája
az 5000 euróig terjedő pénzbírság. A szankciók bevezetését még azzal is indokolták,
hogy szankciók nélkül egy törvény nem végrehajtatható, nem
több egy darab papírnál, miközben tudjuk, hogy a nemzeti
kisebbségek nyelvének használatát szabályozó törvényből
is hiányzik a szankció.
Ám tudatosítanunk kell,
hogy ez a törvény csak akkor ér
célt, ha mi magunk elfogadjuk,
és beletörődünk. Ezt a törvény
megalkotói is tudják ezért
igazából a gyengeségünkkel
számolnak. Tudatában kell lennünk annak, hogy egy olyan
jogszabály, amelynek értelmetlen és sértő rendelkezéseit
egy félmilliós közösség tiltakozása ellenére fogadtak el,
nem lesz sokáig fenntartható és
előbb-utóbb módosítani kell.
Az államnyelvről szóló törvény az asszimiláció hatékony
eszköze lesz, ha nem élünk
nyelvi jogainkkal és nem követeljük azok biztosítását mi
mindannyian – saját környezetünkben, saját lehetőségeink
szerint a hivatalokban, az üzletekben és az élet minden területén.
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29.7.2009
Végül a törvény néhány részletét emelném ki. Az aránytalan és az elrettentés eszközeként bevetett szankciót már
említettem, amely a kisebbségek ellen az állam részéről
következetesen folytatott pszichológiai hadviselés része. Az
ehhez kapcsolódó „nyelvrendőrségi” feladat elvégzését a
Szlovák Nemzeti Párt javaslatára bekerült passzussal oldották meg, amely minden
állami szervet és területi önkormányzati szervet aktív
nyelvellenőri szerepre kötelez.
A földrajzi nevek használatával foglalkozó szakasz korábban az „államnyelv használata a hivatalos érintkezésben” című fejezetben szerepelt.
A módosítás most kiemelte
ebből, a miniszteri indoklás
szerint azért, mivel a „földrajzi
nevek használata túlterjed a
hivatalos érintkezés területén”
ezért „a nyilvános érintkezés
teljes területén kötelező”( itt
megjegyzem a nyilvános érintkezés fogalma a törvényben
sehol sincs meghatározva).

Új előírás a törvényben,
hogy a községi hangosbeszélő
közléseinek először szlovákul
kell elhangozniuk, még akkor
is, ha történetesen a település
99 %-a magyar anyanyelvű.
Míg eddig nem a nyelvek sorrendjén, hanem a kétnyelvűségen volt a hangsúly.
A szlovák nyelvű felirat elsőbbségének megkövetelése az
emlékműveinken az egyik legabszurdabb előírás, ez gyakorlatilag nyelvünk és kultúránk
másodlagosságát hirdető emlékeztetőkké süllyeszti saját emlékműveinket. Úgymond nemzeti identitásunk részévé kívánja emelni a másodlagosságot, még saját emlékműveinken is csak másodlagosan szerepelhet nyelvünk, arról már
nem is beszélve, hogy az előírást visszamenőlegesen is alkalmazni kell, a már kész emlékművek feliratainak átvésetési kötelezettsége akár évszázados emlékművekre is vonatkozhat, ha azok nem védett
műemlékek. Ráadásul új emlékmű csak akkor állítható fel,

Tiltakozzunk a nyelvtörvény ellen!
Az MKP Dunaszerdahelyi Városi Alapszervezete felhívja a lakosságot, hogy részvételével támogassa az MKP országos központi tiltakozó akcióját az új szlovák nyelvtörvény ellen. A megmozdulásra 2009. szeptember elsején kerül sor Dunaszerdahelyen. Tiltakozzunk mindnyájan a bennünket hátrányosan megkülönböztető nyelvtörvény ellen. Ennek félreérthetetlen célja
megfélemlítésünk, további feszültségek gerjesztése régióinkban
és nem utolsósorban a figyelem elterelése a kormány sikertelen
gazdaságpolitikájáról és sorozatos korrupciós botrányairól.
Hulkó Gábor egyetemi professzor, a városi alapszervezet
elnöke
ha a rajta lévő szöveget a kulturális minisztérium előzetesen
jóváhagyta, ami az állami
cenzúra visszaállítása.
A Szlovák Köztársaság Alkotmánya szerint az emberek
szabadok és egyenlők méltóságukban és jogaikban, ám az
államnyelvről szóló tőrvény
azt bizonyítja, hogy vannak egyenlők és egyenlőbbek.

Lehet, hogy a pöstyéni gyógyfürdő szlovák orvosa bátrabban fog angolul kommunikálni az
arab pácienssel, mint a pozsonyi magyar anyanyelvű kollégája a csallóközi beteggel?

AZ ÁLLAMFŐ ALÁÍRTA
Ivan Gašparovič szlovák
államfő július 17-én aláírta az
államnyelvtörvény módosítását, vagyis az élesen bírált
jogszabály szeptember elsejétől már hatályba is lép.

„EZ A TÖRVÉNY
OSTOBASÁG”
Magda Vášáryová színésznő-politikus a nyelvtörvény vitájában elmondta: „Ez a törvénymódosítás intellektuálisan
is megosztja Szlovákiát. Ezt az
Akadémia tudósainak és nyelvészeknek a megnyilatkozásai
is mutatják. Vladimír Petrík
például szó szerint ostobaságnak nevezi ezt a törvényt, mert
a nyelvhasználat szabályzatának nem szabadna a nyelv
fejlődésének fékezőjévé és
rendőrévé válnia....
Nem arról beszéltünk itt a
parlamentben, amiről kellene,
pedig az már egész Európát
foglalkoztatja. Nevezetesen,
hogy miképp lépjünk fel az
angol kifejezések nap mint nap
tapasztalható beáramlása ellen
a nyelvünkbe. Olvassák csak el
a szlovákra fordított könyveket, tele vannak anglicizmussal, és már semmi közük a
nyelvünkhöz!...
Felhívom a miniszter úr figyelmét, hogy azok a nyelvtörvények, amelyeket az európai
országok elfogadnak, nem a
kisebbségekkel szemben, hanem az emigránsokkal szemben próbálják óvni a nyelvet.
Azon emberek számára szabályozzák a nyelvhasználatot,
akik a világ különböző részéről
betelepednek hozzájuk. Az, ami
ma itt a szlovák parlamentben
történik, az nem előrelépés,
hanem visszamenetelés a
kommunista időkbe."
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Dunaszerdahely városának 2009/ 9. számú általánosan kötelező érvényű rendelete

a városi lakásalap kezelésének és a vele való
gazdálkodásnak az elveiről
1.paragrafus
Általános rendelkezések

Ez az általánosan kötelező
érvényű rendelet /a továbbiakban csak ÁKÉR/ meghatározza
a Dunaszerdahely város /a továbbiakban csak város/ lakásalapjával való gazdálkodás alapvető szabályait, elsősorban
a következőket:
a/ a bérlakást kérelmező polgárok kérvényei intézésének a
módját és feltételeit,
b/ a város kötelességeit a
bérlakás-kérelmek nyilvántartását illetően,
c/ a bérlakást igénylőkről vezetett nyilvántartás vezetésének szabályait,
d/ a bérlakás-szerződésből
fakadó kötelezettségek és jogok továbbadásának /átruházásának/ szabályait.
2. E szerződés szempontjából
a/ bérlakásnak tekinthetők a
város
tulajdonában
lévő
bérlakások,
kivéve
az
alacsonyabb komfortfokozatú
lakásokat,
b/ alacsonyabb komfortfokozatú lakásokon azokat a városi tulajdonú lakásokat értjük,
amelyek az alábbi címeken találhatók: Dunaszerdahely, Karcsai út, nyilvántartási számok:
4045/55,
5910/61-107,
5851/59.
c/ a bérlő olyan természetes
személy, akivel a város, vagy a
bérlakás kezelője szerződést
kötött a város tulajdonában lévő lakás bérletéről.
d/ lakásbérleti kérvénynek olyan beadvány tekintendő,
amelyben a természetes személy városi tulajdonú bérlakást
igényel a várostól,
e/ sorrenden a bérlakást kérelmező természetes személyek olyan listáját értjük, amelyet az alábbi szabályok szerint
állítanak össze.
f/ a lakásalapot a bérlakások
és az alacsonyabb komfortfokozatú lakások alkotják.
3. A város a lakásalappal
való gazdálkodás során a

következő elveket alkalmazza:
a/ a lakásalappal való gazdálkodásnak kiegyensúlyozottnak kell lennie, a lehetőségekhez mérten elejét kell venni a
veszteségeknek és a lakbérhátraléknak.
b/ a lakhatás biztosításánál
előnyben kell részesíteni a Dunaszerdahelyen állandó lakhellyel rendelkezőket.
c/ a lakhatás biztosításánál előnyt élveznek a fiatalok és a
fiatal családok, különös tekintettel a kiskorúakra,
d/ az egészségkárosodottak
és az ilyen személyekről gondoskodók helyzetét figyelembe kell venni, és a lehetőségekhez mérten törekedni kell
lakáshelyzetük megoldására,
e/ tekintetbe veszik és a lehetőségekhez mérten előnyben
részesítve oldják meg a folyamatos bevételekkel rendelkezők lakáshelyzetét.
2. paragrafus
Bérlakás vagy alacsonyabb
komfortfokozatú lakás
odaítélése

1. Természetes személy bérlakást kérelmező beadványával
Dunaszerdahely városához fordulhat lakáshelyzete megol-

dása céljából. Ha a városnak
nincs rögtön lehetősége arra,
hogy az igénylőnek bérlakást
utaljon ki, besorolják őt a
kérelmezők listájára.
2. A kérelmet a város által
kidolgozott formanyomtatványon kell beadni és a kérelmezőnek azt saját kezűleg kell
aláírnia. A nyomtatvány mintáját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A város a bérlakáskérelem kézhez vételétől
számított 10 napon belül értesíti a kérelmezőt arról, hogy
felvette őt a kérelmezők listájára.
3. Hiányosan kitöltött kérelem esetén a város felszólítja az
érintett személyt a kérelem
kiegészítésére, miközben megfelelő, legalább 10 napos
határidőt szab meg neki. A kérelmezőt a hiánypótlás megküldésének napján sorolják be
a kérelmezők listájára. Ha a
kérelmező a megszabott időpontig nem pótolja a hiányzó
adatokat, akkor a város nem
veszi fel őt a lakásigénylők
listájára.
4. A beadott kérvény a városi
hivatalba való beérkezésétől
számított egy évig érvényes.
Egy év eltelte után a bérla-

kásért folyamodót törlik a lakásigénylők listájáról. Ha ez a
személy a kérvény érvényességének lejárta után további
kérvényt ad be, az új kérvénynek tekintendő Ha a beadott
kérvény érvényességének lejárta előtt ugyanaz az igénylő
lakásbérleti kérelmet ad be, akkor azt a 2. és az 5. paragrafusok értelmében a bent lévő
kérvény meghosszabbításának
kell tekinteni.
5. A kérelmező a kérvényét
oly módon hosszabbíthatja
meg, hogy hatályának lejárta
előtt a hivatalos formanyomtatványon bérlakást igénylő
kérvényt ad be. A később beadott kérvények új kérelemnek
számítanak és ez esetben a 2.
paragrafus 2. bekezdése alapján járnak el.
6. A kérelmezőket egy pontrendszer alapján sorolják be a
listára, emelkedő sorrendben,
kezdve a legalacsonyabbon a
legmagasabb pontszám felé haladva. Pontegyenlőség esetén a
perdöntő a kérelem beadásának
a dátuma lesz. Ha a kérelmezők sorrendjét e szempont alapján nem lehet eldönteni,
/például
pontegyenlőség
miatt/, akkor a sorrendről sor-
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solással döntenek, amelyről a
lakásbizottság tagjai által aláírt
jegyzőkönyv készül. A pontrendszert e rendelet 2. számú
melléklete tartalmazza.
7. A kérelmezők sorrendjét
mindig a 6. bekezdés értelmében aktualizálják, miután
besorolták a konkrét kérelmet.
8. A kérelmezők névsorába
nem sorolható be az a kérvényező, ugyanígy törölni kell
azt a kérelmezőt, aki:
a/ aki a kérvény beadásának
időpontjában használ városi
bérlakást,
b/ lakás kizárólagos tulajdonosa, vagy tulajdonosává lett,
vagy házastársak esetén lakás
közös tulajdonosai, vagy élettársak esetében lakás társtulajdonosai,
c/ valótlan adatokat tüntet fel
a bérlakást igénylő kérvényében,
d/ törölték a lakásigénylők
névjegyzékéből e rendelet 2.
paragrafusa 10. bekezdésében
szereplő okok miatt.
9. Lakás megüresedének
napján az a kérelmező lesz jogosult lakásbérleti szerződés
megkötésére, aki az igénylők
listáján az első helyen szerepel.
A lakás kiürítésének az a nap
tekintendő, amikor a város

dést, vagy a felkínált lakás átvételét visszautasítja, lakásigénylési kérelmét elintézettnek tekintik és törlik őt az igénylők névsorából.
11. Kivétel abban az esetben
tehető, ha sajátos szempontokat is méltányos figyelembe
venni, de ugyanakkor nem sérülnek a lakásalappal való gazdálkodás elvei, különös tekintettel :
a/ a kérvényező egészségi
állapotára, vagy a kérelmezőhöz közelálló személyekére,
b/ a város igényeire, például
szolgálati lakás kiutalásának
szükségességére,
c/ arra, hogy a kérelmező
anyagi szükséghelyzetbe jutott.
3. paragrafus
A lakásbérleti szerződésből
eredő jogok és kötelességek
átruházása

1. Megengedhetetlen a lakásbérleti szerződésből fakadó
jogok és kötelezettségek átruházása olyan személyre, akinek
nincs a várossal lakásbérleti
szerződése. Abban az esetben,
ha a bérlő mégis átruházza ezeket a jogokat és kötelezettségeket olyan személyre, akivel a város nem kötött lakásbérleti szerződést, ez a jogi
aktus érvénytelen.

kötelezettségek átruházásához
szükséges a város előzetes
beleegyezése. A város csak abban az esetben adja ehhez a
hozzájárulását, ha a bérlőnek
nincs hátraléka sem a lakbért,
sem
pedig
más
lakáshasználattal kapcsolatos
szolgáltatások
térítését
illetően.

A bérlakás-igénylésnél alkalmazott pontozási rendszer
Ha a kérvényezőnek Dunaszerdahelyen van az állandó lakhelye
+ 5 pont
Ha a kérvényező 30 évnél fiatalabb
+ 5 pont
Ha a kérvényező nős / férjezett
+ 10 pont
nőtlen / hajadon
+ 5 pont
elvált
+ 5 pont
özvegy
+ 5 pont
Ha a gyerekek száma
1
+ 5 pont
2
+ 10 pont
3
+ 15 pont
Ha a kérvényezőnek meghatározott időre szóló állása van
+ 5 pont
meghatározatlan időre szóló állása van.
+ 10 pont
A testi vagy szellemi fogyatékosság mértéke 70 százalékig
+ 3 pont
70 százalék felett
+ 5 pont
Ha a kérvényező a kérvény érvényességének lejárta
után hosszabbítja meg a szerződést
+ 5 pont
Ha több lakásigénylő eléri a maximális / 50/ pontszámot, akkor a kérvény benyújtásának dátuma
lesz a mérvadó /az első helyre az a lakásigénylő kerül, aki a legrégebben adta be a kérvényét./
jegyzőkönyv alapján átveszi a
bérlőtől a lakást, erről jegyzőkönyv készül, amelyben fel
van tüntetve a kiállításának dátuma.
10. Ha a kérelmező nem köt
a várossal lakásbérleti szerző-

2. A 3. paragrafus 12. bekezdése nem vonatkozik olyan lakásbérleti szerződésre, amelynek tárgyai olyan városi tulajdonú lakások, amelyek bérlete
minimálisan 10 évre szól. Ebben az esetben a lakásbérleti
szerződésből eredő jogok és

4. paragrafus
Lakáscsere

1. Lakáscserére két városi tulajdonú lakás bérlője között akkor van lehetőség, ha a bérlők
erről írásos megállapodást kötnek a város beleegyezése alap-

ján.
2. A város abban az esetben
adhatja beleegyezését a lakáscseréhez, ha a bérlők közül egyiküknek sincs hátraléka sem
a lakbért, sem pedig más lakáshasználattal kapcsolatos szolgáltatások térítését illetően.
5. paragrafus
Záró rendelkezések

1. A város polgármestere tanácsadó szervként létrehozza a
döntési jogkörrel nem bíró lakásbizottságot azzal a céllal,
hogy ez a testület előkészíti a
döntéseket a rendelet által szabályozott ügyekben. A lakásbizottság legkevesebb 3 tagú és
tagjait a polgármester nevezi
ki.
2. E rendelet hatályba lépésével párhuzamosan érvényét
vesztik mindazok a lakásigénylési kérelmek, amelyeket
2009. június 30-ig adtak be a
kérelmezők.
3. Hatályukat vesztik a Dunaszerdahely város lakásalapjával való gazdálkodás 1992. 5.
29-én jóváhagyott alapelvei.
4. Ez a rendelet a város hivatalos tábláján történt kifüggesztéstől számított 15. napon
lép hatályba.
Kelt Dunaszerdahelyen
2009. június 30-án
Dr. Hájos Zoltán
polgármester
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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 9/2009

o stanovení zásad a pravidiel hospodárenia a
nakladania s bytovým fondom mesta Dunajská Streda
§ 1 Všeobecné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné
nariadenie /ďalej len „nariadenie“/ upravuje základné pravidlá hospodárenia s bytovým
fondom Mesta Dunajská Streda /ďalej len „Mesto“/, najmä:
a) spôsob a podmienky vybavovania žiadostí občanov o
nájom bytu,
b) povinnosti mesta Dunajská Streda (ďalej len „Mesto“)
pri evidencii žiadostí o nájom
bytu,
c) pravidlá vedenia evidencie žiadateľov o nájom bytu,
d) pravidlá postúpenia práv a
povinností zo zmluvy o nájme
bytu.
2. Pre účely tohto nariadenia:
a) nájomným bytom sa
rozumie byt vo vlastníctve
mesta s výnimkou bytov
nižšieho štandardu,
b) bytom nižšieho štandardu
sa rozumejú byty vo vlastníctve mesta nachádzajúce sa
na adrese: Dunajská Streda,
Kračanská cesta, súpisné číslo
4045/55;
5910/61-107;
5851/59,
c) nájomcom sa rozumie fyzická osoba s ktorou má Mesto
alebo správca bytového domu
uzatvorenú zmluvu o nájme
bytu vo vlastníctve Mesta,
d) žiadosťou o nájom bytu sa
rozumie písomná žiadosť fyzickej osoby na základe ktorej
žiada pridelenie nájomného
bytu vo vlastníctve mesta,
e) poradovníkom sa rozumie
zoznam fyzických osôb žiadateľov o nájomný byt
zostavený podľa pravidiel
nižšie uvedených,
f) bytovým fondom sa označuje súhrn nájomných bytov a bytov nižšieho štandardu.
3. Pri hospodárení s bytovým fondom uplatňuje Mesto
nasledovné zásady:
a) hospodárenie s bytovým
fondom má byť vyvážené, podľa možností je potrebné predísť
vzniku strát a nedoplatkov,
b) prednostné zabezpečenie

bývania fyzických osôb s
trvalým pobytom na území
Mesta,
c) prednostné zabezpečenie
bývania mladých a mladých
rodín, so zvláštnym ohľadom
na zabezpečenie ubytovania
neplnoletých detí,
d) zohľadniť a v rámci
možností riešiť bytovú situáciu
osôb so zdravotným postihnutím a osôb starajúcich sa o
takéto osoby,
e) zohľadniť a v rámci možností prednostne riešiť bytovú
situáciu osôb s trvalými
príjmami.
§2
Pridelenie nájomného bytu
alebo bytu nižšieho štandardu

1. Za účelom riešenia svojej
bytovej situácie môže sa fyzická osoba obrátiť na Mesto
žiadosťou o nájom bytu. Ak
Mesto nemá možnosť ihneď
prideliť nájomný byt žiadateľovi, zaradí ho do poradovníka.
2. Žiadosť sa podáva na

tlačive vypracovanom Mestom
a musí byť žiadateľom, resp.
vlastnoručne podpísaná. Vzor
tlačiva obsahuje príloha č. 1
tohto nariadenia. O zaradení
žiadateľa do poradovníka zašle
Mesto upovedomenie žiadateľovi do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti o nájom bytu na
Mestský úrad Dunajská Streda.
3. V prípade neúplne vyplnenej žiadosti vyzve Mesto
žiadateľa o doplnenie svojej žiadosti, pričom stanoví mu primeranú, najmenej 10 dňovú lehotu. Žiadateľ sa zaradí do poradovníka dňom doplnenia žiadosti. Ak žiadateľ v stanovenej
lehote nedoplní svoju žiadosť o
nájom bytu, mesto žiadateľa
nezaradí do poradovníka.
4. Platnosť žiadosti o nájom
bytu je jeden rok odo dňa doručenia Mestskému úradu. Po uplynutí tejto doby sa žiadateľ
vyradí z poradovníka. Opätovné podanie žiadosti o nájom
bytu tým istým žiadateľom po
uplynutí platnosti žiadosti o
nájom bytu sa považuje za no-

vú žiadosť. Podanie žiadosti o
nájom bytu tým istým žiadateľom pred uplynutím platnosti
žiadosti o nájom bytu v zmysle
§ 2 ods. 5 sa považuje za predĺženie žiadosti.
5. Žiadateľ môže svoju žiadosť predĺžiť tak, že pred uplynutím doby platnosti žiadosti o
nájom bytu podá na predpísanom tlačive žiadosť o nájom
bytu. Neskoršie podané žiadosti o nájom bytu sa považujú za
novú žiadosť o nájom bytu, a
postupuje sa v zmysle § 2 ods.
2.
6. Žiadatelia sú zaradení do
poradovníka
na
základe
bodového systému, vzostupne
od najnižšieho bodového
hodnotenia k najvyššej. V
prípade rovnosti bodov je
rozhodné pre určenie poradia
dátum doručenia žiadosti o
nájom bytu Mestu. V prípade,
že poradie žiadateľov nie je
možné určiť na základe týchto
skutočností (napríklad z dôvodu rovnosti bodov) určí sa
poradie losom, o ktorej sa spíše
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Nariadenie
zápisnica podpísaná členmi bytovej komisie. Bodový systém
je uvedený v prílohe č. 2 tohto
nariadenia.
7. Poradovník sa aktualizuje
vždy po zaradení konkrétnej
žiadosti podľa ods. 6 tohto nariadenia.
8. Do poradovníka nemôže
byť zaradený žiadateľ , alebo z
poradovníka
musí
byť
vyčiarknutý žiadateľ ktorý:
a) dňom podania žiadosti o
nájom bytu užíva nájomný byt
vo vlastníctve mesta,
b) je alebo sa stal výlučným
vlastníkom bytu, alebo v prípade manželov sú bezpodielovým spoluvlastníkmi bytu,
alebo v prípade druha a družky
sú podielovými spoluvlastníkmi bytu,
c) uvedie nepravdivé údaje v
žiadosti o nájom bytu,
d) bol vyčiarknutý z poradovníka z dôvodu uvedeného v
§2 ods. 10 tohto nariadenia.
9. Oprávneným na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu sa stáva prvý žiadateľ v poradovníku
ku dňu uvoľnenia bytu. Dňom
uvoľnenia bytu sa považuje
protokolárne odovzdanie a
prevzatie bytu mestom, o kto-

dosť o nájom bytu za vybavenú
a z poradovníka sa vyčiarkne.
11. Výnimku z poradovníka
je možné udeliť v prípadoch
hodného osobitného zreteľa pri
rešpektovaní
zásad
hospodárenia s bytovým
fondom, s poukazom na:
a) zdravotný stav žiadateľa
alebo zdravotný stav osôb
blízkych žiadateľovi,
b) potreby Mesta, napr. poskytnutie služobného bytu,
c) žiadateľ dostal sa do hmotnej núdze.
§3
Postúpenie práva a
povinnosti zo zmluvy o nájme
bytu

1. Postúpenie práva a povinnosti zmluvy o nájme bytu
na osobu, s ktorou mesto nemá
uzavretú zmluvu o nájme bytu,
nie je dovolené. V prípade, že
nájomca nájomného bytu postúpi práva a povinnosti zmluvy o nájme bytu na osobu, ktorá nemá uzavretú s mestom
zmluvu o nájme bytu, takýto
právny úkon je neplatný.
2. Ustanovenie §3 ods. 1.
tohto nariadenia sa nevzťahuje
na zmluvu o nájom bytu, pred-

súhlas mesta. Mesto udelí súhlas k postúpeniu práva a povinnosti zo zmluvy o nájme
bytu len v prípade, ak nájomca
nemá nedoplatky na nájomnom
a službách poskytovaných s
užívaním bytu.

Pridelenie bodov
+5 bodov

Keď má žiadateľ menej než 30 rokov:

+5 bodov

Keď je žiadateľ ženatý/vydatá:

+10 bodov

slobodný/-á:

+5 bodov

rozvedený/-á:

+5 bodov

vdova/vdovec

+5 bodov

1

+5 bodov

2

+10 bodov

3

+15 bodov

Keď je žiadateľ zamestnaný na dobu určitú:

+5 bodov

dobu neurčitú:

+10 bodov

Za vyplnenie časti „Zdravotný stav žiadateľov, detí a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti so
žiadateľmi“ a „Súčasná bytová situácia“ je možné dostať maximálne 5 bodov.
Za predlženie žiadosti po vypršaní platnosti žiadateľ dostane 5 bodov.
Maximálny počet bodov je 50.
Minimálny počet bodov je 10.
V prípade viacerých žiadateľov s maximálnym počtom bodov (50) sa rozhoduje podľa dátumu
podania žiadostí (na prvé miesto sa dostane žiadosť s najskorším dátumom).
rom je spísaná zápisnica s uvedením dátumu vyhotovenia.
10. Ak žiadateľ neuzatvorí s
mestom zmluvu o nájme bytu,
alebo ponúknutý byt odmietne
prevziať, považuje sa jeho žia-

§5
Záverečné ustanovenia

Keď má žiadateľ trvalý pobyt v Meste Dunajská Streda:

Keď počet detí je:

2. Mesto môže udeliť súhlas
k výmene bytu v prípade, že
ani jeden z nájomcov nemá
nedoplatky na nájomnom a na
službách poskytovaných s
užívaním bytu.

metom ktorej je nájom bytu vo
vlastníctve Mesta, s dobou nájmu minimálne na 10 rokov. V
takýchto prípadoch na platnosť
postúpenia práva a povinnosti
zo zmluvy o nájme bytu je potrebný predchádzajúci písomný

§4
Výmena bytu

1. Výmena bytu medzi nájomcami bytu vo vlastníctve
Mesta je možná na základe písomnej dohody nájomcov a súhlasu Mesta.

1. Primátor Mesta si zriadi
ako svoj poradný orgán Bytovú
komisiu bez rozhodovacích
právomocí za účelom prípravy
rozhodnutí v záležitostiach upravovaných týmto nariadením. Bytová komisia je najmenej 3 členná, jej členov
menuje primátor.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta strácajú
platnosť všetky žiadosti o
nájom bytu podané do 30. júna
2009.
3. Zrušujú sa Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo
vlastníctve Mesta Dunajská
Streda zo dňa 29.05.1992.
4. Toto všeobecne záväzné
nariadenie Mesta nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa
vyvesenia na úradnej tabule
Mesta.
V Dunajskej Strede, dňa 30.
júna 2009
JUDr. Zoltán Hájos
primátor
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Nyár a városi szabadidőközpontban

Hogy a nyári tábor ne legyen nyűg
Létezik gyerek, aki ne szeretne rajzolni? Krascsenits
Dániel rajztanár szerint újabban már vannak ilyen
gyerekek, és a számuk egyre
gyarapszik, de hogy a dunaszerdahelyi szabadidőközpont nyári képzőművészeti
táborában nincs ilyen gyerek,
az biztos. Csak meg kell nézni az elkészült munkákat, ilyet képtelen csinálni az, aki
nem szeret rajzolni.
A legnépszerűbb mégsem a
rajz, a festés, hanem az agyagozás. Az alkotásokat kiégetik,
és mindenki hazaviheti a
sajátját.
„Nem szabad, hogy a gyerek
egész nap csak rajzoljon, agyagozzon, mert megunja.
Időnként kell egy kis séta, fagyizás, hogy kellemes legyen a
tábor, ne pedig nyűg. Szerdán
egész nap Dunatőkésen voltunk, megnéztük a Duna-ágat,
a vízimalmot, a Czajlik ranchot, begyűjtöttük az élményeket. Az idősebbek vázlatokat
készítettek, ezt persze a 6-7 évesektől nem várhatom el. De
ők is elraktározták az agyukban a látottakat, és ma ez volt a
téma” – mondja a tanár. Hogy

milyen jól sikerült ez az elraktározás, bizonyítja a Czajlik
ranch egyik megörökített lova,
amely meglepően jól sikerült.
A tizenhárom gyerek között
van olyan, aki csak most megy
iskolába, de van két 17 éves
hölgy is; ők divattervezést tanulnak a dunaszerdahelyi
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Szabó Gyula utcai szakközépiskolában, és a rajztudásukat
tökéletesítik itt.
A pedagógus szerint a kézügyesség fejlesztése, a képzőművészet iránti érdeklődés felkeltése mellett van ennek a tábornak más célja is: megvédeni
a gyermeket a rá leselkedő veszélyektől. „Ne az utcán kószáljon, kitéve a rossz társaság
csábításainak, hanem foglalja
el magát tartalmas tevékenységgel. Én ezt tartom a nyári
napközis táborok legfőbb feladatának.”
A szülők is így látják, mert
mindig van elég gyerek, nemcsak Dunaszerdahelyről, hanem a környékről is.
Lehet, hogy a rajzolás is az
olvasás sorsára jut, és egyre kevesebb gyerek vesz kezébe ecsetet, ceruzát? – kérdem.
Krascsenits tanár úr szerint a
rajzot nem szerető gyerekek
számának növekedésében szerepet játszik az is, hogy az iskolában a tantárgyat nem rajzszakos pedagógusok tanítják,
akik megkövetelik, hogy
szépen, tisztán rajzoljanak a
gyerekek. Az eredmény: a gyerek félve veszi a kezébe a ceruzát, ecsetet, tele van gátlással,
fél, hogy valamit elront.
„Pedagógiai elvem, hogy meg
kell tanítani a gyereket bátran
rajzolni, festeni. Ne féljen hibázni! De aztán ki is javítjuk a
hibát, és tanulunk belőle” –
magyarázza a táborvezető.
25 euró az egyhetes napközi
tábor díja, ebben benne van az
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ebéd, a biztosítás, a forróságban nélkülözhetetlen frissítők
és a felhasznált anyagok. Uher
Anikó szerint a táborvezető
ügyességétől függ, mit tud ebből az összegből kihozni. Ő a
kézműves tábort vezeti, ahol
sok anyagra van szükség, mégis kivarázsolt az összegből egy
élményt jelentő bősi kirándulást. Úgy látszik, azok közé
a pedagógusok közé tartozik,
akik mindenből ki tudnak hozni valamit. Ha a hőség miatt
nem tanácsos kimenni a játszótérre, és a gyerekek filmet
akarnak nézni, akkor a következő napon lerajzoltatja velük
a látottakat, vagy versenyezhetnek, ki jegyzett meg többet
a filmből. Tizenöt gyerekre egyedül felügyelni nem könnyű
dolog, és nem mindegyiknek
lehet huzamosabb ideig lekötni
a figyelmét. Szerencsére a
többség lelkesen dolgozik, és
az elkészült munkák magukért
beszélnek. Itt még a fiúk is szívesen fonnak, ami nem igazán
jellemző.
Mindkét pedagógus szerint
jó a városi szabadidőközpont
felszereltsége, és úgy látszik,
megfelelő a kínálat is: van
sporttábor és focisuli, számítástechnikai foglalkozás, csipkeverő tanfolyam. A szakemberek szerint az a gyerek
lesz sikeres az iskolában, aki
pihenéssel és tartalmas szórakozással tölti a nyarat. A szabadidőközpont ezt a kettőt kínálja.
/VK/
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Fotoreportáž

Prázdniny v mestskom centre voľného času

Aby letný
tábor
nebol len
núdzovým
riešením
Existuje azda dieťa, ktoré
nerado kreslí? Podľa Daniela
Krascsenitsa, učiteľa výtvarnej výchovy v poslednej dobe
pribúdajú. Určite sa však
nenachádzajú také v dunajskostredskom centre voľného
času, kde aj v letných táboroch kreslenie a maľovanie je
prioritou. Stačí sa pozrieť na
výsledky práce detí. Takéto
obrazy by určite nedokázali
vytvoriť také deti, ktoré nemajú radi kreslenie.
Najpopulárnejším spôsobom
trávenia voľného času cez
prázdnin však nie je kreslenie a
maľovanie, ale práca s hlinou.
Výsledky detskej fantázie a šikovných rúk sa vypaľujú, potom si na každé dieťa môže
zobrať domov svoje dielo.
„Prácu organizujeme tak, aby sa dieťa nevenovalo celý
deň len jednej činnosti, kresleniu alebo maľovaniu. Inak by
sa onedlho začalo nudiť. Občas
treba program spestriť vychádzkou či návštevou zmrzlinára, aby tábor nebol len východiskom z núdze. Na stredu
sme napríklad zorganizovali
celodenný výlet do Dunajského
Klátova, zašli sme k nádherným zákutiam pri Dunaji,
pozreli vodný mlyn, koníky na
ranči Czajlik. Staršie deti pripravovali náčrty , samozrejme
od mladších detí takéto práce
nemôžem očakávať. Ale aj oni
zbierali impresie a dnes sa
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29.7.2009.
leží od šikovnosti vedúceho
tábora, čo dokáže z tejto sumy
vyčariť – tvrdí Anikó Uher. Ona vedie tábor remeselných
zručností, v ktorom sa spotrebuje pomerne veľa materiálu. Napriek tomu dokáže z
peňazí vyčariť výlet plný nádherných zážitkov do Gabčíkova. Zdá sa, že patrí medzi
pedagógov, ktorí dokážu aj z
veľmi mála vykúzliť obsažný
program. Ak pre horúčavy deti
nechcú ísť na ihrisko a radšej si
chcú pozrieť nejaký film, následne na druhý deň kreslia zážitky z filmu alebo sa formou
kvízu pretekajú, kto si viac
zapamätal z filmu z predchádzajúceho dňa.
Dávať pozor na 15 detí a pritom ich zamestnať, nie je ľahká
úloha pre jednu osobu. Na-

venovali tejto téme po celý
deň“ - hovorí pán učiteľ. O
tom, ako sa táto téma vryla do
pamäti detí, vypovedá aj vskutku vydarený obraz koňa. Z 13
detí niektoré len teraz pôjdu do
školy, ale sú medzi nimi i 17
ročné slečny. Oni študujú módne návrhárstvo v odbornej škole Gyulu Szabóa. Do letného
tábora prišli preto, aby si
precvičili a zdokonalili svoje
kresliarske schopnosti.
Pedagógovia tvrdia: cieľom
tohto tábora nie je len rozvoj
výtvarných schopností a vedomostí detí, ale aj samotná ochrana detí pred nebezpečenstvom, ktoré v letnom období na nich číha. „Nech sa
dieťa netúla po ulici, ale nech
sa venuje činnosti, ktorá je osožná a ktorá ju v dostatočnej
miere zamestná. Osobne to považujem za najväčší prínos letného tábora voľného času.“ Aj
rodičia to vnímajú obdobne, čo
dosvedčuje i fakt, že v tábore je
vždy dosť detí, z Dunajskej
Stredy i z okolia.

Môže sa stať, že aj kreslenie
sa pomaly dostane na úroveň
čítania a stále menej detí bude
ochotných vziať si do ruky
ceruzku? – pýtam sa môjho
sprievodcu letným táborom.
Podľa pána učiteľa Krascsenitsa za nárastom počtu detí, ktoré
neradi kreslia sa skrýva i ten
fakt, že hodinu výtvarnej výchovy v školách nevyučujú učitelia s touto špecializáciou.
Preto sa čím ďalej tým častejšie
stretávame s javom, že deti berú do ruky ceruzku a štetec len
váhavo, lebo sa boja, že niečo
pokazia. „Ako učiteľ výtvarnej
výchovy tvrdím, že treba naučiť
deti smelo maľovať. Dieťa sa
nemusí a nesmie báť, že niečo
pokazí. A ak sa tak stane, tak
chybu spoločne opravíme a
poučíme sa z nej!“ - tvrdí vedúci tábora.
Poplatok za týždenný denný
tábor činí 25 €. V cene je obed
a poistenie, ako aj osvieženie,
ktoré je v tomto teple nevyhnutné, a samozrejme aj cena
za spotrebovaný materiál. Zá-

šťastie väčšina detí má rada
kreslenie, o čom svedčí aj výsledok ich práce. V tomto tábore sa i chlapci radi venujú
prácam, ktoré nie sú typické
chlapčenské práce.
Podľa Anikó Uher a Daniela
Krascsenitsa je vybavenie
centra voľného času dostatočné. A zdá sa, že i ponuka je
vyhovujúca: je tu športový i
futbalový tábor, kurz výpočtovej techniky, ale aj kurz
šikovných rúk, kde sa deti učia
zhotovovať čipky.
Odborníci sa zhodujú v názore: len to dieťa bude úspešné
v škole, ktoré trávi prázdniny
oddychom a obsažnou zábavou. Centrum voľného času
ponúka práve tieto hodnoty.
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Fotosúťaž

Pravidlá V. ročníka fotosúťaže mestskej samosprávy na rok 2009

Dunajská Streda na obrázkoch 2009
Mestská samospráva Dunajskej Stredy vyhlasuje aj v roku
2009 fotografickú súťaž. Cieľom v poradí už piateho ročníka súťaže je rozšíriť fotoarchív mesta o nové kvalitné fotografie. Vedenie mesta má
eminentný záujem na tom, aby
pre nadchádzajúce generácie
bol fotograficky zdokumentovaný rozvoj mesta, permanentná zmena jeho vzhľadu, ako i
každodenný život občanov
mesta.
Piaty ročník súťaže sa vypisuje v troch tematických kategóriach:
1. občan mesta kritickým
okom.
2. Ulice, námestia, budovy,
historické pamiatky
3. Krásy prírody, štyri
ročné obdobia

Porota očakáva fotografie
z každodenného života
obyvateľov mesta

Najkrajšie fotografie predošlých ročníkov
Rozmery fotografií: 20 x 30
a 30 x 40 cm.
V prvých dvoch kategóriach
porota bude hodnotiť a oceniť
len také práce, ktoré zachytávajú život Dunajskej Stredy,
budovy a ich okolie. Podmienkou je teda, aby na fotozáberoch jednoznačne prezentovali Dunajskú Stredu. Cenu
primátora Dunajskej Stredy
možno udeliť najlepšiemu autorovi v prvých dvoch kategóriach.
Hlavnou témou tohtoročnej
fotosúťaže je zobrazenie dunajskostredského človeka.

Práce zaslané do fotosúťaže vyhodnotí odborná porota. Z fotozáberov budú ocenené dva najlepšie. Mimoriadna cena primátora je 330
EUR, hlavná cena poroty je
165 EUR. Za každú fotografiu, ktorú porota si vyberie do kolekcie prezentovanej na výstave vo Vermesovej
vile, autor dostane ako náhradu nákladov 6,60 EUR.
Túto sumu autor obdrží na
otvorení vernisáže z najlepších prác. Ku každej fotografii treba pripojiť aj
negatív, alebo disketu.

Popri fotografiách zhotovených klasickou technikou sa
očakávajú aj zábery s využitím
moderných počítačových postupov.
Fotografie treba odovzdať
do 23. októbra 2009 v Galérii
súčasných maďarských umelcov vo Vermesovej vile osobne,
alebo doručiť poštou na adresu
galérie: Ul. Gyulu Szabóa.
304/2, 929 01 Dunajská Streda. Galéria je otvorená od
pondelka do piatku od 10.00 do
17.00 hod. Bližšie informácie
na tel.: 031/552 9384 alebo
00421/918-607 307.
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Fotopályázat

A városi fotópályázat idei V. évfolyamának feltételei

Fényképek Dunaszerdahelyről 2009
Dunaszerdahely város önkormányzata 2009-ben ismét
fényképpályázatot hirdet. Az
immár ötödik évfolyam meghirdetésével a város vezetése
azt tartotta szem előtt, hogy a
városi fényképarchívum újabb
színvonalas fényképanyaggal
gyarapodjon. A város vezetésének az az eltökélt szándéka,
hogy az elkövetkező nemzedékeknek gazdag fényképanyaggal dokumentálja Dunaszerdahely dinamikus fejlődését és
arculatának változásait, az itt
élő emberek mindennapjait.
A pályázat idei évfolyamára
a következő témakörökben
küldhetők be munkák:
1. Az utca embere kritikus
szemmel.
2. Utcák, terek, épületek,
műemlékek és környezetük.
3. Természeti szépségek, a
négy évszak.
A fényképek méretei: 20x30
és 30x40 cm.
Az első két kategóriában a
zsűri a válogatásnál csak olyan
pályamunkákat vesz figyelembe, amelyek a város életét, épületeit, környezetét örökítik
meg, és beazonosíthatóan Dunaszerdahelyhez kötődnek. A
polgármester díja kizárólag e
két kategóriába tartozó képek
alkotójának ítélhető oda.
A kiírásban található témákat

Emberközpontú felvételeket vár a zsűri

A régebbi évfolyamok legszebb fotói

illetően a 2009-es évben a fotópályázat fő témája: a dunaszerdahelyi ember ábrázolása.
A hagyományos módon készült fényképfelvételek mellett
várjuk az elvontabb, számítógépes és más új technikai eljárással készült fotókat is.
A pályamunkák 2009. október 23-ig adhatók le a Vermes
villában székelő Kortárs Magyar Galériában személyesen,
vagy postázhatók az alábbi
címre: Kortárs Magyar Galéria, Szabó Gyula utca 304/2,
92901 Dunajská Streda. (Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 10tól 17 óráig) Részletesebb tájékoztatás a 031/5529384-es
vagy a 00421/918-607 307-es
számon.
A pályázatra beküldött
alkotásokat szakmai zsűri
bírálja el. A beérkezett munkákból a két legrangosabb
művet díjazzák. A polgármester különdíja 330 €, a
zsűri fődíja 165 €. A sikeres
pályázónak a kiállításra kerülő fotók után anyagköltség címén darabonként 6,60
€-t megtérítenek. (Ezt az
összeget a kiállítás megnyitóján kapja kézhez a pályázó.) A fotókhoz kérjük csatolni a negatívot, vagy a
fényképet lemezen.
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A dunaszerdahelyi Novus Ortus színjátszócsoport másodszor szerepelt a Jókai Napokon

Különdíjat és vastapsot kapott a
jól összeszokott csapat

Alsó sor balról-jobbra: Kálosi Ábel, Melár Dávid, Vígh Máté, Pokstaller Tamás,
Felső sor: Kovács Csaba, Álló Bea, Kovács Andrea,Csiba Szilvia, Takács Réka, Pollák Annamária, Kázmér Dalma,
Ondrejíčka Judit, Lanstyák Ildikó, Szabó Mária.
Komáromban az idén is
megrendezték az amatőr
színjátszók évenkénti találkozóját, amelyre csapatunk
az „Illatgyökér” című indián
mesével készült.
Már másodszor kóstoltunk
bele a Jókai Napok színes forgatagába. Bár ez csak a csapat
felére igaz, hiszen tavaly óta új
tagokkal bővült a csoport és újoncainknak még új volt a fesztiválhangulat. Mi, a „régiek”
már ismerősként érkeztünk, de
a többiek sem vesztek el. Beszippantott bennünket a bulihangulat és nem volt megállás.
A szálláson hamar elhelyezkedtünk, megismerkedhettünk
a többi versenyzővel is, hiszen
egy folyosón laktunk.
Az első napok feszülten teltek a közelgő fellépés miatt.
Mindenki izgult, nagy volt a
tét, nagyok voltak az elvárások. Magasan volt a léc. Feszített próbák, előadások, készülődés... Aztán olyan hamar eltelt az egész, hogy a nagy len-

dületben már csak a vastapsot
hallottam. A mesének vége lett,
felszállt a füst, felkapcsolták a
villanyt és fellélegeztünk.
Az előadás szerencsére zökkenőmentesen zajlott, nagy
volt az öröm. Délután részt vettünk a Flashmobon is: itt nevetve jártuk el a kacsatáncot
Komárom kellős közepén. Este
fergeteges bulit csaptunk a
Révben. Minden feszültséget
kiengedtünk, áttáncoltuk az
egész éjszakát.
A másnapi kritikától azonban féltünk. A zsűri véleménye
megoszlott: hideget és meleget
is kaptunk. A hét további része
vidáman telt, nem beszélve arról, hogy a csapat összeszokott.

Rengeteget nevettünk, sok időt
töltöttünk együtt. A darab hőse,
az indián Piripiri pedig a fesztivál legnépszerűbb fiújává
vált.
A díjkiosztó estéje hamar elérkezett. Izgalommal ültünk a
komáromi kultúrház nagytermében az eredményekre várva.
Kázmér Dalma, Kovács Andrea és Lanstyák Ildikó sikeresen szerepeltek a Kaszás Attila
emlékére rendezett szavalóversenyen, Dalma és Andi ezüstsávosok lettek, míg Ildikó a
bronz sávban kapott helyett.
Nagyon örülünk Takács Rékának, akit az Illatgyökérben
nyújtott alakításáért különdíjjal
jutalmazott a zsűri.

Az ötödik születésnapi ünnepség augusztus 28.-án lesz a
VMK-ban. Hatalmas bulinak ígérkezik!!! Lesz fotókiállítás
Ondrejička Judit és Pokstaller Tamás képeiből, részletek az
eddig színpadra állított darabokból (G. Lorca: „Yerma”,
Pozsgai Zs.:„Razzia”, Örkény I.: Közlés-képzelet”,
”Illatgyökér”-indián mese) ének, zene és reggelig tartó tánc a
Golddies hagyományos dél-amerikai latin muzsika és rockzene
fúzióját játszó nagyhírű zenekerral..

Sajnáltam, hogy vége lett a
fesztiválnak, mert nemcsak egy
kellemes hét ért véget, hanem a
szezon is lezárult, szeptembertől új darabon dolgozunk majd.
A csapat létszáma is változik,
mivel Szabó Marika felvételt
nyert Budapestre, Goór Nagy
Mária Színitanodájába. Nagyon fog hiányozni, büszkék
vagyunk rá! A csapat július elején Olaszországba, Lignanóba utazik kipihenni az egész
évi „fáradságos” munkát. Hazatérve rendezőnk, Takács Tímea vezetésével, nekilátunk a
Novus Ortus Diákszínpad 5.
szülinapi ünnepségének a próbájához.
A Novus Ortus nemcsak egy
csapat – ez egy nagy család is.
Lehet, ez közhelyesen hangzik.
De mi együtt vagyunk jóban,
rosszban, számíthatunk egymásra. Ezért szerettem, szeretek és továbbra is szeretni
fogok ide járni.
ONDREJIČKA JUDIT
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Nyelvet
öltünk
gy pozsonyi cipőboltban nézelődve hallom, hogy az elárusítónők
egymás között magyarul beszélnek, így mi sem természetesebb, mint
hogy én is magyarul kérem a kiszemelt cipőt. Az eladó azonban szlovákul válaszol,
és minden további magyar nyelvű próbálkozásom lepattan róla. Úgy látszik, ő nem
tudja, hogy a vevőnek nem kötelessége az
elárusító országának hivatalos nyelvét
bírnia, az elárusítónak viszont kutya kötelessége megérteni, mit kíván, és udvariasan kiszolgálni őt, bármilyen nyelven
szólal is meg. Olaszországban a szállodák és üzletek személyzete magyarul tanult a hetvenes-nyolcvanas években, amikor a magyar turisták tömegestől lepték
el a tengerparti üdülőket. Kíváncsi
vagyok, vajon a magyarul feltett „Kérem,
mit parancsol?” kérdésre ez a hölgy
olaszul válaszolt volna-e?
e ilyet kérdezni, és egyáltalán a józan észre hivatkozni
nem is érdemes egy olyan országban, ahol a
legnézettebb tévésorozatban a komikum fő forrása, a
magyar házaspár egymás között kizárólag szlovákul beszél,
kerékbe törve a nyelvet. Miért? Így szokták otthon, maguk között
a szlovákiai magyarok? Ha Angliában egy hindu, vagy
Franciaországban egy arab házaspárt szerepeltetnének ilyen
módon, nem biztos, hogy annyi folytatást érne meg a sorozat,
mint Szlovákiában. De nálunk, ahol a dunaszerdahelyi faluzó
buszba felszálló magyarok szlovákul kérik a jegyet, és a buszsofőr letagadhatatlan magyar akcentussal, de szlovákul válaszol nekik, mindent lehet. Itt törvény írja elő, hogy államnyelven
is fel kell vezetni a nyilvános rendezvények műsorát, még akkor
is, ha csupa magyar ül a dunaszerdahelyi kultúrház nézőterén,
csak azért, hogy fitogtatni lehessen a szlovák nyelv „felsőbbrendűségét”. Itt a törvény betűje szerint csak azoknak a
településeknek a kórházaiban, rendelőiben beszélhetnének az
orvosok, nővérek magyarul a pácienssel, ahol legalább 20 százaléknyi magyar él. Megtörténhet, hogy a pozsonyi kórházban a
magyar anyanyelvű nővér félni fog magyarul szólni a csallóközi
idős magyar beteghez. Hiába bizonygatják a szlovák politikusok, hogy nem az asszimilációt célozza a módosított nyelvtörvény. Ez a jogszabály bizonytalanságot és szorongást kelt, és
épp ez a legfontosabb az egészben: aggódni, nem büntetnek-e
meg az anyanyelvem használatáért. Ez a lélektani hatás az, ami
rendkívül kedvez az asszimilációnak.
s ebbe a beteg közegbe gördült be július 15-én a magyar
nyelvbusz, hogy három napra leparkoljon a dunaszerdahelyi Vermes villa előtt. A Sajdik Ferenc mulatságos rajzaival díszített Ikarusz azt a Nyelvet öltünk címet viselő interaktív utazó kiállítást hozta el, amelyet a nagy nyelvújító,
Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából indított útjára a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Balassi Intézet. Frappáns, szórakoztató nyelvtörténet és szellemes nyelvi fejtörők –
játék, játék, játék, amely mindig örömet és a felszabadultságot
jelent. Most, a szlovákiai nyelvi tilalmak és megszorítások idején a magyar nyelvvel mosolyt fakasztani kétszeres örömet és
felszabadultságot ad. Jobbkor nem is érkezhetett volna ez a csodás járgány. Köszönet érte az ötletgazdának és a szervezőknek!
/VOJTEK/
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Jazyk na muške
jednej bratislavskej predajni obuvi počujem, ako sa predavačky
medzi sebou rozprávajú po maďarsky. Je prirodzené, že si vyhliadnutý
tovar pýtam i ja po maďarsky. Predavačka však odpovedá slovensky a zavrhuje i
ďalšie moje pokusy viesť dialóg v maďarčine. Asi nevie, že zákazník nemusí ovládať jazyk štátu, v ktorom sa nachádza.
Najprirodzenejšou úlohou predavača je
pochopiť žiadosť zákazníka, úctivo ho
obslúžiť, nezávisle od jazyka, akým prehovorí. V Taliansku sa v 70-80 rokoch
minulého storočia personál predajní a
hotelov učil po maďarsky, lebo si to vyžiadal dosial nevídaný príliv turistov z
Maďarska, ktorí s obľubou vyhľadávali
prímorské letoviská. Bola by som zvedavá, či by pani na maďarsky položenú
otázku 'Čo si prajete' odpovedala
taliansky?
aví sa mi však úplne zbytočné pýtať
sa na to alebo argumentovať zdravým rozumom v krajine, kde v najpopulárnejšom večernom seriáli je zdroj
zábavy maďarský manželský pár, ktorý sa medzi sebou rozpráva zlou, lámanou slovenčinou. Prečo je tomu tak? Takto sa rozprávajú doma medzi sebou Maďari na Slovensku? Nie som si
istá, či by sa takýto seriál mohol dožiť toľkých pokračovaní v
Anglicku alebo Francúzsku, ak by jeho aktérmi by boli
manželia hindského alebo arabského pôvodu. Nie tak na
Slovensku. U nás, kde si cestujúci na dedinskom autobuse
pýtajú lámanou slovenčinou cestovný lístok a šofér s citeľným
maďarským akcentom im odpovedá tiež po slovensky, je všetko
možné. U nás zákon ustanovuje povinnosť príhovoru v
slovenčine na verejných vystúpeniach. A to aj v tom prípade,
keď obecenstvo v dunajskostredskom kultúrnom dome je číro
maďarské. Zrejme, aby sa aj týmto spôsobom demonštrovala
„nadradenosť“ jedného jazyka nad druhým. Podľa litery tohto
zákona môžu lekári a ošetrovatelia hovoriť s pacientmi po
maďarsky len v tých obciach, kde percentuálny pomer
národnostného obyvateľstva presahuje 20 percent. Môže sa
stať, že v bratislavskej nemocnici zdravotná sestra s
materinským jazykom maďarským sa bude báť prehovoriť k
pacientovi zo Žitného ostrova po maďarsky. Politici zbytočne
prehlasujú, že cieľom tohto zákona nie je asimilácia. Táto
zákonná norma plodí neistotu a strach. A práve to je v celej
veci najdôležitejšie: strachovať sa z toho, či ma za používanie
materinského jazyka nepotrestajú. Takýto psychologický tlak
náramne prospieva asimilácii.
o tohto prostredia dorazil 15 júla maďarský jazykový
autobus, aby na tri dni zaparkoval pred dunajskostredskou Vermesovou vilou. Ikarusz zdobený zábavnou karikatúrou Ferenca Sajdika priviezol mobilnú interaktívnu výstavu Jazyk náš každodenný, ktorú pripravilo Literárne
múzeum Sándora Petőfiho v spolupráci s Inštitútom Balassiho
z príležitosti 250. výročia narodenia jazykovedca Ferenca Kazinczyho. Jazykoveda zaujímavým a zábavným spôsobom, duchaplné jazykolamy a hádanky, hra, zábava, ktorá vždy plodí
radosť a uvoľnenie. V čase slovenských jazykových obmedzení
a zákazov je radosť, ktoré budí maďarčina, dvojnásobná.
utobus dorazil k nám v najlepší čas. Vďaka za to autorom a organizátorom nevšednej výstavy!
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A legjobb szlovákiai repülőmodellezők akrobatikus repülős mutatványai

Huszonöt modellező - 30 modellrepülővel
Június utolsó hétvégéjén 25
modellező 30 modellrepülőt
vonultatott fel a lassan hagyományosnak mondható
dunaszerdahelyi repülőmodellező napon. Remek akrobatikus bemutatókkal szórakoztatták a közel kétszáz nézőt a negyedik alkalommal
megrendezett seregszemlén.
A sikabonyi repülőtéren az
eseményt Dr. Hájos Zoltán
polgármester és Michal Hutník, a helyi repülőmodellező
klub képviselője nyitotta meg.
A du-naszerdahelyi klub tagjai,
Majchrovics Péter, Borsányi
Péter, Fehér Róbert és Michal Hutník mellett lévai,
nagyszombati, bazini, pöstyéni, galántai, érsekújvári és pozsonyi versenyzők is szerepeltek modelljeikkel. A legjobbaknak járó díjakat a free style
és akrobata kategóriákban a
pozsonyi Peter Šmidovič, a
galántai Tóth Normann és az
érsekújvári Martin Záhoran
érdemelte ki. A szponzorok jóvoltából további versenyzőknek is jutott a díjakból, a nézők
között pedig ajándéktárgyakat
osztottak ki a szervezők. A rendezvényt kellemes időben tartották meg, és nagyszerű hétvégi programnak bizonyult mind
a modellezők, mind pedig a
szép számban jelen lévő nézők
számára.
-fk-

Akrobatické ukážky
najlepších slovenských
modelárov

Dvadsaťpäť
modelárov s
tridsiatimi modelmi
27. júna sa konali v našom
meste už takmer tradičné leteckomodelárske dni. Dvadsaťpäť modelárov sa predstavilo až tridsiatimi modelmi a zabávalo
upútavými akrobatickými ukážkami takmer 200 divákov.
Leteckú show na letisku v Malom Blahove otvoril primátor
mesta Zoltán Hájos a predstaviteľ miestneho modelárskeho klubu Michal Hutník. Popri domácich – Peter Majchrovič, Peter
Borsányi, Róbert Fehér a Michal Hutník – prezentovali svoje
modely lietadiel aj modelári z
Levíc, Trnavy, Pezinku, Piešťan,
Galanty, Nových Zámkov, Bratislavy. Ceny pre najlepších získali v kategóriach free style a akrobácia Peter Šmidovič z Bratislavy, Norman Tóth z Galanty
a Martin Záhoran z Nových
Zámkov.
Vďaka sponzorom sa z ďalších
cien ušlo aj iným pretekárom,
medzi divákmi organizátori rozdávali spomienkové predmety.
Podujatie sa uskutočnilo za ideálneho počasia a bola to ozajstná
Pohoda air show a víkendový
program tak pre modelárov, ako
aj pre divákov.
-fk-
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Már javában zajlik a legfelsőbb labdarúgó-bajnokság és a csapat szeretné
visszaszerezni a szurkolók bizalmát

Jelentősen átalakult a DAC az
őszi idényre
A 40- napos felkészülés alatt gyorsan peregtek az események a
DAC háza táján. Volt mit tenni, ugyanis a csapat a tavaly őszi
sikertörténet után a gyenge tavaszi idénynek “köszönhetően” csak
a 9. helyen végzett. Ezért változások egész sora történt: a csapatnak új főszponzora lett, a főszponzor az új mezeken olvasható:
My city Abu Dhabi. A gárda pedig kicserélődött, szinte egy csapatra való játékos érkezett és távozott.
Az új szerzemények között említhetjük Halimi Ilamit, Seelaus
Markust, Koejoe Samuelt, N'kendo Guillaume Tchoungangot. Carsten Jancker, a Bayern München egykori kiválósága
azonban mégsem erősíti a csapatot. Új a DAC vezetőedzője: a
sárga-kékeket az osztrák Kurt Garger irányítja, akinek a
munkáját Radványi Miklós és Németh Krisztián segíti.
A klubvezetés célja, hogy a DAC európai kupáért játsszon, a
legfontosabb azonban, hogy bennmaradjon a Corgoň-ligában.
Lapzártánkig 2 fordulón vannak túl a sárga-kékek: az első
mérkőzésen idegenben Kassán 2-0 –ás vereséget szenvedtek a
dunaszerdahelyiek. Ezt követően hazai pályán a Rózsahegy
csapatát fogadták, a kötelező otthoni győzelem helyett azonban
csak 1-1-es döntetlenre futotta. A DAC tehát megszerezte első
pontját, ami egyelőre az utolsó helyre elég. A szurkolók a szebb
folytatásban bíznak.

ŐSZI IDÉNY 2009/2010 JESENNÁ ČAST
SEZÓNY
A-csapat/mužstvo - Corgoň Liga
FORD./KOLO IDŐPONT

MÉRKŐZÉS/ ZÁPAS

DÁTUM

A Radványi - Garger edzőpáros

4.

01.08.2009 19,30 h

DAC-Prešov

5.

08.08.2009 19,30 h

Dubnica-DAC

6.

15.08.2009 16,30 h

Senica-DAC

7.

22.08.2009 19,30 h

DAC-Banská Bystrica

8.

30.08.2009 19,30 h

Nitra-DAC

(TV)

9.

13.09.2009 19,30 h

DAC-Slovan

(TV)

10.

19.09.2009 19,30 h

Žilina-DAC

11.

26.09.2009 19,30 h

DAC-Trnava

12.

03.10.2009 17,30 h

DAC-Košice

13.

17.10.2009 15,30 h

Ružomberok-DAC

14.

24.10.2009 17,30 h

DAC-Artmedia

15.

31.10.2009 17,30 h

Prešov-DAC

16.

07.11.2009 17,30 h

DAC-Dubnica

17.

21.11.2009 17,30 h

DAC-Senica

18.

28.11.2009 17,30 h

Banská Bystrica-DAC
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Csallóközi
táncosok sikerei
A kelet – szlovákiai Dlhé
Klčovon, a kiváló néptáncos
Juraj Šaffa szülőfalujában
minden évben megrendezik a
szólótáncosok országos versenyét Šaffa sarkantyúja
címmel. Erre a jelentős versenyre egész Szlovákiából érkeztek versenyzők, a kerületi
versenyek győztesei.
A Dunaszerdahelyi járásból
3 pár jutott tovább az országos
megmérettetésre. A G kategóriában / 12 – től 16 évig /:
Béhr László István és Katona Dóra a Dunaszerdahelyi
Művészeti Alapiskola mellett
működő Ágacska Gyermek
Néptáncegyüttesének tagjai,
akiket Volner Nagy Melinda
és Nagy Iván készített fel. A
C kategóriában / 16 – tól 35
évig /: Mészáros Magdaléna

és Orsovics Péter a Megyer
Néptáncegyüttes tagjai és
Blaho Krisztína és Tóth
Klaudia az ekecsi Pimpimpálé Gyermek Néptáncegyüttes tagjai.
A gömöri botolót, csárdást
és frisst, az Ipoly – menti csárdást és a alsó csallóközi táncot
a zsűri magas színvonalúnak
értékelte. A Béhr István László
– Katona Dóra és a Mészáros
Magdolna – Orsovics Péter
párosok kategóriáikban országos első díjat nyertek.
Mindkét páros túl van már
több jelentős meghíváson. A
jubileumi 55. Východnái
Fesztiválon ők képviselték
régiónkat. A dunaszerdahelyi
Csallóközi Népművelési Központ dolgozói szívből gratulálnak!

A Béhr István László – Katona Dóra páros az Ágacskában
táncol

Újoncként nyertek a Trógerek
Július elején a dunaszerdahelyi Trógerek csapata
strandkézilabda - tornát
nyert a Balatonnál, A Gyenesdiáson és Vonyarcvashegyen megrendezett tornán
hét csapat vett részt: három

magyar, két német, egy osztrák, és egyetlen szlovákiaiként a dunaszerdehelyi
Beach Boys Trógerek.
A Jakab Xénia edző által
vezetett férficsapat egy mérkő-

zés kivételével a többit megnyerte, de így is garantált volt a
győzelem. A csapat egy vándorkupát szerzett, amelyet a
jövő évi versenyre visszahoznak, tehát újra visszatérnek a
Balaton-partra. A tornát 4 éve

rendezik meg. A Trógerek első
éven voltak ott, a nagy sikerre
tehát senki sem számított. Magyar élvonalbeli együtteseket
vertünk meg, és német tapasztalt ellenfeleket is legyőztünk.
Felkészülés nélkül, valóban
csak kipróbálni mentünk a
strandkézilabdát. Ez stílusában
és a szabályokat illetően is kicsit különbözik a hagyományos kézilabdától. .Két félidőből áll a mérkőzes, időtartama 2x 10 perc.
A keret tagjai: Juhos Gábor,
Johancsik Tamás, Ozsvald
Csaba, Gavlíder Péter, Szakállos Gábor, Simon Sándor,
Kálmán Péter.
Az eredményeink:
Quirinus Brüder Neuss (A) Beach Boys Trógerek 0:2
Celldömölk (Hun) - BBT 0:2
TV Apfelwein (Ger) - BBT
0:2
SSV Gartenstadt (Ger) BBT 0:2
Keszthely
(Hun
a
profiligában 3. helyezett) BBT 0:2
Tapolca (Hun) - BBT 2:0.
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Olvasói verseny

Új színfolt az
Orchidea
cukrászda
A Neratovice tér szürke lakótömbjei közt üde színfoltként tűnik fel a
2008 decemberében megnyitott
Orchidea cukrászda. A vendégeket
házias ízű sütemények várják, amelyek a közelben működő cukrászműhelyben készülnek friss, természetes alapanyagokból. A süteményeket megrendelésre is kínálják.
Nagyobb rendelésnél komoly kedvezményt adnak. Az Orchidea további utánozhatatlan szolgáltatása,
hogy katalógusból tortakülönleges-

Cukráreň
Orchidea
spestrí paletu
Medzi sivými obytnými blokmi Neratovického námestia sa aj farebne
vynikne cukráreň Orchidea, ktorú
otvorili v decemberi 2008. Hostia si
tu môžu vybrať z lahodných zákuskov domácej chuti, pripravované z
čerstvých, prírodných surovín v neďalekej cukrárenskej dielni. Zákusky
ponúkajú aj na objednávku. Pri väčšej objednávke poskytnú významnú

ségeket is választhat a kedves vendég.
A forró nyári napokon jól esik az
Orchidea hűsítő fagylaltja, méghozzá a klasszikus gombóc "méretben",
tisztességesen adagolva. A teraszon, vagy a cukrászda asztalainál
igazi élményt jelent egy-egy finom
magyar borfajta fogyasztása, vagy a
márkás italok élvezete. Az Orchidea
akár 30-40 személyes, zártkörű
rendezvények megtartására is kiválóan alkalmas.
Kedves kiszolgálás, kötetlen hangulat, remek sütemények és
fagylaltok, kellemes italok – a legrövidebben így jellemezhető a szép
Orchidea. S ami ugyancsak nem
elhanyagolható: az Orchideába ellátogató anyukák, apukák és nagyszü-

lők az udvari játszótéren biztonságban tudhatják gyermekeket!
Kérdések: 1. Mikor nyílt meg és
hol található az Orchidea cukrászda
és presszó? 2. Mi rendelhető katalógusból az Orchideában? 3. Hány
személyes zárt körű rendezvények
megtartására is alkalmas az Orchidea cukrászda?
A helyes válaszokat beküldők között kisorsolunk 3 nyertest, akik az
Orchidea cukrászdában egyenként
18 euró értékben fogyaszthatnak
vagy vásárolhatnak saját választás
szerint. Megfejtéseiket legkésőbb
augusztus 20-ig küldjék be a szokásos cimre.

zľavu. Ďalšou, netradičnou službou
cukrárne Orchidea je výber tortových špecialít z katalógu pre hostí.
V horúcich letných dňoch osvieži
Vás zmrzlina cukrárne, naviac v porcii klasickej gule ozajstnej dávky. Na
terase, alebo pri stoloch cukrárne
môžete ochutnať vynikajúce maďarské vína, či iné značkové nápoje.
Cukráreň Orchidea je veľmi vhodná
aj na usporiadanie uzavretých akcií
pre 30-40 osôb.
Milá obsluha, pohodová atmosféra, vynikajúce zákusky a zmrzliny,
príjemné nápoje – to je krátka charakteristika krásnej Orchidey. A čo
tiež nie je zanedbateľné, mamičky a
ockovia budú mať svoje ratolesti v

bezpečí na detskom ihrisku vo dvore
Orchidey!
Otázky pre čitateľov: 1. Kedy otvorili a kde sa nachádza cukráreň
Orchidea? 2. Čo si môžete objednať
z katalógu v Orchidei? 3. Pre koľko
osôb je Orchidea vhodná na usporiadanie uzavretých akcií?
Z čitateľov, ktorí pošlú správnu odpoveď, vyžrebujeme 3 šťastlivcov,
ktorí vyhrajú voľnú konzumáciu, či
nákup v cukrárni Orchidea v hodnote po 18 eur, podľa vlastného výberu. Odpovede zašlite do 20. augusta na obvyklú adresu.
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Megnyílt a második
Csámcsogó gyorsbüfé

Olvasói verseny, reklám / Čitateľská súťaž, reklama

Druhý bufet s rýchlym
občerstvením
Csámcsogó otvorený

Amikor a Sport utcai üzletsoron több mint egy évvel
ezelőtt beindult az első Csámcsogó gyorsbüfé, sokan
felkapták a fejüket az ötletes elnevezés láttán. A
szolgáltatási egység azonban nemcsak a nevével,
hanem a kínálatával is gyorsan belopta magát az emberek szívébe.
Mostantól újabb helyen találhatják meg a Csámcsogórajongók és az állandó, visszajáró vendégek kedvenc büféjüket. A Nagyabonyi úton, az OMV benzinkút mellett nyílt
meg a város 2. számú Csámcsogó gyorsbüféje, ahol megkaphatják a frissen készült, tápláló sonkás, kolbászos,
csirkés bagettett, továbbá a pikáns sült kolbászt. Magától
értetődő, hogy a vendégek többfajta hűtött üdítőitalból választhatnak.
Ne feledkezzünk el a
Csámcsogó specialitásáról, a Dalamanka
szendvicsről sem, amely különösen kedvelt
a fiatalok körében. A büfé immár közkedvelt találkozási hely is lett,
hiszen főleg a fiatalok
gyakran úgy hívják egymást
mobiltelefonon,
hogy „gyertek ide, itt
vagyunk a Csámcsogónál”.
Nyitva tartás:
naponta 13-tól 22
óráig.

Mnohým zákazníkom sa rýchlo zapáčil výstižný názov Csámcsogó (Mľaskáč/, keď pred vyše rokom otvorili prvý bufet s rýchlym občerstvením) na obchodnom
rade na Športovej ulici. Nová jednotka služieb si získala priazeň nielen trefným názvom, ale hlavne svojou
ponukou.
Milovníci a stáli zákazníci Csámcsogó si odteraz nájdu
svoj vychýrený bufet na ďaľšom mieste mesta. Na Veľkoblahovskej ceste, pri benzínovej pumpe OMV otvorili druhý bufet Csámcsogó, kde ponúkajú osvedčené, načerstvo
pripravované bagety so šunkou, klobásou, kuracinou,
takisto aj pikantnú pečenú
klobásu. Široký sortiment
chladených osviežujúcich
nápojov je samozrejmosťou.
Aby sme nezabudli ani na
špecialitu Csámcsogó v podobe sendviču Dalamanka,
ktorý sa stal šlágrom hlavne
u mladých zákazníkov. Bufet
s rýchlym občerstvením sa
stal obľúbeným miestom a
akýmsi orientačným bodom
stretnutí kamarátov. Mladí si
často volajú medzi sebou telefonicky: „sme u Csámcsogó, príďte sem aj vy“ – teda
bufet sa stal už aj miestom
zrazov.
Otváracia doba denne
od 13.00 do 22.00 hodín.

Nem bab ra megy a já ték!

Nejde o babku!

Július 15- i versenyünk megfejtői

Výhercovia čitateľskej súťaže z 15. júla

Legutóbbi feladványunk így hangzott: 1. Meddig tart a Korzo
gyógyszertár nyári akciója? 2. Hány és milyen értékű számlát
kell kapni hozzá? 3. Mi a részvétel feltétele?

V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili
nasledovné otázky: 1. Dokedy trvá letná akcia lekárne Korzo? 2.
Koľko potvrdení, o zaplatení akej sumy je potrebných? 3. Čo je
podmienkou účasti?

A helyes választ beküldő olvasók között a Jesenský utcai
Korzo gyógyszertár három, egyenként 18 euró értékű ajándékcsomagját sorsoltuk ki.
Nyerteseink: Kis-Csáji Katalin, Rózsaliget 1376/36, Bugár
Mária, Zöldfa sor 1207/46 és Brunner Anita, Neratovice tér
2145/8.
A nyertesek a Korzó gyógyszertárban jelentkezzenek a nyereményért. Szíveskedjenek bemutatni a személyazonossági igazolványukat.

Z čitateľov, ktorí poslali správne odpovede, sme vyžrebovali
troch, tí vyhrávajú darčekový balíček lekárne Korzo na
Jesenského ulici v hodnote po 18 eur.
Vyhrávajú: Katalin Kis-Csáji, Ružový háj 1376/36, Mária
Bugár, Zelená u. 1207/46 a Anita Brunner, Neratovické nám.
2145/8.
Výhercovia nech sa prihlásia v lekárni, aby si vyzdvihli svoju
výhru. Treba sa preukázať občianskym preukazom.

Új kérdéseink így hangzanak: 1. Hol található az első
Csámcsogó gyorsbüfé? 2. Hol nyílt meg a második Csámcsogó?
3. Mi az új Csámcsogó specialitása?

Nové otázky: 1. Kde sa nachádza prvý bufet s rýchlym
občerstvením Csámcsogó? 2. Kde otvorili Csámcsogó č. 2? 3.
Čo je špecialitou nového bufetu Csámcsogó?

A helyes választ beküldők között három szerencsés nyertest
sorsolunk ki, akik az OMV benzinkút melletti Csámcsogó gyorsbüfében 18 –18 euró értékben fogyaszthatnak szeptember végéig.

Z čitateľov, ktorí pošlú správnu odpoveď, vyžrebujeme troch
výhercov, vyhrávajú nákup podľa vlastného výberu v hodnote po
18 eur v bufete s rýchlym občerstvením Csámcsogó pri benzínke
OMV.

Válaszaikat legkésőbb 2009. augusztus 20-ig küldjék be
szerkesztőségünk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján,
lehet e-mailben is a press@dunstreda.sk címre. Ne feledjék el
a mail-megfejtésben a nevüket és a címüket is feltüntetni,
különben a választ nem tudjuk figyelembe venni.

Odpovede zašlite najneskôr do 20. augusta na adresu redakcie, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu, prípadne
pošlite e-mailom: press@dunstreda.sk. Nezabudnite uviesť
svoje meno a adresu, v opačnom prípade Vás nemôžeme zaradiť
do žrebovania.
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Programok, Krónika, Hirdetés / Programy, Kronika
Krónika

> MOVING AHEAD THE AUTOMOTIVE FUTURE<
DRÄXLMAIER GROUP

Novorodenci/Születések
Leczkési Bence
Malík Krisztián
Fekete Csaba
Godó Áron
Lavu János
Pócs Valentina
Kovács Zoltán
Neumahr Mário

A Dräxlmaier név egyet jelent az autóipari innovációkkal. Az autóipar által
elismert rendszerbeszállító és fejlesztőpartnerként a Dräxlmaier csoportnak
sikerült ebben az ipari szegmensben
hosszú távon is vezető pozíciót elfoglalnia. Minden egyes nap több mint
38 000 ember dolgozik azon, hogy jó
minőségben és pontos szállítási határidőkkel szolgáljuk ki vevőinket. Dunaszerdahelyi
telephelyünkön az AUDI A3-as típusú gépkocsikhoz gyártunk kábelkötegeket, melyeket
„Just In Time“ rendszerben szállítjuk vevőinknek.

Zomreli / Elhalálozások

Ing. Teleky Peter –
Obenrauchová Denisa
Jánoška Árpád –
Kurinová Klaudia
Mgr. Molnár Kristián –
Iviczová Monika
Szalay Barnabáš –
Nemcová Andrea

munkásokat a termelésbe
FELTÉTEL:

Házasságkötés / Sobáše

Üzemünkbe keresünk:




befejezett általános iskolai tanulmányok
3 műszakos munkarend vállalására.

AMIT KINÁLUNK:

Gáspár Baltazár /1932/
Varga Ľudovít /1931/
Forró Jozef / 1933/
Mórocz Michal // 1935/
Méhesová Eva /1941/
Lezsatka Jozef / 1937/







Munkalehetőség stabil nemzetközi társaságnál
Betanulás külön oktatók segítségével
Ösztönző bérezés
Ingyenes utaztatás
Szociális program

Amennyiben érdeklődését felkeltettük, várjuk jelentkezését az alábbi elérhetőségeinken:
Tel.: 031/557 61 39; E-mail: praca@draexlmaier.de

DSG DRÄXLMAIER SLOVAKIA, s. r. o.
929 01 Dunajská Streda, Múzejná 231/6

Jubileumi művésztelep
Tizedik alkalommal rendezi meg a Kortárs Magyar Galéria a kárpát-medencei
kortárs művészek találkozóját, a művésztelepet augusztus 3. és 9. között, a városi
termálfürdőben, amelyre hazai és magyarországi művészek kaptak meghívást. A
meghívott művészek műveikkel ajándékozzák meg a galériát és ezáltal gazdagítják annak gyűjteményét.A X. Nemzetközi
Művésztelep programja:
2009. augusztus 4.: 18:30 Wehner Tibor
művészettörténész előadása a KMG szobrászgyűjteményéről a Vermes-villában
2009. augusztus 5.: 18:00 Kiállításmegnyitó az Art Ma galériában (Kyra Munk
Matuštiková festőművész kiállítása)
2009. augusztus 6.: 18:00 Kiállításmegnyitó a KMG-ban. A Magyar Szobrász Társaság csoportos kiállítása valamint a X.
Nemzetközi Művésztelep résztvevői által ajándékozott alkotások bemutatása. A kiállítást megnyitja: Muladi Brigitta művészettörténész
2009. augusztus 7.: 18:30-tól Dr. Szabó
Lilla művészettörténész, a Magyar Nemzeti
Galéria munkatársának előadása a KMG
festmény-gyűjteményéről a Vermes-villában

DUNASZERDAHELYI NYÁR 2009 –
DUNAJSKOSTREDSKÉ LETO 2009
Júl.29.–19.00 ó.: a NO SMOKING ÉS A FACTORIAL–X együttes koncertje - koncert skupiny NO
SMOKING A FACTORIAL–X
Aug. 5.–19.00 ó.: a CSAK VAN együttes koncertje
- koncert skupiny CSAK VAN,
Aug. 6.–19.00 ó.: a FORRÁS SZÍNHÁZ – GYŐR
bemutatja: Heltai Gáspár: PONCIÁNUS CSÁSZÁR
HISTÓRIÁJA című reneszánsz komédiát - Vystúpenie
Divadla FORRÁS (MR): História cisára Ponciána,
Aug.12.–19.00 ó.: a KING SIZE együttes koncertje koncert skupiny KING SIZE
Aug.13.–19.00 ó.: a NOVUS ORTUS DIÁKSZÍNPAD bemutatja: ILLATGYÖKÉR című darabját (indián mese) - Vystúpenie mládežníckeho divadelného súboru NOVUS ORTUS: Voňavý koreň
Aug.19.–19.00 ó.: az INSOMNIA REBORN együttes koncertje koncert skupiny INSOMNIA REBORN
SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉG SLÁVNOSTI
SVÄTÉHO ŠTEFANA
Aug.20.–18.00 ó.: Ökumenikus istentisztelet, koszorúzás, a Barangoló Együttes és a Tiszta Forrás Népdalkör ünnepi műsora - Slávnostný program Skupiny
Baran-goló a Ženskej speváckej skupiny Tiszta Forrás

DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK  Dvojtýždenník mestského úradu
 Šéfredaktorka: Erzsébet P. Vonyik  Foto: Kanovits Gábor  Adresa
redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 50.  Tel: 590 3946  e-mail:
press@dunstreda.sk  Internet: www.dunstreda.eu  Grafická príprava: PG
 Tlaèiareò: Valeur s.r.o, Dunajská Streda Expedícia: MSÚ  Povolené
pod èíslom: 1/1994  Nepredajné

A DSZTV mûsora: Adásszünet július 30-tól augusztus
13-ig. Új Hírek és Magazin augusztus 13-án, csütörtökön este
18 órától.
Relácie DSTV: Prestávka vo
vysielaní od 30. júla do 13. augusta. Nové správy a Magazín
13. augusta od 18. hod.

CSALLÓKÖZI MÚZEUM
/SÁRGA KASTÉLY/
A múzeum kiállítócsarnokában augusztus 29-ig tekinthető meg a Hang az éterben
elnevezésű kiállítás, amely a
Szlovák Rádió Magyar Adásának 80 éves történetét
mutatja be.
Augusztus 9-ig látható a
Zselinsky Miroslav és barátai fotóit bemutató kiállítás.
Predám ornú pôdu v
katastrálnom území Veľký
Meder a Ižop, pozemky
spolu o výmere 6,6 ha, kúpna
cena: 0,365 €/1m2, mobil
0903 319 434.
NYÁRBÚCSÚZTATÓ –
ROZLÚČKA S LETOM
Aug.21.–15.00 ó.: Kézműves-foglalkozások – Tvorivá
dielňa
A ZELE TÖRZS bemutatója, íjászat, régi életmód bemutatása Lukostreľba, ukážka starých remesiel
–16.00 ó.: a HOLLÓ
EGYÜTTES
koncertje
–
koncert Skupiny HOLLÓ
–21.00 ó.: az EDDA
MŰVEK koncertje – koncert
skupiny EDDA MŰVEK
Aug.23.–19.00 ó.: KÖVEK
ZSOLTÁRA, helyszín a római
katolikus templom, UTCAZENE – DNI NA ULICI
Aug.26.–19.00 ó.: a BIG
MAN BAND együttes koncertje koncert skupiny BIG MAN
BAND
Aug.28.–19.00 ó.: ÖT ÉVES
A NOVUS ORTUS! Válogatás
a NOVUS ORTUS eddigi
legsikeresebb
darabjaiból
NOVUS ORTUS 5! – Jubilejné
predstavenie súboru

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK  A városi hivatal lapja  Megjelenik
kéthetente  Fõszerkesztõ: P. Vonyik Erzsébet  Fotók: Kanovits Gábor
 A szerkesztõség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Fõ utca 50.  Tel: 590 3946
 e-mail: press@dunstreda.sk  Internet: www.dunstreda.eu  Nyomdai elõkészítés: PG  Nyomda: Valeur Kft., Dunaszerdahely  Lapterjesztés: Városi
Hivatal  Engedélyszám: 1/1994  Ingyenpéldány
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A dunaszerdahelyi helytörténeti diákvetélkedő nyertesei

Jutalomkiránduláson Budapesten
A Vermes-villában június
végén megrendezett hely- és
művészettörténeti diákvetélkedő győztesei jutalomkiránduláson vehettek részt Budapesten.
A tavalyi győztes Egészségügyi Szakközépiskola és az
idei győztes, az alapiskolák
közül legjobban szereplő Szabó Gyula Magyar Tannyelvű
Alapiskola diákjai felkészítő
tanáraik vezetésével június 29én Budapesten tölthettek el egy
napot. A kirándulást fődíjként
Dunaszerdahely város polgármestere Dr. Hájos Zoltán ajánlotta fel. A diákok ellátogattak a Tropicariumba, ahol a
tengeri világ élőlényeit csodálhatták meg. Utána a Parlament
patinás épületét keresték fel,
ahol Ékes Ilona fideszes országgyűlési képviselő fogadta
a kis csapatot és gratulált a diákoknak a sikeres szerepléshez.
A képviselő-asszony ebéddel
lepte meg a dunaszerdahelyi
csapatot. A diákok és tanárok
külön idegenvezetés mellett
bejárták az Országgyűlés épületét és a számos érdekes látnivaló között leróhatták tiszteletüket a Szent Korona előtt is. A
tartalmas parlamenti séta után
a program a Fővárosi Állatkertben folytatódott. Az utolsó
megálló a Hősök terén volt,
ahol a magyar történelem neves alakjaival ismerkedtek.

A Dunaszerdahelyi Hírnök
következõ számából
Z nadchádzajúceho èísla

A
z első száz nap
mérlege/Prvých 100 dní
primátora.

A
z új bölcsődei
osztályról/O novej triede v
jasliach
Dunaszerdahely város önkormányzata és a Kortárs Magyar
Galéria már második alkalommal szervezte meg a város
középiskolásainak hely- és művészettörténeti vetélkedőjét.
A résztvevőket Hájos Zoltán, polgármester is köszöntötte. Arra
biztatta a csapatokat, hogy továbbra is mélyedjenek el a város
történelmében és legyenek büszkék arra, hogy a város egyik
legpatinásabb épületében, a Vermes-villában versenyezhetnek.
Az első helyezett csapatnak és felkészítő tanáruknak budapesti
kirándulást ajánlott fel a polgármester.
A középiskolák versenyére a Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Gimnázium, a Vidékfejlesztési Szakközépiskola, az Egészségügyi Szakközépiskola, a Magángimnázium és a Szakközépiskola csapatai neveztek be.
A csapatoknak „házifeladatokat” kellett megoldaniuk, amelyekkel beneveztek a versenybe. Ilyen volt a Vermes-villa látképének elkészítése tetszőleges technikával, egy régi, ma
már nem látható épület bemutatása, kiállításmegnyitó beszéd megírása, valamint egy
szlovákiai magyar művész bemutatása. A verseny 14 fordulóból állt és különböző feladatokat kellett megoldaniuk a
diákoknak.
Az idén több csapat kapcsolódott be a versenybe és felkészültségből jelesre vizsgáztak.
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