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DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

A Szlovákiai
Kertészkedők Szövetsége
meghívja Önt a

IX. CSALLÓKÖZ GYÜMÖLCSE
kiállításra
2009. szeptember 24.-26-án,
a Vidékfejlesztési
Szakközépiskolába.
Slovenský zväz
záhradkárov Vás pozýva na
IX. výstavu ovocia a zeleniny

PLODY ŽITNÉHO OSTROVA 2009
24.-26. septembra 2009
Stredná odborná škola
rozvoja vidieka

2009. szeptember 9. * 17. évfolyam * 16.-17. szám * 16.-17. èíslo * 17. roèník * 9. septembra 2009

Tiltakozás a nyelvtörvény ellen
Protest proti jazykovému zákonu
3-9
Hájos Zoltán:
kiegyensúlyozott lesz a
költségvetés / Primátor:
rozpočet bude vyrovnaný

12-13
Rendelet az üzletek és a
szórakoztatóhelyek nyitva
tartásáról / Nariadenie o
obchodoch a prevádzkárniach

19-20
Jubilált a művésztelep /
Jubilejný letný tábor
umelcov

24-25
Itt az agility, jöhetnek a
kutyások! / Agility je tu,
psíčkári prihláste sa!

14-15

Átadták a körmedencét / Odovzdali novú rotundu
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2 Idõszerû témák / Aktuality

2009.9.9.

Újra az
iskolapadban
Városunk három magyar
tannyelvű és két szlovák alapiskolájában, a gimnáziumokban, valamint a szakiskolákban is megkezdődött az új tanév. A diákok létszámáról az
egyes oktatási intézményekben lapunk is beszámol, mihelyt a tanügyi szakosztálynak a rendelkezésére állnak az
összesített és végleges adatok.
Városunk polgármestere,
Dr. Hájos Zoltán két tanévnyitón vett részt: a Szabó
Gyula Alapiskolát és a Vámbéry Alapiskolát kereste fel.
A Szabó Gyula nevét viselő
iskolában több tantermet kifestettek, rendbe hoztak a
nyáron és megépült az új akadálymentes bejárat, valamint
a mozgássérült diákokat is
szállítani képes új felvonó. A
Vámbéry Alapiskolában a
nyáron kicserélték az ablakokat, a folyósok új burkolatot kaptak, felújították a tornatermet, a lerobbant öltözőket felújították és új bútorokkal látták el. A témához
lapunkban visszatérünk.

A Vámbéry Ármin Alapiskolában a diáklétszám az idén túllépte az ötszázat.

Opäť v školských
laviciach
V troch základných školách
s vyučovacím jazykom maďarským a v dvoch slovenských školách, takisto aj na
gymnáziách a odborných školách sa začal nový školský
rok. O presných počtoch žiakov budeme informovať potom, čo na školskom odbore
budú k dispozícii sumárne a
definitívne údaje.
K tejto téme sa v našich
novinách vrátime.

Kutyatulajdonosok figyelmébe!
A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal adó-, illeték- és vállalkozási osztálya az ebadó behajtásával kapcsolatos tervezett változásokkal összefüggésben felszólít minden olyan kutyatulajdonost, aki eddig elmulasztotta az érvényes városi rendelettel
összhangban bejelenteni a 6 hónapnál idősebb és a város területén tartott kutyáját, hogy mielőbb, de legkésőbb 2009. december 31-ig tegyen eleget ennek a kötelezettségének. 2010. január
elsejétől a városi hivatal szigorúbban és következetesebben
fogja ellenőrizni a kutyaadóra vonatkozó rendeletből eredő
kötelezettségek betartását. Ezek elmulasztása esetén az illetékes
osztály bírságokat ró ki a mulasztó ebtulajdonosokra.

Do pozornosti majiteľov psov!
Mestský úrad Dunajská Streda, oddelenie daní, poplatkov a
podnikania v súvislosti s pripravovanými zmenami na dani za
psa vyzýva všetkých majiteľov resp. vlastníkov psov starších ako
6 mesiacov chovaných na území Dunajskej Stredy, ktorí si zatiaľ
nesplnili svoju oznamovaciu povinnosť, vyplývajúcu z platného
znenia všeobecne závazného mestského nariadenia o dani za
psa, aby spnili túto svoju povinnosť.
Mestský úrad totiž od 1. januára 2010 bude dôslednejšie a
prísnejšie dohliadať na dodržiavanie povinnosti vyplývajúcich z
platného nariadenia. Nedodržanie povinnosti majiteľa psa bude
v zmysle nariadenia sankcionované.

Dunaszerdahelyen szeptember 24. –27. között
kerül sor a hagyományos Csallóközi Vásárra

Negyedik éve
n égynap os a vásár
A hagyományoknak megfelelően szeptember utolsó hetének második felében immár huszonkilencedszer kerül sor
Csallóközi Vásárra. Szeptember 24. és 27 között zajlik le az
évről-évre sok árust és látogatót vonzó seregszemle, amely az
idén is négynapos lesz és a szokásos helyszínen, a Vásártéren
zajlik. A vásárt csütörtökön 10 órakor Dr. Hájos Zoltán
polgármester nyitja meg.
A vásár fő szervezője ezúttal is Dunaszerdahely városa, amelynek költségvetéséből 40 ezer eurós tételt különítettek el erre a
célra. A vásárba látogatókat két újdonság is várja. Első alkalommal kereshetik fel a minőségi borok utcáját, ahol 6 neves régióbeli borosgazda kiváló borait kóstolhatják meg az érdeklődők.
A másik attrakciót a nem mindennapi kihívásokat kedvelőknek
ajánljuk: kötélpálya és mászófal várja a legmerészebbeket az
adrenalin-parkban, ahol felügyelet mellett díjtalanul kapaszkodhatnak fel a meredek falra azok, akik éreznek magukban
ehhez kellő bátorságot. Immár harmadik éve az idén is lesz kézműves-utca, ahol a mesteremberek árusítással egybekötött termékbemutatókat tartanak.
A színes és változatos kultúrműsor az idén sem hiányzik: főleg
helyi és környékbeli csoportok mutatkoznak be a legkülönfélébb
műfajokban. Szeptember utolsó szombatján 21 órakor kerül sor
a Kormorán együttes koncertjére.
A hinták a szokásostól eltérően most odább, a régi amfiteátrumnál lesznek elhelyezve. Méghozzá amiatt, mert a közegészségügyi intézet elvárása az új előírásoknak megfelelően az, hogy
minden frissensültet és más ételeket árusító bódét vízcsappal kell
ellátni. Ezeket a napokban szereltette fel a város a vásár területén.
A vásárban teltházra számítanak, hiszen lapzártánkig közel
500 árus jelentkezett a szervezőknél. Az első körben a helyi vállalkozók választhattak maguknak elárusító helyeket, utánuk a távolabbról érkezők. A vásár szombatján került volna sor a DAC
bajnoki meccsére a nagyszombatiak ellen. A rendőrség
ragaszkodott a szesztilalom elrendeléséhez, ami a vásár idején
elképzelhetetlen. A mérkőzés időpontját ezért előbbre hozták.
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Hájos Zoltán polgármester szeptember 16-án lakossági fórumot tart a
Városi Művelődési Központba n

Kiegyensúlyozott lesz a költségvetés
A polgármesteri székben eltöltött első száz napjának mérlegéről kérdeztük Dr. Hájos Zoltánt
Ha mérlegre tesszük az ön
választási ígéreteit és az április 28-i beiktatás óta elért
eddigi eredményeket, mit
mutat az utóbbiak serpenyője?
- Most a választási időszak
kezdetén vagyunk, a mérleget
viszont csak annak lezárulása
után lehet megvonni, tehát
2010. novembere táján. A tényleges munka április 29-túl indult be, amikor átvettem a polgármesteri teendőket. Ekkor
vettem át a város vagyonát is,
majd másnap ígéretemnek
megfelelően felfüggesztettem a
városi hivatal osztályvezetőit a
tisztségükből, majd átmenetileg rögtön megbíztam őket a
megfelelő osztályok irányításával. Ez a városi hivatal tervezett átszervezésével függött
össze. Másik ígéretem volt az,
hogy a vezető tisztségekre pályázatot írok ki. Igértem azt is,
hogy megszüntetem a jogi irodám és a városi hivatal közötti
szerződést a jogszolgáltatásról,
ez április végén megtörtént.
Májustól visszaállítottam a
szerdánkénti polgármesteri fogadóórákat, nyolc órától délután három óráig fogadom a dunaszerdahelyieket. Elmondhatják gondjaikat, bajaikat. Nagyon sokan élnek ezzel a lehetőséggel. A városi hivatal heti
munkaértekezletein próbáltuk
orvosolni a felmerült nehézségeket.
Többen lakásproblémákkal fordultak a polgármesterhez. Nekik hogyan tud segíteni a város?
A lakásgondok hosszú távú
megoldást igényelnek. A város
a következő évben bérlakásokat építene, ezzel is igyekszünk segíteni a lakásgondokon. De ez a kérdés nagyon
összetett. Tudtuk, hogy a városházán vannak tíz éve beadott
lakáskérvények, de ezek íróinak zöme időközben megoldotta lakásproblémáját. Ám mikor újra szorult helyzetbe kerültek, ismét a régi lakáskérvényükre hivatkozva kértek lakást. Szerintem ez erkölcstelen

azokra nézve, akik egy-két éve
adtak be kérelmet, és a lakáshelyzetük ezalatt nem oldódott
meg. Ezért megreformáltuk a
lakáskiutalások rendszerét. Új
rendszert vezettünk be és rendelettel semmiseknek nyilvánítottuk a régi kérelmeket. Az újonnan beadott kérvények alapján pedig szeptember 15-ig
elkészül az új várólista, amelyet a városházán kifüggesztünk és a város honlapjára is
felkerül. A lakásigénylők névsora tehát nyilvános lesz, így
bárki bármikor leellenőrizheti,
hogy hányadik helyen szerepel
a lakásigénylők között.
Más tekintetben is változás
állt be, hiszen ezentúl a Southerm csak a kezelője lesz a
városi bérlakásoknak. Mi
ennek a változásnak a lényege?
- A Southermmel megállapodtunk abban, hogy szeptembertől ez a cég csak kezelője
lesz a városi bérlakásoknak. A
városi bérlakásokkal kapcsolatos szerződések kötését és felbontását ezentúl a városháza
végzi. Korábban ez úgy működött, hogy a képviselőtestület
mellett működő lakásbizottság
adott javaslatot a polgármesternek, aki ennek alapján megbízta az említett céget, hogy

kösse meg a szerződést. Most
tehát a bárlakások felügyelete
visszakerült a városházához.
Ezentúl mi figyeljük azt, hogy a
bérlőktől befolynak- e lakbérfizetések és bármilyen szerződésszegés esetén sor kerül a
bérleti szerződések felbontására. A hatékonyabb és gyorsabb eljárás volt a célunk ezen
a területen is. Ily módon megmozdul a város tulajdonában
lévő lakások piaca is.
A következetesebb és szigorúbb fellépést a város részéről az is motiválta, hogy
egyre többen próbáltak nyerészkedni a bérlakásokkal.
Az új rendszerben ki tudják
majd szűrni azokat, akik ily
módon jutottak tisztességtelen haszonhoz?
- Mostantól erre is lehetőség
nyílik. Egyre többen akadtak ugyanis olyanok, akik a bérlakást albérletnek adták ki magasabb áron. Tehát a kiutalt bérlakást nem saját lakhatás céljára használták, hanem nyerészkedésre. Ez mindenképpen
indok a felmondásra. Vannak
viszont olyanok is, akik nem fizetik a bérleti díjakat, Egyes
bérlakások az állami lakásalap
támogatásával épültek. Az állami támogatást visszatérítendő hitelként vette fel a város.

Ezt az összeget a város a befolyó lakbértörlesztésekből fizeti vissza. A nem fizetők ezzel
leterhelik a város költségvetését. Mert a városnak akkor is
törlesztenie kell a hitelt, ha a
bérleti díjak nem folynak be. Itt
aránytalanság keletkezik, amit
a városnak orvosolnia kell. Ez
most lehetővé vált és biztosan
oda tudunk majd hatni, hogy a
városi lakások bérlői komolyan
vegyék a fizetést.
Visszatérve még az Ön első
májusi intézkedéseihez: ezek
megteremtették a további lépések jogi kereteit. A képviselőtestület jóváhagyta a városháza új szervezeti felépítését. Hol tart most ez a folyamat?
- A választási ígéreteim között szerepelt, hogy hatékonyabb, gyorsabb és szakszerűbb szolgáltatást akarok nyújtani a dunaszerdahelyieknek a
városházán. Ennek az eddigi
rendszer átszervezése volt a
feltétele. A városi képviselők
május 29-én jóváhagyták az általam beterjesztett indítványokat. Ennek a következménye
volt az is, hogy ne csak a működési rendszer legyen átszervezve, hanem a dolgozók is
legyenek ösztönözve arra,
(folytatás a 4. oldalon)
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4 Interjú
(folytatás a 3. oldalról)
hogy magasabb színvonalú és
gyorsabb munkát végezzenek.
Ezt szolgálta a motivációs
mozgóbérhányad bevezetése.
A szakosztályvezetők havonta
értékelik a beosztottjaikat aszerint, hogy a rájuk bízott feladatokat jól, időben és szakszerűen elvégezték-e. Ennek
eredményeképpen reményeink
szerint jobb lesz a városházi
szolgáltatások színvonala. Ez a
folyamat zajlik, de az ügyfelek
a lényeges javulást akkor fogják érzékelni, ha létrejön a központi ügyfélfogadó iroda.
A képviselőtestület több
mint 5 millió koronás keretet
hagyott jóvá az átépítésre.
Felmerül a kérdés, hogy a
gazdasági válság idején célszerű-e beruházásra költeni a
városházán, ez a pénz valahol
nem hiányzik majd?
- Ahhoz, hogy a fentebb említett vállalásomat teljesíteni
tudjam, és az emberek elégedettebbek legyenek a hivatal
munkájával, mindenképpen
szükséges a központi ügyfélfogadó iroda. Az új szervezeti
renden és a bérrendszer átalakításán kívül szükség volt arra,
hogy a földszinten kialakítsuk
az új központi irodát. Ahhoz,
hogy ez megvalósuljon, a városházán egy sor más járulékos
beruházást is meg kellett oldani. Ez az ügyfélfogadó iroda
a jelenlegi porta mögött lesz, a
közös építésügyi hivatal eddigi
helyén, ezért e hivatal részére
a városháza hátsó kapujánál
az eddigi szolgálati lakásban
kellett kialakítani megfelelő
irodákat. Méghozzá úgy, hogy
ez a szolgáltatás is folyamatos
legyen. Számítógépes hálózatot
is ki kellett építeni itt ahhoz,
hogy zökkenőmentes legyen az
építkezési engedélyek kiadása.
Ez az átépítés már megtörtént.
A napokban az építésügyi hivatal átköltözik az újonnan kialakított irodákba. Ezután kezdődhet meg szeptember elején a
központi ügyfélfogadó iroda kialakításával kapcsolatos belső
átépítés. Egy sor építészeti beavatkozásra lesz szükség, ezután sor kerül az új részleg
berendezésére. Feltételezéseim
szerint a földszinti ügyfélfogadó irodában a munka október
folyamán indulhat be. Ez azért
is fontos, mert ennek az irodának köszönhetően meg tudjuk oldani azt, hogy naponta
nyolc órától négy óráig bizto-
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sított legyen az ügyfélfogadás.
Minden nap intézhetők lesznek
az adókkal, vállalkozásokkal,
szociális témákkal, engedélyek kiadásával kapcsolatos
ügyek, de itt szerezhetők majd
be a különböző nyomtatványok
is.
Számolnak-e valamelyik
napon meghosszabbított ügyfélfogadással?
- Az átalakítás befejeződése
után lesz ez megoldható, miu-

tését, hogy a gyászolók rossz
idő esetén ne ázzanak meg. Ami már megoldódott, az a kampány során felvetődött közlekedési tükör és az áthaladó forgalom lassításának kérdése.
Igéreteim között szerepelt az is,
hogy pályázatokat írok ki a városházán a vezető tisztségekre,
beleértve a hivatalvezetői és a
szakosztályvezetői beosztásokat. Elég sokan jelentkeztek,
bár több pályázót vártam, de
ezzel is elégedett vagyok. A

tán a jelenlegi porta mögött
kialakítandó részt külön tudjuk
választani. Ha ez megtörténik,
naponta lesz ügyfélfogadás
reggeltől négy óráig, szerdán
pedig hat óráig.
Mit lehet még kipipálni az
ígéretek közül?
- A következő pont volt a lakossági fórumok tartása. Június végén Ollétejeden szerveztünk lakossági fórumot. Ezen
rajtam kívül két városi képviselő is részt vett. Meghallgattuk e városrész lakóinak panaszait és helyszíneltük a felvetett gondokat. Azon dolgozunk, hogy a felmerült nehézségeket fokozatosan megoldjuk. Például a temetőhöz vezető járda és a vízvezeték kérdését, vagy a ravatalozó előtt
egy fedett létesítmény felépí-

pénzügyi és a vagyonnyilvántartási szakosztály vezetése
iránt két pályázó érdeklődött,
de az interjúra csak egyikük
jött el. Igy Pápay Zoltán mérnök úr tölti be ezt a pozíciót. A
környezetvédelmi szakosztály
vezetői posztjára két jelentkező
volt, egyiküknek azonban nem
volt meg a megfelelő gyakorlata és későn is adta be a pályázatot. Igy Szelle Erika mérnöknő áll ennek a szakosztálynak az élén. Az iskola-, szociális és kulturális ügyi szakosztály vezetői tisztsége iránt
volt a legnagyobb az érdeklődés: négyen jelentkeztek. A
bizottság végül Mičuch Ildikót
választotta ki. A beruházási és
technikai szakosztály vezetői
állását egy érdeklődő pályázta
meg, aki megjelent az állás-

interjún, azonban a bizottság
nem találta alkalmasnak arra,
hogy ennek a nagyon fontos
szakosztálynak a vezetését rábízza. Erre a tisztségre újabb
pályázatot írunk ki. Ugyanígy
járunk el a hivatalvezetői pozíciót illetően, hiszen erre
egyetlen jelentkező sem akadt.
A kabinetfőnöki vezetői tisztségre két pályázat érkezett és
választásunk Fülöp Péter mérnök úrra esett. Nagyjából tehát felállt a csapat, amely a
munkámat segíti. Két vezetői
állást kell még betölteni, ez is
hamarosan megtörténik.
A polgárokkal való napi
szintű kommunikáció és a
naprakész tájékoztatás is az
Ön ígéretei között szerepelt,
beleértve az új városi honlap
beindítását. Mennyire elégedett a jelenlegi állapottal?
A városi weboldal elkészült,
de az örömöm nem felhőtlen.
Áttekinthetőbb lett és azt hiszem, ebben az alakjában jól
szolgálja a dunaszerdahelyiek
tájékoztatását. Az elvárásom
az volt, hogy a honlap beindultával párhuzamosan mindkét nyelvű verzió komplett legyen. A magyar változat viszont hiányos, még nem sikerült mindent hiánytalanul
mindkét nyelven feldolgozni.
Szeretnénk, ha a magyar nyelvű változatban csak magyar
szövegek lennének, a szlovákban pedig csak szlovákok.
Dinamikus honlapban gondolkodtunk, amelyre napi frissítéssel lesznek feltöltve a
városi események, beterjesztések, képviselőtestületi döntések és határozatok. Elképzeléseink szerint lesz egy naprakész kulturális eseménynaptár is. A nyomtatványok letöltését is tervezzük, de ilyen
szempontból sem vagyok megelégedve az új weboldallal. A
beadványok mindkét nyelven
készülnek és felkerülnek az internetre. Ezt a részt még fel kell
tölteni, hogy ezáltal is gyorsítsuk az ügyintézést.
A felsoroltak finanszírozásához szükség volt az idei
városi költségvetés módosítására. Erre június végén került sor. Mire futja még ez évben a módosított költségvetésből?
- Inkább csak formális változások történtek a városi költségvetésben. Bizonyos tétele(folytatás a 5. oldalon)
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(folytatás a 4. oldalról)
ket pontosított a képviselő-testület, így az önrész jóváhagyását a Kodály Zoltán Alapiskola felújítására, illetve a
VMK előtti köztér felújítására,
valamint a városháza részleges
átalakítására hagytak jóvá a
képviselők pénzügyi keretet. Az
idei költségvetés kapcsán el
kell mondanom, hogy az összes
települést, így Dunaszerdahelyt
is sújtó gazdasági válság miatt
is vissza kell fognunk a költségvetést. Kevesebb pénz folyik
be az állami költségvetésből
visszaforgatott adókból, így kisebb összegből tudunk gazdálkodni. Spórolni fogunk és az irodaszerek és irodatechnikai
eszközök beszerzését megpályáztatjuk. Mivel az ügyintézést
elektronizálni fogjuk, ennek
feltétele azonban egy új központi szerver beindítása. Most
20 ezer euró áll rendelkezésre
erre a célra, szkeptikusok szerint ebből sok mindent nem lehet csinálni. Megnyugtatom őket, hogy az említett célra ez
untig elég. De ahhoz, hogy
olyan rendszerű ügyintézés legyen, hogy otthonról lehessen
ügyeket intézni, erre még most
nem lesz mód. Léteznek viszont
e-government néven meghirdetett Európai Uniós programok,
amelyekre a város pályázni fog
és csak öt százalékot kell majd
hozzátennie a költségvetéséből.
Ebből valósítanánk meg nemcsak a városi hivatal, hanem az
összes városi intézmény teljes
elektronizálását. Ugyanakkor
megnyugtatok mindenkit afelől
is, hogy Dunaszerdahely költségvetése a korábbi évekhez
hasonlóan az idén is kiegyensúlyozott lesz. Annak ellenére,
hogy az általános válság minden városra rátelepedik, mi a
kisebb bevételek ellenére is
kordában fogjuk tartani a kiadásokat. Egy sor takarékossági
intézkedést tervezünk, ezekről
később fogom tájékoztatni a
lakosságot.
A Vámbéry téri panelházak külső hőszigetelését is a
városi költségvetést kímélő
módon igyekszik a város vezetése megoldani. Hol tart ez
a projekt és mikorra várható
a megvalósítása?
A választási programomban
az idei évre lebontva ugyan
nem szerepelt ez a téma. Ám
mivel lehetőség kínálkozott arra, hogy kedvező feltételek mellett megtörténhetne a város-
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Még az ősszel megkezdődhet a panelházak felújítása a Vámbéry téren.
központ arculatát döntően
meghatározó lakótömbök felújítása, kezdeményeztem, hogy
lássunk hozzá és használjuk ki
a lehetőséget. Kamatmentes hitelcsomag megszerzésére volt
esélyünk az Állami Lakásfejlesztési Alapból, ha idejében
lépünk. Ezért lakógyűléseken
találkoztam az érintett házakban lakókkal és a lakóbizalmikkal. A város is beszáll a
költségek egy részének fedezésébe, méghozzá a panelprogram forrásaiból. Ám mivel a városközpontról van szó,
ahol a legtöbb turista és vendég is megfordul, úgy döntöttünk, hogy ez esetben háromszázezerről ötszázezerre
emeljük meg a lakóházanként
folyósítható városi támogatás
nagyságát. Nemcsak az idelátogatót ragadja meg jobban
egy szép, rendbe hozott belváros, hanem az itt lakók is
büszkébbek lesznek városukra.
Az sem elhanyagolható szempont, hogy miután megtörténik
a hőszigetelés és a nyílászárók
cseréje, a lakások piaci értéke
is nagyobb lesz. A pályázatot
már beadtuk, és remélem, hogy
sikerrel járunk. Ez esetben már
októberben megkezdődhet a
felújítás a Vámbéry téren.

Az említett ollétejedi lakossági fórumon kívül a nyáron Ön két alkalommal is találkozott a belvárosi panelházak lakóival. Mikor és
miről lesz a következő lakossági fórum?
- Még szeptemberben esedékes a következő találkozó a város polgáraival. Szeptember
16-án, szerdán 18 órakor lesz
lakossági fórum a Városi Művelődési Központ nagytermében. Elsősorban a Dunaszerdahelyt is érintő R 7-es
gyorsforgalmi út kérdése kerül
majd terítékre és ez ügyben
szeretnénk kikérni a városbeliek véleményét. Számítok a
lakosok aktív részvételére és
hozzászólásaira, hiszen fontos
kérdésben kell majd állást foglalnunk. Nevezetesen arról,
hogy a város melyik változatot
támogatja: a Dunaszerdahelyt
déli vagy északi irányban elkerülő útvonal megépítését. A fórumon szakemberek is részt
vesznek, akik átfogó képet adnak majd a tervekről, az egyes
variánsokról és természetesen
válaszolnak majd a fórumon
elhangzó kérdésekre is.
Az első száz napot összegezve vajon elégedett-e a polgármester?

- Megelégedve teljes mértékben nem vagyok, de ez is további cselekvésre motivál. Mivel korábban a magánvállalkozói szférában dolgoztam, megszoktam a gyors és
határozott döntéseket. A polgármesteri székben viszont
szembesülnöm kellett azzal,
hogy a közigazgatási és önkormányzati munkában van számos megkötés, amelyet törvények és más jogszabályok írnak
elő, s ezekhez kell igazodnom.
Ez viszont fékezi a munkát. Ilyen szempontból főleg az első
száz nap tempójával vagyok
elégedetlen. A versenyszférás
múltammal a hátam mögött az
eddigi tempót lassúnak tartom.
A városi hivatal működését
szabályozó törvényeket viszont
be kell tartani, habár ez olykor
a hatékonyság rovására megy.
Úgy hiszem, folyamatosan teremtjük meg a gyorsabb, szakszerűbb munka feltételeit, ehhez viszont időre van szükség.
De jó úton haladunk ahhoz,
hogy a fentebb vázolt hiányosságokat is időben megoldjuk.
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Az új mentrend úgy van kialakítva, hogy
a diákok nem késnek el az első óráról

9.9. 2009

Nový cestovný poriadok je zostavený
tak, aby žiaci nemeškali z prvej
vyučovacej hodiny

Egyelőre nem változik a
Trasa mestského autobusu
városi busz útvonala
sa zatiaľ nemení
Új menetrend, új útvonal, új megállók - ezek a változások
történtek június elsejével a városi autóbusz-közlekedésben.
Új korszerű buszt is vett a helyi tömegközlekedést üzemeltető
cég, amellyel gond nélkül utazhatnak a tolókocsisok és a
babakocsis szülők is. A régi maradt viszont a menetjegy ára
– ami változatlanul 33 cent.
Három hónappal ezelőtt tesztelési szándékkal léptették
érvénybe a város és az autóbusz - közlekedési cég tárgyalásai
nyomán kialakult harmonogramot. A városházára azóta több
lakossági észrevétel is érkezett. Főleg a szülők tettek
észrevételeket: az egyik elvárásuk az volt, hogy reggel a diákok
időben eljussanak az iskolába. Dr. Hájos Zoltán polgármester
emiatt tárgyalt az iskolaigazgatókkal és megállapodtak abban,
hogy ezentúl mindenütt egységesen nyolc órakor kezdődik a
tanítás, így a gyerekek nem fognak elkésni az első óráról. Két
alapiskolában és a szlovák gimnáziumban ezért szeptembertől tíz
perccel később, tehát 8 órakor kezdődik a tanítás.

A polgármester nagyon fontosnak tartotta azt is, hogy a diákok
az autóbusszal időben eljuthassanak a lakóhelyükről akár a város
távolabbi részében lévő iskolába is. Ne az legyen a fő szempont,
hogy hiszen itt van a legközelebbi iskola, hanem az, hogy a
gyerekek eljuthassanak az anyanyelvi oktatást nyújtó iskolába, s
ezt segíti elő a mostani menetrend is - hangsúlyozta Hájos Zoltán
tanévnyitó ünnepi beszédében a Szabó Gyula Alapiskolában és a
Vámbéry Alapiskolában.
Több hozzászóló kérése az volt, hogy az Észak lakótelepről
újra a Fő utcán át közlekedjen az autóbusz. Az a döntés született,
hogy egyelőre marad a három hónapja bevezetett útvonal, amely
egy nagy kört ír le a városban és érinti a legfontosabb pontokat
– iskolák, kórház, bevásárló - központok, temető, autóbusz pályaudvar és a nyári hónapokban a termálfürdő - , kikerülve a
legforgalmasabb Fő utcát, nyilatkozta lapunknak a városi hivatal
közlekedési kérdésekért felelős munkatársa. A városbeliek
körében a kedvező a visszhangja annak, hogy a városi busznak
júniustól van megállója a Kauflandnál, a Hypernovánál és a
temetőnél. Zalaba Zoltán hozzáfűzte, hogy a kérdésre az ősszel
még visszatérnek, amikor a város és a buszközlekedést
lebonyolító magáncég közötti új szerződésről és az új
menetrendről tárgyalnak majd.

Nový cestovný poriadok,
nová trasa, nové zastávky –
takéto zmeny nastali v mestskej hromadnej doprave od
júna t.r. Dopravná spoločnosť zakúpila i nový, moderný autobus, ktorý umožňuje
aj prepravu vozíčkárov a mamičiek s kočíkmi. Nemenná
ostáva len cena cestovného
lístka – tú si zakúpite za 33
eurocentov.
Tri mesiace sa testoval cestovný poriadok mestskej hromadnej dopravy, ktorý bol zavedený v júni po rokovaní
predstaviteľov mesta a dopravného podniku. Návrh pripomienkovali aj občania. Hlavne
zo strany rodičov boli vznesené očakávania, aby sa žiaci,

mátor na slávnostnom zahájení
školského roka v ZŠ Gyulu
Szabóa a v ZŠ Ármina Vámbéryho povedal, nový cestovný
poriadok umožňuje, aby sa
žiaci mohli učiť vo vybranej
škole vo svojej materinčine, aj
keď sa nenachádza v tesnej
blízkosti ich bydliska.
Viac návrhov zo strany obyvateľov sa týkala trasy autobusu: navrhovali, aby autobus
sa opať premával po Hlavnej
ulici. Zatiaľ zostávame pri pôvodnom variante, podľa ktorého trasa MHD opisuje veľký
kruh mestom, pričom má
zastávky pri najfrekventovanejších bodoch, ako sú školy, nemocnica, nákupné centrá, cintorín, železničná a autobusová

ktorí cestujú s autobusom,
stihli prísť do školy pred začatím vyučovania. Preto primátor JUDr. Zoltán Hájos inicioval rokovania s riaditeľmi
škôl, na ktorých dospeli k dohode, že sa vyučovanie začne v
každej škole rovnako, jednotne
ráno o ôsmej. Vďaka tejto iniciatíve deti nebudú nikde meškať z prvej hodiny.
Primátor považoval za dôležité aj to, aby včasná preprava žiakov bola aj v prípade,
ak si vybrali školu, ktorá je na
druhom konci mesta. Ako pri-

stanica, v letných mesiacoch i
termálne kúpalisko. Trasa autobusu bola pozmenená práve
pre frekventovanosť Hlavnej
ulice – povedal pre DH referent zodpovedný za mestskú
dopravu. Podľa Z. Zalabu
priaznivý ohlas mala medzi obyvateľmi novozriadená zastávka pri nákupných centrách
Kaufland a Hypernova ako aj
pri cintoríne. Ako však dodal,
o trase MHD sa najbližšie bude
rokovať koncom roka v rámci
rokovaní o predĺžení zmluvy s
prepravcom.
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Primátor Zoltán Hájos sa 16. septembra zúčastní na občianskom fóre v MsKS

Tohtoročný rozpočet zostáva vyrovnaný
O bilancii prvých sto dní vo funkcii primátora Dunajskej Stredy sme sa rozprávali s JUDr. Zoltánom Hájosom
Ak by sme dali na váhu
vaše prísľuby a výsledky,
ktoré ste od 28.apríla dosiahli za prvých sto dní, ktorá
miska by prevážila?
- V súčasnosti sa nachádzame len na začiatku volebného obdobia, pričom bilancovať možno len na jeho konci,
teda okolo novembra 2010.
Skutočná práca sa odštartovala 29. apríla, keď som prevzal primátorské právomoci.
Zároveň som prevzal aj mestský majetok a v súlade so svojim
prísľubom som odvolal vedúcich oddelení mestského úradu. Zároveň som ich prechodne
poveril riadením oddelení a
referátov. Táto zmena súvisela
s plánovanou reorganizáciou
mestského úradu. Ďalej som
sľúbil, že sa vedúce pozície budú obsadzovať vo výberovom
konaní. V súlade s mojim ďalším sľubom som ešte koncom
apríla zrušíl zmluvu o poskytovaní právnych služieb mestskému úradu mojou právnickou
kanceláriou. Od mája každú
stredu od ôsmej do tretej hodiny prijímam Dunajskostredčanov. V ten deň sa osobne môžu na mňa obrátiť so svojimi
postrehmi a problémami, ktoré
ich trápia. Odvtedy mnoho ľudí
využilo túto možnosť. Vznesené
problémy sa snažíme riešiť
bezodkladne na pravidelných
týždenných pracovných poradách mestského úradu.
Mnohí sa obracajú na primátora aj s bytovými problémami. V čom im mesto môže
pomôcť?
- Riešenie bytových problémov je dlhodobá záležitosť.
Mesto mieni pomôcť pri riešení
bytových otázok postavením
nových nájomných bytov v nasledujúcom období. Táto otázka je však veľmi zložitá. Vieme,
že na mestskom úrade sú aj
viac ako desaťročné žiadosti,
pričom mnohí uchádzači už
medzičasom vyriešili svoje bytové problémy. Keď sa však opäť dostanú do problémov, odvolávajú sa na staré žiadosti a
žiadajú byt. Nazdávam sa, že
je to neférové voči tým žiadateľom, ktorí si podali žiadosti

Cieľom doterajších opatrení je odbornejšie a rýchlejšie vybavovanie zálažitostí na mestskom úrade.
len pred 2-3 rokmi a ich bytové
problémy pretrvávajú. Preto
sme pristúpili k reforme v tejto
oblasti. Od leta sme zaviedli
nový evidenčný systém, pričom
staré žiadosti sme anulovali.
Na základe novopodaných žiadostí sa do 15. septembra zostaví nový zoznam uchádzačov
o nájomné byty. Zoznam bude
vyvesený na mestskom úrade a
bude zverejnený aj na internetovej stránke mesta. Poradovník teda bude verejne prístupný. Každý uchádzať môže
zistiť, kde sa v tomto zozname
nachádza.
Došlo aj k inej zmene: spoločnosť Southerm od septembra je len správcom nájomných bytov. Čo je podstatou tejto zmeny?
- So Southermom sme sa dohodli na tom, že táto spoločnosť od septembra bude vykonávať iba správu mestských
nájomných bytov. Uzatváranie
a vypovedanie nájomných
zmlúv spadá odteraz do kompetencie mestského úradu. Doteraz to fungovalo tak, že bytová komisia pri mestskom zastupiteľstve navrhovala primátorovi uzatvorenie zmluvného
vzťahu. Ten následne poveril

spoločnosť uzatvorením zmľuvy. Odteraz dohľad nad bytovým fondom spadá opäť pod
mesto. Teda my kontrolujeme
aj to, či nájomníci platia riadne nájomné. V prípade akéhokoľvek porušenia nájomných
zmlúv sa zmluvný vzťah rozväzuje. V tejto oblasti bolo cieľom
zrýchliť a zefektívniť proces vybavovania. Prínosom takéhoto
prístupu môže byť aj oživenie
trhu s mestskými bytmi.
Dokáže nový systém odhaliť a eliminovať množiace sa
špekulatívne a ziskuchtivé
snahy?
- Odteraz je i na to možnosť.
Čoraz častejšie sa stretávame s
prípadmi, že mestské byty
nájomníci prenajímajú tretím
osobám za vyššie nájomné. Takýto postup je jednoznačne dôvod na výpoveď nájomnej
zmluvy. Sú však aj prípady, keď
sa neplatí nájomné. Výstavba
nájomných bytov bola podporovaná aj zo štátneho fondu
rozvoja bývania. Mesto zobralo zo štátneho fondu návratnú pôžičku, ktorú spláca z
nájmov. Neplatiči zaťažujú
teda mestský rozpočet, lebo
mesto musí odvádzať splátky aj
vtedy, keď sa nájomné neplatí.

Takto vzniknutú nerovnováhu
musíme riešiť. Verím, že presvedčíme nájomníkov mestských bytov, aby brali povinnosť platiť nájomné seriózne.
Vráťme sa späť k Vašim prvým opatreniam z mája t.r.,
ktoré vytvorili rámec pre ostatné kroky. Mestská samospráva schválila novú organizačnú štruktúru mestského úradu. Ako postupuje
tento proces?
Sľúbil som Dunajskostredčanom efektívnejšie, rýchlejšie
a odbornejšie vybavovanie
stránok. Preto sme museli doterajšiu štruktúru prebudovať.
Poslanci mestského zastupiteľstva 29. mája odsúhlasili
moje návrhy. Nemenila sa len
samotná organizačná štruktúra, ale aj motivačný systém
zamestnancov. Jeho cieľom
bolo zainteresovať pracovníkov mestského úradu na
rýchlejšom a kvalitnejšom výkone prác. Tento cieľ sleduje
pohyblivá čiastka mzdy. Vedúci
odborov hodnotia výkon podriadených mesačne. Dúfame,
že sa týmto spôsobom skvalitnia služby mestského úradu.
Už nabiehame na tento systém,
(pokr. na str. 8.)
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Kultúrne podujatia dunajskostredského leta boli financované z rozpočtu mesta.
klienti môžu ozajstnú kvalita- to tak, aby vydávanie staveb- oddelení priestorov za súčas- mestskej časti. Sľúbil som aj
tívnu zmenu zaregistrovať až ných povolení bolo plynulé. V nou vrátnicou budú stránkové obsadzovanie vedúcich pozícií
po zriadení kancelárie prvého týchto dňoch sa stavebný úrad hodiny predĺžené v stredu do na mestskom úrade vo výberovom konaní. Uchádzačov bolo
sťahuje do nových priestorov, šiestej hodiny.
kontaktu.
Čo môžete ešte vyčiarknuť pomerne dosť, hoci sa priMestské
zastupiteľstvo kde bola potrebná aj počítaznávam, očakával som viac záschválilo viac ako 5 mil. ko- čová sieť. Po tom sa môže v po- zo sľubov?
ujemcov, ale s ponukou som v
lovici
septembra
začať
prerún na prestavbu. Vynára sa
- Sľúbil som občanom pra- podstate spokojný. O pozíciu
otázka, či je účelné v čase stavba súvisiaca s vytvorením videlné stretnutia na občianvedúceho finančného odboru a
hospodárskej krízy míňať na ústrednej stránkovej kancelárie skych fórach. Koncom júna
správy majetku sa uchádzali
prvého
kontaktu.
Najprv
však
prestavbu peniaze, ktoré môsme mali stretnutie s obyva- dvaja záujemcovia, ale na
treba
vykonať
množstvo
stavebžu chýbať inde?
ných úprav. Predpokladám, že teľmi mestskej časti Mliečany, pohovor prišiel len jeden. Túto
- K tomu, aby sme spomenuté práca so stránkami v ústrednej na ktorom sa zúčastnili aj dva- pozíciu bude teda zastávať Ing.
úlohy dokázali splniť a obyva- stránkovej kancelárii sa môže ja poslanci mestského zastupi- Zoltán Pápay. O pozíciu vedútelia mesta boli s prácou úradu začať v polovici októbra. Spre- teľstva. Vypočuli sme si sťaž- ceho odboru životného prospokojnejší, treba zriadiť ú- vádzkovanie kancelárie je pod- nosti obyvateľov danej mest- stredia sa zaujímali dvaja, jestrednú kanceláriu na prízemí mienkou toho, aby sa stránkové skej časti. Pracujeme na tom, den z nich však nemal patričnú
mestského úradu. Museli sme hodiny mohli rozšíriť na každý aby sme vzniknuté problémy prax, pričom aj žiadosť poslal
vykonať aj rad súvisiacich deň od rána ôsmej do štvrtej postupne odstránili. Je to na- neskoro. Na čele teda bude Ing.
investícií. Kancelária prvého hodiny poobedňajšej. Každý príklad chodník k cintorínu, Erika Szelle. Najväčší záujem
kontaktu sa bude nachádzať za deň sa budú môcť vybavovať vodovod a zastrešenie pries- bol o pozíciu vedúceho odboru
súčasnou vrátnicou v prie- záležitosti súvisiace s úhradou toru pred márnicou, aby školstva, kultúry a sociálnych
storoch spoločného staveb- daní, podnikaním, sociálnymi smútiaci v prípade nepriaz- záležitostí. Prihlásili sa až
ného úradu, preto sme pre otázkami, vydávaním povolení, nivého počasia na pohrebe ne- štyria záujemcovia. Hodnotento úrad museli zriadiť nové ale tu si budú môcť občania zmokli. Čo sme stihli vyriešiť a tiaca komisia sa rozhodla pre
kancelárie v bývalom služob- zadovážiť aj potrebné tlačivá. realizovať je napr. zriadenie Ildikó Mičuchovú. O pozíciu
nom byte pri zadnej bráne Po reorganizácii sa bude môcť dopravného zrkadla a spo- vedúceho odboru investícií a
(pokr. na str. 9.)
mestského úradu. Realizujeme riešiť aj táto otázka. Po malenie premávky v danej
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technickej správy sa uchádzala
jedna osoba, ktorá sa aj
zúčastnila pohovoru, ale komisia ju nepovažovala za vhodnú
na výkon tejto dôležitej funkcie.
Preto bude na obsadenie tejto
pozície vypísané nové výberové
konanie. To isté sa stane aj v
prípade pozície vedúceho úradu, nakoľko sa nik neprihlásil.
Na pozíciu vedúceho kabinetu
primátora sa prihhlásili dvaja,
voľba padla na Ing. Petra
Fülöpa. Zhruba takto vyzerá
tím mojich spolupracovníkov,.
Teda treba ešte obsadiť dve
vedúce pozície, to sa stane v
najbližšom čase.
Sľubovali ste občanom aj
každodennú komunikáciu a
priebežné informovanie, vrátane novej webovej stránky
mesta. Ako ste spokojný so
súčasným stavom?
- Nová webstránka je už hotová, ale moja radosť nie je úplná. Domová stránka je prehľadnejšia a myslím, že v tejto
forme lepšie slúži informovanosť Dunajskostredčanov.
Predpokladal som, že po jej
spustení budú obe jazykové
verzie kompletné. Maďarská
verzia je však ešte neúplná. Bohužial, ešte sa nepodarilo všetko pripraviť v oboch jazykoch.
Chceli by sme, aby v maďarskej
verzii figurovali texty len v
maďarčine, v slovenskej len v
slovenčine. Chceme mať dynamickú webovú stránku, na ktorej budeme s dennou pravidelnosťou uverejňovať informácie
o dianí v meste, ako aj návrhy,
rozhodnutia a uznesenia mestskej samosprávy. Chceme poskytnúť aj možnosť stiahnutia si
tlačív z webstránky. Podania
budú uverejnené na internete v
oboch jazykoch. Túto časť ešte
musíme realizovať v záujme
urýchlenia vybavovania záležitostí.
K vyfinancovaniu vyššie uvedených úloh bola potrebná
zmena rozpočtu mesta. To sa
udialo koncom júna. Čo sa
dá realizovať do konca roka
zo zdrojov tohoročného rozpočtu?
- Udiali sa poväčšine len formálne zmeny v rozpočte mesta.
Niektoré položky mestské zastupiteľstvo len spresnilo, napr.
čiastku, ktorou sa spolupodiela
na rekonštrukcii Základnej
školy Zoltána Kodálya a námestia pred MsKS, ďalej
finančný rámec na čiastočnú
prestavbu mestského úradu. V

Rozhovor
súvislosti s tohtoročným rozpočtom mesta musím podotknúť, že hospodárska kríza
dolieha na každú obec, aj na
Dunajskú Stredu. Z prerozdelených centrálnych daní pribudne do mestského rozpočtu
menej prostriedkov, preto v
nastávajúcich mesiacoch môžeme hospodáriť s menším balíkom peňazí. Preto budeme
šetriť, nákup kancelárskych po-

trieb a techniky budeme
realizovať na základe konkurzu. Nakoľko plánujeme elektronizáciu vybavovania stránok,
musíme vybudovať a sprevádzkovať nový centrálny server. Teraz máme 20 tisíc eur na
tento účel, podľa skeptikov z
tejto sumy veľké veci nedokážeme vyčariť. Môžem každého ubezpečiť, že na spomenutý
cieľ tieto prostriedky úplne
postačia. Ale na taký systém,
ktorý by umožňoval vybavovanie úradných záležitostí cez
internet, treba ešte počkať.
Existujú však granty Európskej
únie s onačením e-government,
o ktoré sa mesto chce
uchádzať. V nich by bola naša
spoluúčasť len päťpercentná. Z
týchto zdrojov mienime riešiť
elektronizáciu nielen mestského úradu, ale každej mestskej inštitúcie. Zároveň chcem

ubezpečiť každého, že rozpočet
mesta bude ako po minulé roky,
aj tento rok vyrovnaný. Napriek tomu, že kríza postihuje
každú obec a aj naše príjmy sú
nižšie, budeme prísne dohliadať na udržanie výdavkov v
presne určených medziach.
Plánujeme prijatie sériu opatrení na šetrenie, o ktorých
budem obyvateľov mesta informovať neskôr.

Vedenie mesta sa snaží zabezpečiť aj vonkajšiu tepelnú izoláciu panelákov na
Vámbéryho námestí spôsobom, aby to nezaťažovalo
mestský rozpočet. V akej fáze
sa nachádza projekt a kedy
možno očakávať jeho realizáciu?
- Hoci môj volebný program
na tento rok nezaradil riešenie
tejto otázky, nakoľko sa vyskytla takáto možnosť, inicioval som, aby sme využili túto
šancu. Rysovala sa možnosť
získať bezúročnú pôžičku zo
štátneho fondu rozvoja bývania. Preto som sa stretol s domovými dôverníkmi uvedených
panelákov. Aj mesto prispeje,
a to zo zdrojov panelového programu. Ale nakoľko sa dom
nachádza v centre mesta, kde
je pomerne čulý turistický
ruch, sme sa rozhodli navýšiť

9

balík podpory na jeden dom z
doterajších tristotisíc na päťstotisíc korún. Nielen návštevníkov mesta môže zaujať
vynovené centrum, ale aj obyvatelia mesta môžu byť pyšnejší na vzhľadnejšie domy. Nie
je zanedbateľná ani tá skutočnosť, že po tepelnej izolácii
domu a výmene okien sa trhová
hodnota bytov zvýši. Projekt
sme vypracovali a podali,
verím, že budeme úspešní. V
prípade schválenia nášho
podania by sme rekonštrukciou
Vámbéryho námestia mohli
začať už v októbri.
Od spomenutého mliečanského stretnutia s občanmi
ste mali ešte dve stretnutia s
obyvateľmi spomenutých panelákov. Kedy a kde bude
ďalšie fórum s občanmi?
- Ďalšie fórum je naplánované na 16. septembra na piatok
18. hodinu v MsKS. Ústrednou
témou bude rýchlostná komunikácia R7. Počítam s aktívnou
účasťou obyvateľov, veď treba
zaujať stanovisko v otázke, že
ktorú alternatívu má mesto
podporiť, severný alebo južný
obchvat. Na fóre sa zúčastnia
aj odborníci, ktorí poskytnú
ucelený obraz o plánoch a
jednotlivých variantách, a samozrejme zodpovedia aj vznesené pripomienky.
Ako primátor mesta ste
spokojný, ak sumarizujete
uplynulé stodňové obdobie?
- V plnej miere nemôžem byť
spokojný, ale aj to ma motivuje
k ďalšej aktivite. Nakoľko som
predtým pracoval v komerčnej
sfére, zvykol som si na rýchle
rozhodovanie. V kresle primátora sa stretávam s tým, že vo
verejnej správe a v samospráve
je mnoho zákonných a legislatívnych obmedzení, ktoré je
treba bezpodmienečne rešpektovať. To do určitej miery pôsobí ako brzda. Z tohto pohľadu som nespokojný hlavne s
tempom prác. Ale zákony upravujúce činnosť mestského úradu musím dodržiavať, aj keď to
niekedy ide na úkor efektivity.
Nazdávam sa, že postupne vytvoríme podmienky pre rýchlejšiu a efektívnejšiu prácu.
Sme na dobrej ceste, aby sme
aj spomenuté nedostatky včas
vyriešili.
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Első királyunk intelmei mai is időszerűek

Kvarda József a nagyszombati megye, Berényi József az
MKP nevében koszorúzott
Augusztus huszadikán államalapító királyunkra emlékezve hagyományosan Szent
István királyunk szobránál gyűlik össze az
ünneplő magyar közösség, amely a róla elnevezett parkban áll és Lipcsey György Munkácsy díjas szobrászművész alkotása.
Az idei ünnepség szónoka Hulkó Gábor
alpolgármester volt. István király fiához, Imre
herceghez írott intelmeire emlékeztetett, majd
így folytatta: István fiához és ezzel nekünk is
üzen, hiszen Önök is, mi itt mind atyáink útját
követjük. Ha nem ezt tettük volna eddig, akkor
ma nem értenénk a magyar szót. Jöhetett török,
tatár, cseh, vagy szlovák, anyáink és apáink
nem hagyták elveszni a tudatot, hogy mi
magyarok vagyunk és hogy mi itthon vagyunk e
földön. Hogy Európa is értse: őshonosak, az
oszthatatlan kárpát-medencei magyar nemzet
részei. Többször el kell ezt mondanunk magunknak,hogy kisebbségi léttől szenvedő fele-

barátaink a következő idézetet is megértsék az
István által megálmodott és felépített országnak ebben a csücskében is.
"Mert az egynyelvű és egyszokású ország
gyenge és esendő." Több mint 1000 esztendeje
mondta ezt államalapító királyunk. Magyarul
mondta és latinul vetette papírra. Úgy tűnik, az
országnak, ahol élünk, a vezetői sem latinul,
sem magyarul nem tudnak, ezért illendő
lefordítani nekik ezt a mondatot: A szlovákiai
magyarság társa az ország összes lakosának,
ezért a társ-nemzeti státus és anyanyelve
egyenjogúsítása lenne a szükséges lépés a 21.
században. Nem a zászlónk kitiltása, nem
tankönyveink tapo-sása és nem anyanyelvünk
és nemzetrészünk szembeköpése“-mutatott rá a
szónok.
Az ünnepség záróakkordjaiként a városi
szervezetek képviselői megkoszorúzták a
Szent István emlékművet.

V SKRATKE
Györgya Herdicsa, nového kaplána mesta začiatkom augusta uviedli do funkcie. Po zložení sľubu celebroval spoločne
svätú omšu v rímsko-katolíckom kostole s trnavským arcibiskupom Róbertom Bezákom. Slávnostné uvedenie do úradu sa
konalo v prítomnosti farárov z okolitých obcí a veriacich, ktorí
zaplnili kostol do posledného miesta.

RÖVIDEN
Herdics Györgyöt, az új dunaszerdahelyi plébánost augusztus elején. beiktatták hivatalába. A hűségeskü letételét
követően Róbert Bezák nagyszombati érsekkel közösen celebrált szentmisét a római katolikus templomban. A beiktatás
ünnepélyes keretek között zajlott le környékbeli lelkipásztorok és a templomot zsúfolásig
megtöltő hívők előtt.
Az első dunaszerdahelyi fotómaratonon huszonhárom fotós vett részt. A fotósok négy
kötelező és egy szabadon választott témában készítettek felvételeket egy szombati napon
városunkról. Az eseményt szervező Fotóklub DSZ tagjai úgy
vélik, hogy városunkban nőtt
az érdeklődés a fotózás iránt,
ezért is szervezték meg a fotómaratont. A szakmai zsűri kiválasztotta az 5 kategória
győztesét, valamint a legjobb
21 képet, amelyeket kiállításon
mutatnak be.
A Hang az éterben című
vándorkiállítást Dunaszerdahelyen is bemutatták. A csehszlovák rádió magyar adásának
80 évét dokumentáló tárlat augusztus 29-ig volt megtekinthető a Csallóközi Múzeumban. 1928. december 16-án
Kassán szólalt meg először a
csehszlovák rádió magyar
adása. E 80 évet mintegy 30
darab vizuálisan gazdag és tartalmas tabló mutatta, de értékes
hangdokumentumokat is újra
meg lehetett hallgatni.

A Magyar Szolidaritás Tüze
Szent István király ünnepnapján a dunaszerdahelyi központi
ünnepségek után került sor a vásártéri Turul-emlékműnél a
Magyar Szolidaritás Tüze elnevezésű tűzgyújtási rendezvényre,
amelynek társzervezője a Pázmaneum Társulás volt. Az ünnepi
tűzgyújtást a Hadik András baranta hagyományőrző mozgalom

Prvého dunajskostredského fotomaratónu sa zúčastnilo 23
fotografov. Počas dňa fotili mesto od rána do večera v štyroch
povinných kategóriach a v jednej voľiteľnej kategórii. Podľa
organizátorov z Fotoklubu DS záujem o fotografovanie sa v
poslednom čase zvyšuje, preto zorganizovali fotomaratón.
Odborná porota rozhodla o víťazoch 5 kategórií a vybrala
najlepších 21 fotozáberov, z ktorých usporiadajú výstavu.
Putovná výstava Hlas v éteri zavítala aj do Dunajskej Stredy.
Výstava, ktorá zdokumentuje 80 rokov maďarského vysielania
československého rozhlasu, bola otvorená do 29. augusta v Žitnoostrovskom múzeu. Maďarské vysielanie Československého
rozhlasu sa prvýkrát ozvalo 16. decembra 1928 z Košíc. Uplynulých 80 rokov vizuálne bohato zdokumentovala výstava, a k
dispozícii boli aj cenné archívne zvukové nahrávky.

vezetője, Kopecsni Gábor egy égő nyílvessző kilövésével végezte
el. Ezután Nagy Iván néprajzos énekeltette meg a jelenlevőket.
Öröm volt látni, hogy minden korosztály képviseltette magát.
Kisgyerekes családok, fiatalok, a közép- és idősebb generáció
tagjai is eljöttek, hogy lélekben együtt ünnepeljenek mindazokkal, akik Szent István napján csatlakoztak a Magyar Szolidaritás
Tüze elnevezésű akcióhoz. A rendezvény a Székely himnusz és a
Boldogasszony Anyánk eléneklésével zárult.
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Szeptembertől egy újabb osztállyal bővült a dunaszerdahelyi önkormányzat által
fenntartott városi bölcsőde

Új osztály a városi bölcsődében
Ennek köszönhetően mostantól kis és nagycsoportra
oszthatják a kicsiket, nyilatkozta lapunknak Bíró Johanna, a szociális központ vezetője. Tizenhat apróság ellátására van lehetőség a 12 -24
hónapos gyerekek csoportjában, a nagycsoportba pedig 21
gyereket vehetnek fel. Így
még alaposabban foglalkozhatnak a gyerekekkel az egészségügyi nővérek. Jelenleg
öten látják el a csöppségeket,
de még egy személy felvételével számolnak.
A bővítés annak eredménye,
hogy az utóbbi hónapokban
átépítési és felújítási munkálatokra került sor az épületben.
Teljesen felújították a mosdókat és a vécéket is. Az ünnepélyes szalagátvágásra szeptember harmadikán került sor.
A szép napos időben 23 gyerek zsibongott az udvaron,
amelyet új gyepszőnyeggel és
új hintákkal, játékokkal láttak
el.
Az új bölcsődei osztály
felavatásán részt vett Dr. Hájos Zoltán polgármester is,

Az apróságok már a szalagátvágás előtt birtokukba vették az udvart.
aki szerint a város vezetése az
új osztály megnyitásával próbál segíteni a családoknak, ha
az anyuka munkába akar állni.
Tervben szerepel egy új
magánbölcsőde létesítése is.

Még van szabad hely a városi bölcsődében. Több vidéki
szülő is jelezte érdeklődését. Jelentkezni az alábbi
telefonszámokon lehet: 031-552-2706, 0918/ 607 – 308. Itt
adnak az érdeklődőknek bővebb tájékoztatást is. Nem feltétel
az állandó dunaszerdahelyi lakhely, viszont csak akkor vehetik
fel a kisgyereket a bölcsődébe, ha az anyuka munkaviszonyban
van.

Nová trieda v mestských jasliach
Od septembra sa mestské jasle rozšírili o jednu triedu. Jasle prevádzkuje mestská samospráva v budove Centra sociálnej starostlivosti, kde je aj jedáleň pre dôchodcov a práčovňa.
Odteraz máme podstatne lepšie podmienky pre výchovnú činnosť, totiž deti môžeme zaradiť do dvoch vekových skupín, čo
doteraz nebolo možné, povedala pre DH vedúca centra Johanna
Bíró. Kapacita triedy pre detí od 12 do 24 mesiacov je 16, druhú
triedu pre staršie deti môže navštevovať maximálne 21 drobčekov.
V deň odovzdania nového pavilónu bolo v jasliach 23 detí.
Opatruje ich v súčasnosti 5 zdravotných sestier. Ak jasle nabehnú na plnú kapacitu, plánujú prijatie ešte jednej sestry.
V deň otvorenia novej triedy v jasliach detí „ privítali“ vo
dvore aj nové hojdačky, pribudla aj čerstvo zatrávnená plocha.
Pásku 3. septembra slávnostne prestrihol primátor mesta JuDR.
Zoltán Hájos. Vedenie mesta týmto spôsobom chce pomôcť
rodinám s malými deťmi, aby sa mamičky mohli vrátiť do práce,
skonštatoval primátor. Ako Z. Hájos dodal, mesto počíta aj so
zriadením súkromných jasiel.
A mestských jasliach v súčasnosti sú ešte voľné miesta.
Informácie záujemcom podávajú na nasl. telefónnych číslach:
031-552-2706, 0918/ 607 – 308. Prihlásiť môžu aj dieťa,
ktorého rodičia nebývajú v Dunajskej Strede. Podmienkou však
je, aby matka dieťata bola zamestnaná.
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2009/8. számú általánosan kötelező érvényű városi rendelet

Az üzletek és szolgáltatóegységek nyitva tartásáról
Dunaszerdahely városa a
szlovák parlament községekre
vonatkozó 1990/ 369. Tt. számú törvénye 4. paragrafusának 3. bekezdése i. pontjával
és a 6. paragrafusban foglaltakkal összhangban az alábbi
általánosan kötelező érvényű
városi rendeletet /a továbbiakban csak ÁKÉR/ lépteti életbe,
amely szabályozza a Dunaszerdahely város területén
működő kereskedelmi és szolgáltatóipari egységekben az
árusítás és a nyitva tartás
feltételeit.

2. Üzemeltető az a vállalkozó, aki az üzletben elárusítást
vagy szolgáltatást működtet.
3. Elárusítás az üzletben –
termékek értékesítése a végső
fogyasztónak
4. Szolgáltatások nyújtásán
értünk minden olyan tevékenységet, amely kínálatával a végső fogyasztót célozza meg az

nagy zaj és vibrálás okozása az
éjszakai órákban.
8. Éjszakai óráknak minősül
a 22 órától hajnali 6 óráig
terjedő napszak.
9. Aránytalanul nagy zaj terjesztéséről e rendelet szellemében akkor beszélünk, ha megszegik a sajátos előírásokból
fakadó kötelezettségek és limi-

1.paragrafus
Bevezető rendelkezések

1. Ez az ÁKÉR meghatározza a város területén működő
kereskedelmi és szolgáltatóipari egységekben az elárusítás és
a nyitva tartás feltételeit, a kereskedelmi és szolgáltatóipari
egységek üzemeltetőinek a
nyitva tartás időtartamának
megállapításával kapcsolatos
kötelezettségeit az egyes szolgáltató egységekben, az ellenőrzést és a szóban forgó ÁKÉR
megszegéséért
kiróható
bírságokat.
2. Ez az ÁKÉR vonatkozik
minden olyan jogi és természetes személyre – vállalkozókra,
akik Dunaszerdahely város területén kereskedelmi és szolgáltatóipari egységet működtetnek.
3. Ez az ÁKÉR ugyanakkor
nem vonatkozik a városi piac
területén végzett vállalkozói
tevékenységre, amelyet más
városi ÁKÉR szabályoz.
4. A kereskedelmi és szolgáltatóipari egységek nyitvatartási
idejének a megállapításánál a
város a legteljesebb mértékben
igyekszik rugalmas időtartamot megszabni oly módon,
hogy az megfeleljen a helyi
lakosok és a vállalkozók igényeinek.
2. paragrafus
Alapfogalmak

1. Szolgáltatóegységen, üzemrészlegen, vagy üzleten
ezen ÁKÉR értelmében olyan
területet értünk, ahol a kliensekkel, fogyasztókkal való
kapcsolatot szolgáló tevékenység folyik.

Illusztrációs felvétel
állandó jelleggel működő üzemrészlegben, kivéve azokat
a tevékenységeket, amelyeket
sajátos előírások szabályoznak
/az ügyvédekre vonatkozó
2008/ 586. Tt. sz. törvény, a
közjegyzőkre és a közjegyzői
tevékenységre
vonatkozó
1992/323. Tt. sz. törvény, a bírósági végrehajtókra és a
végrehajtói
tevékenységre
vonatkozó 11995/. 233. Tt. sz.
törvény , az egészségügyi szolgáltatást nyújtókra, egészségügyi dolgozókra és általában az
egészségügyben dolgozókra
vonatkozó 2004/ 578 Tt. sz.
törvény hatályos változata.
5. Végső fogyasztó – olyan
természetes személy, aki árut
vagy szolgáltatást vásárol
személyi fogyasztás céljából.
6. Nyitvatartási idő – az
elárusítás vagy a szolgáltatás
üzemelésének e rendelet alapján maghatározott időtartama .
7. Éjszakai csendháborítás –
legfőképpen az aránytalanul

tek betartását.
10. Zenei produkció – hallgatásra, táncmulatságra, diszkóra szánt, vagy műszaki berendezéssel, esetleg akusztikai
eszközökkel reprodukált zene,
élőzene vagy koncertfellépés.
11. Társasági összejövetel –
zártkörű társaság magánjellegű
ünnepsége alkalmából lezajló
összejövetel az üzemrészlegben, például esküvő, születésnapi ünnepség, halotti tor, vállalati összejövetel, stb.
3. paragrafus
Működési hatáskör

Ez az ÁKÉR azokra a vállalkozókra vonatkozik, akik a
vállalkozási jogosultságukat az
ipari vállalkozásokat szabályozó 1991/455. Tt. számú
törvény és későbbi módosításai
alapján, valamint a 1991/ 513
Tt. sz. Kereskedelmi Törvénykönyv érvényes változata,
esetleg más jogszabályok alapján szerezték meg.

4. paragrafus
Az üzletek és
szolgáltatóegységek nyitva
tartásának szabályai

1. A dunaszerdahelyi lakosság ellátása és a szolgáltatások
biztosítása érdekében a következőkképpen lett meghatározva az üzletek és a szolgáltatóegységek nyitvatartási ideje:
a/ nagykereskedelmi és kiskereskedelmi forgalomban árusító egységekben 5.00 órától
22.00 óráig,
b/ szolgáltatásokat nyújtó
egységekben 5. 00 órától 22.00
óráig,
c/ vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtó egységekben a
város területén 7.00 órától
23.00 óráig, hétvégeken –
pénteken és szombaton abban
az esetben:
- ha a város területén
működő szolgáltatóegységben
biztosított a hangszigetelés és
szavatolni tudják a részleg
környékén az éjszakai nyugalmat, akkor a nyitvatartási idő
7.00 és 03.00 óra között engedélyezett.
- társadalmi rendezvények
esetében megtartásuk napján
abban az esetben engedélyezett
a nyitva tartás 7.00 óra és
06.00 óra között, ha a szolgáltatóegység el van látva
hangszigeteléssel és tudja garantálni az éjszakai nyugalmat.
d/ az idényjellegű vendéglátó-ipari egységekben, amelyek közterületen nyitott térségben fogadják a vendéget, vagy
magánterületen /teraszon/ abban az esetben, ha az üzemeltető nem lépi túl a nappal,
este és éjszaka engedélyezett
zajszint felső határát.
• 7.00 óra és 23.00 óra
között engedélyezett a nyitva
tartás.
• élőzene esetében 22.00
óráig.
• hétvégeken – pénteken és
szombaton 7.00 órától 24.00
óráig.
• élőzene esetében 23.00
óráig.
e/ Nem korlátozott a nyitvatartás a bevásárlóközpontok-

(folyt. a 13. oldalon)
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Rendelet
ban működő egységekben, a
MAX-Hypernovában, a Kauflandban és környékén, a Tescóban és környékén, a városi
termálfürdőben és környékén,
a üzemanyagtöltő-állomásokon, elszállásoló egységekben,
élelmiszerüzletekben, éjszakai
gyorsbüfékben, hipermarketekben és játékautomata-termekben.
2. Évente december 31-én,
vagyis szilveszterkor minden,
a város területén működő üzletben és szolgáltatóipari egységben a nyitva tartás nincs
korlátozva.
3. Társadalmi rendezvények
tartása esetén az üzemeltető
köteles legalább hét nappal az
akció lezajlása előtt írásban
értesíteni a Városi Hivatalt az
esemény időpontjáról, az akció
pontos kezdetéről és helyéről,
illetve megnevezni a rendezvény szervezéséért felelős személyt, annak címét és elérhetőségét.
5. paragrafus
Az üzletet és szolgáltatást
üzemeltető kötelességei

1. A vállalkozásra jogosult
természetes és jogi személyek
/a továbbiakban vállalkozó/
saját maguk határozzák meg a
nyitvatartási időt vagy az
üzemelés időtartamát ennek az
általánosan kötelező érvényű
városi rendeletnek a paragrafusaival összhangban. Ezt a
nyitva tartási időt kötelesek
betartani.
2. A vállalkozó legkésőbb az
üzlet vagy a szolgáltatóegység
megnyitásának napján köteles
írásban bejelenteni a nyitva tartás vagy az üzemelés időtartamát a Városi Hivatalban. Erre
a megfelelő általános tájékozottság és a vállalkozók áttekinthető nyilvántartása miatt
van szükség. A beadvány tartalmának összhangban kell lennie az ezen rendelet 4. paragrafusában foglaltakkal. Az
írásos tájékoztatásnak tartalmaznia kell:
a/ a vállalkozó és a cég pontos kereskedelmi megnevezését,
b/ azonosító számát /IČO/
c/ a cég székhelyének címét,
a lakhelyet /vállalkozásra
jogosult természetes személy
esetében/,
d/ az üzlet vagy a szolgáltatóegység nevét és címét.
e/ a nyitva tartást vagy az

üzemelési időt a munkaszünetek feltüntetésével,
f/ a vállalkozói tevékenység
tárgyát és az egység áruválasztékának irányultságát,
g/ a vállalkozói engedély
fénymásolatát, a tulajdonlap
vagy a bérleti szerződés fénymásolatát.
3. Ha az írásban bejelentett
nyitvatartási idő vagy az üzemelési időtartam összhangban
van ennek a rendeletnek a kitételeivel, akkor Dunaszerdahely
városa ezt a tényt írásban hozza az üzemeltető tudomására.
4. Ha a nyitva tartási idő bejelentése nincs összhangban
ennek a rendeletnek a paragrafusaival, akkor Dunaszerdahely városa az üzemeltetőt
írásban figyelmezteti arra,
hogy a rendelet az ő esetében
más nyitva tartást határoz meg,
mint amit bejelentett. A kettő
közötti eltérést a város közigazgatási eljárás keretében jogosult rendezni. A város egyidejűleg arról is tájékoztatja az
érintettet, hogy e rendelet szellemében milyen feltételeknek
kell feltétlenül eleget tenniük a
nyitva tartás megállapításánál.
5. A vállalkozó köteles az
üzletét vagy a szolgáltatóegységét kívülről is jól látható,
megfelelő helyen és állandó
jelleggel ellátni ezekkel az adatokkal:
a/ kereskedelmi név és székhely,
b/ az egység tevékenységéért
felelős személy teljes neve,
c/ a fogyasztó tájékoztatására a nyitva tartási idő,
d/ ha elszállásoló egységről
van szó, akkor fel kell tüntetni
annak kategóriáját és osztályát.
6/ Az egység átmeneti bezárása esetén az üzemeltető köteles azon a helyen, ahol fel van
tüntetve a nyitva tartási idő,
feltüntetni a zárva tartás kezdetének és befejeződésének
időpontját. Ezt legkésőbb 24
órával azt megelőzően köteles
megtenni, hogy sor kerül az átmeneti bezárásra, feltéve, hogy
a bezárás 24 óránál tovább tart.
7/ Az egység megszüntetése
esetén a vállalkozó –eladó legkésőbb hét nappal a megszüntetés előtt erről írásban köteles
tájékoztatni közlemény formájában ugyanazon a helyen, ahol
fel van tüntetve a nyitva tartási
idő. Ugyanígy arról is, hogy a

fogyasztókkal szembeni kötelezettségeket ki veszi át és hol
érvényesíthetők a reklamációk,
hasonlóképpen a megszüntetés
időpontjáról is. Az egység üzemeltetője egyidejűleg ezt írásban a Városi Hivatal tudomására hozza. A város a fogyasztó kérésére köteles tájékoztatni ezekről a tényekről.
8/ Az a vállalkozó, aki hangforrásokat, továbbá infrahangvagy vibrációs forrásokat
használ vagy működtet, köteles
biztosítani azt, hogy a lakosok
és a környezet a lehető legkisebb mértékben legyenek kitéve az említett tényezők kedvezőtlen hatásainak. Garantálni
kell, hogy a negatív hanghatások ne lépjék túl a megengedett
mérték felső határát egyetlen
napszakban sem, tehát sem
nappal, sem este, sem pedig
éjszaka. Ugyanakkor biztosítani kell objektivizálásukat és
értékelésüket évente egy
alkalommal /a 2007/ 355. Tt.
sz. törvény 27. paragrafusa értelmében/.
9/ A zajszint és a vibráció
szintjének megengedett felső
határáról nappal, este és éjszaka külön jogszabályok rendelkeznek. /az egészségügyi
minisztérium 2007/ 549. Tt.
számú hirdetménye/.
10./ A vállalkozók az üzemegységekben folyó vállalkozói
tevékenység végzése során kötelesek betartani Dunaszerdahely városának általánosan kötelező érvényű rendeleteit és
úgy módosítani az üzemegység
tevékenységét, hogy a megszabott nyitvatartási időn túl
vendégek már ne tartózkodjanak az egység helyiségeiben.
Minden üzemeltető 22.00 óra
után köteles betartani az
éjszakai nyugalmat, kivéve
minden év szilveszterének
napját december 31-én.
6. paragrafus
Ellenőrzés és szankciók

1. E rendelet betartásának ellenőrzését Dunaszerdahely városa végzi a városi rendőrség
és a főellenőr segítségével.
2. Ha megállapításra kerül e
rendelet megsértése, akkor az
5. paragrafus 5., 6. és 7. bekezdésén kívül a polgármester bírságot szabhat ki vállalkozásra
jogosult jogi vagy természetes
személynek a községekről szóló 1990/ 369. Tt. számú törvény 13. paragrafusa 9. bekez-

désének a/ pontja és későbbi
módosításai értelmében is.
3. A bírság nagyságának
megállapításakor elsősorban a
jogellenes eljárás súlyosságát,
módját, annak időtartamát és
következményeit veszik tekintetbe.
4. A bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási eljárást szabályozó általános előírás vonatkozik.
5. A bírságok Dunaszerdahely városának bevételeit
képezik.
7. paragrafus
Közös és átmeneti
rendelkezések

1. A beruházást – szolgáltatóegységet vagy a kolaudációs
végzés kiadása után lehet használatba venni a végzésben,
esetleg az építkezési engedélyben megszabott célra. Ha a beruházást más célra kívánják
hasznosítani, akkor ehhez
szükség van az építészeti hatóság döntésére a hasznosítás
módosításáról.
2. A nem lakhatást szolgáló
helyiségek csak az építészetileg meghatározott célra használhatók.
3. Az üzletek és szolgáltatóegységek üzemeltetői kötelesek e rendelet hatályba lépésétől számított egy hónapon
belül úgy módosítani a nyitva
tartást és a vállalkozói tevékenységet a város területén,
hogy az összhangban legyen
ezzel a városi rendelettel.
8. paragrafus
Záró rendelkezések

1. Ezt az ÁKÉR-t a városi
képviselőtestület 2009. június
30-án tartott ülésén hagyta jóvá
és 2009. július 16-án lép hatályba.
2. Egyidejűleg hatályát veszti a 2007/3. sz. ÁKÉR az üzletek és a szolgáltatóegységek
nyitvatartási idejéről.
3. Ennek a rendeletnek a
hatályba lépésétől számítva
érvényüket vesztik a 2007/3.
sz. rendelet alapján a nyitva
tartásról kiadott végzések.
Kelt Dunaszerdahelyen
2009. június 30-án
Dr. Hájos Zoltán
polgármester
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Tiltakozó nagygyűlés

2009.9.9

Az összes magyar lakta régióból, Magyarországról, Erdélyből és Amerikából is
érkeztek résztvevők a tiltakozó nagygyűlésre

A nyelvtörvény ellen tiltakoztunk a DAC stadionban

A nacionalista szlovák lapok 4 ezer tüntetőről írtak, a
józanabbak 6 ezerről. De 6 ezernél jóval többen voltak a
dunaszerdahelyi DAC stadionban szeptember elsején az
aznap hatályba lépő nyelvtörvény ellen tiltakozók, a
hangosbemondó több mint
tízezer emberről beszélt.

A legnagyobb tapsot
Ondrej Dostál kapta
A tüntetőkből csak 4 ezret
említő lapokat főleg a lelátó
jobb sarkán elhelyezkedő, magyar zászlókat lengető és Ria,
ria Hungáriát kiabálók foglalkoztatták, a józanabbakat az is,
ami a felszólalók szájából elhangzott. Az MKP és hat hazai
magyar civil szervezet kezdeményezte demonstrációnak há-

rom célja volt, mint azt Csáky
Pál, az MKP elnöke előzőleg
többször kifejtette: nyilvánvalóvá tenni, hogy a nyelvtörvény a magyarok ellen irányul,
üzenni a szlovákiai magyarságnak, hogy ne hagyja magát
megfélemlíteni és meggyőzni a
szlovák közvéleményt, hogy a
két nemzet nem ellensége egymásnak.
Bár a rendőrség alaposan felkészült, a rendezvényen incidens nem történt.
A szónokok, Csáky Pál, az
MKP elnöke, Pázmány Péter,
az MKP dunaszerdahelyi járási
elnöke, Hrubík Béla, a Csemadok elnöke, Pék László, a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke,
Mézes Rudolf, a Szlovákia
Magyar Szülők Szövetsége elnöke, Petőcz Kálmán, volt
genfi nagykövet, Fekete Vince, a Szlovákiai Református
Keresztyén Egyház főgondnoka, Grendel Lajos Kossuthdíjas író, Szarka László, a komáromi Selye János Egyetem
Tanárképző Karának új dékánja, a szlovákiai magyar ifjúsági
szervezeteket képviselő Neszméri Tünde más-más aspektusból világították meg a módosított nyelvtörvényt, hangsúlyozva antidemokratikus, ki-

sebbségellenes jellegét, elfogadhatatlanságát és azt, hogy a
magyarság tömeges tiltakozása
nem a szlovákság ellen, hanem
az államhatalom helytelen döntése ellen irányul.
Talán valamennyi felszólaló
közül az egyetlen szlovák, a
pozsonyi M. R. Štefánik Konzervatív Intézet igazgatója kapta a legnagyobb tapsot: Ondrej
Dostál biztosította a tüntetőket
arról, hogy korántsem minden
szlovák híve a nyelvtörvénynek, mint azt a nyelvtörvényt
bíráló szlovák értelmiségiek ál-

tal fogalmazott állásfoglalás is
bizonyítja. A szép számú külföldi résztvevő közül Lauer Edit az amerikai magyar szervezetek, Bíró Rozália, Nagyvárad alpolgármestere a romániai magyar szervezetek képviseletében biztosította szolidaritásáról a tiltakozókat. Berényi József, az MKP alelnöke
felolvasta a nagygyűlés zárónyilatkozatát, amelyet a stadiont zsúfolásig megtöltők egyhangúan elfogadtak.

-VK-
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Protestný míting

Účastníci protestnej akcie prišli zo všetkých regiónov obývanými
Maďarmi, ako i z Maďarska, zo Sedmihradska a USA

Masový protest proti jazykovému zákonu
Podľa nacionalistických
slovenských denníkov sa na
proteste proti jazykovému
zákonu zúčastnilo 4 ttisíc ľudí, podľa miernejších médií
ich bolo 6 tisíc. V skutočnosti prišlo prvého septembra na dunajskostredský štadión oveľa viac protestujúcich, podľa údajov organizátorov bolo ich viac ako desattisíc. Prišli v hojnom počte, aby v deň nadobudnutia
účinnosti sprísneného zákona o používaní štátneho
jazyka vyjadrili nesúhlas s
touto zákonnou normou.
Média, podľa ktorých na
štadión prišlo len 4 tisíc ľudí,
sa venovali takmer výlučne

Záujem médií bol veľký

Pál Csáky a József Berényi z SMK počúvajú prejavy
tým protestujúcim, ktorí mávali maďarskými vlajkami a
skandovali tradičné Ria, ria
Hungária. Ostatných spravodajcov zaujímalo aj to, čo rečníci v prejavoch vyslovili.
Protestná akcia iniciovaná
Stranou maďarskej koalície a
šiestimi mimovládnymi organizáciami sledovala tri ciele.
Ako predseda SMK Pál Csáky pred demonštráciou viac-

krát sformuloval: bolo treba
jednoznačne dať na vedomie,
že jazykový zákon je namierený proti Maďarom; odkázať
Maďarom na Slovensku, aby
sa nenechali zastrašiť; a presvedčiť slovenskú verejnosť o
tom, že nie sme jeden druhému nepriateľom.
Hoci sa polícia poriadne
pripravila, na akcii k žiadnemu incidentu nedošlo.
Zúčastneným sa prihovoril
predseda SMK Pál Csáky,
predseda okresnej organizácie
SMK Péter Pázmány, predseda
Csemadoku
Béla
Hrubík, predseda Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku László Pék, predseda
Zväzu maďarských rodičov na
Slovensku Rudolf Mézes, bývalý veľvyslanec OSN Kálmán Petőcz, hlavný správca
reformovanej cirkvi na Slovensku Vince Fekete, ďalej
spisovateľ Lajos Grendel lau-

reát Kossuthovej ceny, László
Szarka, nový dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne ako
aj predstaviteľka mládežníckej
organizácie SMK Tünde
Neszméri. Rečníci hodnotili
nový jazykový zákon z rôznych aspektov, pričom poukázali na jeho antidemokratický,
protimenšinový charakter,
ktorý je neprijateľný a to, že
masový protest Maďarov nie
je namierený proti Slovákom,
ale proti zlému rozhodnutiu
štátnej moci.
Jediný slovenský rečník,
riaditeľ
Konzervatívneho
inštitútu M. R. Štefánika
Ondrej Dostál, zožal veľký

potlesk: ubezpečil zúčastnených o tom, že nie všetci Slováci sú zástancami zákona o
štátnom jazyku, o čom svedčí
aj stanovisko slovenskej inteligencie. V mene zahraničných maďarov vyjadrila solidaritu s protestujúcimi z pódia
zástupkyňa maďarských organizácií v Amerike Edit Lauer
a viceprimátorka rumunského
mesta Oradea /Nagyvárad/
Rozália Bíró.
V závere podpredseda SMK
József Berényi prečítal záverečné vyhlásenie, v ktorom
žiadali zrušenie sporných paragrafov.

Kálmán Petőcz hovoril v mene civilného fóra
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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda číslo 8/2009

O pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Dunajská Streda
Mesto Dunajská Streda
podľa § 4 ods. 3 písm. i) a § 6
ods. 1 zákona SNR č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa
určujú pravidlá času predaja v
obchode a času prevádzky
služieb na území mesta
Dunajská Streda (ďalej len
„VZN“) :

výrobkov konečnému spotrebiteľovi.
4. Poskytovaním služieb –
akákoľvek činnosť určená na
ponuku konečnému spotrebiteľovi v stálej prevádzke s
výnimkou činnosti podľa osobitných predpisov. (zák. č.
586/2003 Z.z. o advokácii v
platnom znení, zák. č.
323/1992 Zb. notároch a no-

hluku sa pre účely tohto VZN
považuje porušenie povinnosti
a limitov stanovených osobitným predpisom 1/.
10. Hudobná produkcia –
hudba určená na počúvanie, tanečnú zábavu, diskotéku, reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými
prístrojmi, živá hudba alebo
koncertné vystúpenie.

skytovania služieb obyvateľom
mesta Dunajská Streda sa určuje čas predaja v obchode a
čas prevádzky služieb nasledovne:
a/ prevádzkárniam s maloobchodným a veľkoobchodným
predajom tovaru v časovom
rozmedzí od 05.00 hod. do
22.00 hod.
b/ prevádzkárniam poskytu-

11. Spoločenské podujatie –
uzavretá spoločnosť zdržujúca
sa v prevádzkarni z príležitostí
súkromnej oslavy ako svadba,
narodeninová oslava, kar, podnikové podujatie a pod.

júcim služby v časovom rozmedzí od 05,00 hod. do 22,00
hod.
c/ prevádzkárniam poskytujúcim pohostinské služby na
území mesta v časovom
rozmedzí od 07,00 hod. do
23,00 hod.
cez víkend – v piatok a
sobotu v prípade, že prevádzka
má zabezpečenú hlukotesnú
izoláciu a zabezpečí nočný
kľud v okolí prevádzkárne
poskytujúcej pohostinské služby na území mesta v časovom
rozmedzí od 07,00 hod. do
03,00 hod. v dňoch konania
spoločenských podujatí v prípade , že prevádzka má zabezpečenú hlukotesnú izoláciu
a zabezpečí nočný kľud v časovom rozmedzí od 07,00 hod.
do 06,00 hod.
d/ prevádzkárniam poskytujúcim pohostinské služby for-

§1
Úvodné ustanovenie

1. Toto VZN určuje pravidlá
času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území
mesta, povinnosti prevádzkovateľov obchodov a služieb pri
určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb
v prevádzkarniach, kontrolu a
sankcie za porušenie tohto
VZN.
2. Toto VZN sa vzťahuje na
všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov,
ktoré prevádzkujú na území
mesta Dunajská Streda prevádzkarne obchodu a služieb.
3. Toto všeobecne záväzné
nariadenie sa nevzťahuje na
podnikateľskú činnosť vykonávanú na trhovisku mesta Dunajská Streda, ktorej úprava
podlieha osobitnému všeobecne záväznému nariadeniu mesta.
4. Pri určovaní pravidiel času
predaja v obchode a času prevádzky služieb mesto Dunajská Streda vychádza z maximálne pružnej doby tak, aby boli
uspokojené potreby občanov
mesta a požiadavky podnikateľov.
§2
Základné pojmy

1. Prevádzkárňou alebo predajňou sa podľa tohto VZN rozumie priestor, v ktorom sa
činnosť vykonáva a ktorý je
určený pre styk so zákazníkmi,
spotrebiteľmi.
2. Prevádzkovateľom - podnikateľ poskytujúci predaj v
obchode alebo prevádzkujúci
službu.
3. Predaj v obchode – predaj

Ilustračné foto
társkej činnosti v platnom znení, zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti v platnom znení, zák.
č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizácií v zdravotníctve v platnom znení)
5. Konečný spotrebiteľ – fyzická osoba nakupujúca tovar
alebo služby pre osobnú potrebu.
6. Prevádzkovou dobou –
čas predaja a čas prevádzky
služieb určený podľa tohto
VZN.
7. Rušením nočného pokoja
– najmä šírenie nadmerného
hluku a vibrácií v nočnom
čase.
8. Za nočný čas sa pre účely
tohto VZN považuje čas medzi
22,00 hod. a 06,00 hod.
9. Za šírenie nadmerného

§3
Rozsah pôsobnosti

Toto VZN sa dotýka podnikateľov, ktorí získali oprávnenie podnikať na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov, zákona
č. 513/1991 Zb. – Obchodného
zákonníka v platnom znení,
prípadne iných platných právnych predpisov.
§4
Pravidlá času predaja v
obchode a času prevádzky
služieb

1. V rámci podmienok zabezpečenia zásobovania a po-
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mou sezónneho exteriérového
posedenia na verejnom priestranstve, alebo na súkromnom
pozemku /terasy/ za podmienok, že prevádzkovateľ neprekročí najvyššie hodnoty hluku pre deň, večer a noc.
v časovom rozmedzí od
07,00 hod. do 23,00 hod. živá
hudba do 22,00 hod. cez víkend
– v piatok a sobotu v časovom
rozmedzí od 07,00 hod. do
24,00 hod.
živá hudba do 23,00 hod.
e/ prevádzkárniam v nákupných centrách, MAX- Hypernova – Kaufland a okolie, Tesco a okolie, areál Termál-neho
kúpaliska a prevádzkárniam
čerpacích staníc pohonných
hmôt a ubytovacích zariadení,
potravinárskym obchodom tzv.
Večierkam, hypermarketom,
herňám, bez obmedzenia.
2. Dňa 31.12. každoročne
(Silvester) je prevádzkový čas
všetkých prevádzkární obchodu a služieb na území mesta
Dunajská Streda neobmedzený.
3. V prípade konania spoločenských podujatí je prevádzkovateľ povinný písomne aspoň 7 dní pred konaním podujatia oznámiť Mestskému úradu
v Dunajskej Strede miesto, dátum, čas a formu konania spoločenského podujatia resp.
kontaktnú osobu ktorá je zodpovedná za organizáciu podujatia, jej adresu a tel. číslo.
§5
Povinnosti prevádzkovateľa
obchodu a služieb

1. Fyzické osoby oprávnené
na podnikanie a právnické
osoby (ďalej aj ako „podnikateľ“) si sami určia čas predaja alebo prevádzkový čas
prevádzkárne v súlade s ustanoveniami tohto Všeobecne
záväzného nariadenia mesta
Dunajská Streda a takto určený
čas sú povinné dodržiavať.
2. V záujme náležitej všeobecnej informovanosti a evidenčného prehľadu podnikateľov na území mesta, čas predaja alebo prevádzkový čas prevádzkárne je podnikateľ povinný písomne oznámiť mestu
prostredníctvom Mestského úradu v Dunajskej Strede najneskôr v deň začatia činnosti
prevádzkárne, ktorý musí byť
rozvrhnutý v súlade s § 4 tohto
VZN. Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje:

a) obchodné meno, presné
označenie podnikateľa,
b) IČO,
c) sídlo (právnická osoba),
bydlisko (fyzická osoba oprávnená na podnikanie)
d) názov a adresu prevádzkárne,
e) čas predaja alebo prevádzkový čas s vyznačením
prestávok,
f) predmet podnikateľskej
činnosti a sortimentné zameranie v prevádzkárni
g) fotokópiu osvedčenia o
podnikaní, fotokópiu listu
vlastníctva alebo nájomnej
zmluvy.
3. Ak je oznámenie prevádzkového času prevádzkárne
v súlade s ustanoveniami tohto
VZN, mesto Dunajská Streda
túto skutočnosť písomne oznámi prevádzkovateľovi.
4. Ak oznámenie prevádzkového času prevádzkarne nespĺňa ustanovenia tohto VZN,
mesto Dunajská Streda písomne upozorní prevádzkovateľa,
že pre jeho prevádzku je určený vo VZN iný prevádzkový
čas, pričom nesúlad ním určeného prevádzkového času je
mesto oprávnené riešiť v správnom konaní. Zároveň ho mesto
oboznámi s podmienkami, ktoré sú nevyhnutné splniť pre
určenie prevádzkového času
podľa tohto VZN.
5. Podnikateľ je povinný označiť svoju prevádzkáreň
zvonku na vhodnom a trvale
viditeľnom mieste údajmi, a to:
a) obchodné meno a sídlo
b) meno a priezvisko osoby
zodpovednej za činnosť prevádzkárne
c) prevádzkovú dobu určenú
pre spotrebiteľa
d) kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o
ubytovacie zariadenie
6. Pri dočasnom uzavretí
prevádzkárne je podnikateľ povinný na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia
prevádzkárne, a to najneskôr
24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkárne za predpokladu, že prevádzkáreň bude
uzavretá dlhšie ako jeden deň.
7. Pri zrušení prevádzkárne
je podnikateľ – predávajúci
povinný písomne informovať
najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkárne umiestne-

ním oznamu v prevádzkárni na
mieste, kde je uvedená prevádzková doba, o tom, kde a
kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, kde
môže spotrebiteľ uplatniť svoju
reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkárne. Predávajúci
o tom zároveň písomne informuje mesto Dunajská Streda
prostredníctvom mestského úradu. Mesto je povinné na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteľovi.
8. Podnikateľ, ktorý používa
alebo prevádzkuje zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií je
povinný zabezpečiť, aby vystavenie obyvateľov a ich prostredia negatívnym vplyvom
týchto faktorov bola čo najnižšia a neprekročila najvyššie
prípustné hodnoty pre deň, večer a noc, a súčasne zabezpečiť
ich objektivizáciu a hodnotenie
raz za rok (§ 27 zák. 355/2007
Z.z.)
9. Najvyššie prípustné hodnoty hluku a vibrácií pre deň,
večer a noc sú určené s osobitnými právnymi predpismi.*
10. Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v prevádzkárňach sú podnikatelia povinní dodržiavať ustanovenia
všeobecne záväzných predpisov mesta Dunajská Streda,
ktoré súvisia s činnosťou prevádzkarne, ako aj prispôsobiť
činnosť prevádzkarne tak, aby
sa po určenom prevádzkovom
čase nezdržiavali hostia v prevádzkových miestnostiach.
Každý prevádzkovateľ je po
22,00 hod. povinný dodržiavať
nočný kľud, okrem dňa 31. 12.
v roku /Silvester/.
*Vyhláška
Ministerstva
zdravotníctva SR č.549/2007
Z.z.
§6
Kontrola a sankcie

1.Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva mesto Dunajská Streda prostredníctvom mestskej polície a
hlavného kontrolóra.
2. Pri zistení porušenia ustanovení tohto VZN, okrem § 5
ods. 5,6 a 7 môže primátor
mesta uložiť právnickej osobe
alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu podľa §13 ods. 9 písm. a) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Pri ukladaní pokút sa pri-

hliada najmä na závažnosť,
spôsob, čas trvania a následky
protiprávneho konania.
4. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný
predpis o správnom konaní.
5. Pokuty sú príjmom mesta
Dunajská Streda.
§7
Spoločné a prechodné
ustanovenia

1. Stavbu – prevádzku možno užívať len po vydaní kolaudačného rozhodnutia a na účel
určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania
stavby vyžadujú rozhodnutie
stavebného úradu o zmene v
užívaní stavby. Mesto sa k umiestneniu prevádzky vyjadruje v rámci stavebného konania.
2. Nebytové priestory sa prenajímajú na účely, na ktoré sú
stavebne určené.
3. Prevádzkovatelia obchodov a služieb sú povinní do
jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto VZN upraviť prevádzkovú dobu a vykonávať podnikateľskú činnosť
na území mesta v súlade s
týmto VZN.
§8
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN bolo schválené
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
dňa 30. júna 2009 a nadobúda
účinnosť 16.júla 2009.
2. Dňom účinnosti tohto
VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2007 o
určení pravidiel času predaja v
obchode a času prevádzky
služieb.
3. Týmto VZN strácajú účinnosť všetky rozhodnutia o čase
predaja a čase prevádzkovej
doby, vydané v zmysle VZN č.
3/2007.
V Dunajskej Strede, 30.júna
2009
JUDr. Zoltán H á j o s
primátor mesta
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Letűnt idők járgányai a VMK előtt
Az idén is begördültek a
Városi Művelődési Központ
előtti térre a letűnt idők járgányai. A veteránautók szerelmesei a nyáron is gyönyörködhettek a régi idők autócsodáiban és motorkerékpárjaiban. A galántai veteránautó-klub szervezésében mutatkoztak be a járgányok,
összesen 35 gépkocsi és 25
motorkerékpár.
Az érdeklődéssel kísért esemény sztárja egy 1912-es évjáratú elektromobil hű technikai mása volt, amelynek eredetijéből csak egy van a világon.
Nemkülönben nagy értéket
képvisel az 1912-es gyártású
Tatra személyautó, méltán csodálták sokan a nézők közül. A
különleges konvoj Hodos és
Nagyabony érintésével haladt
tovább Somorjára.
Városunk polgármesterének,
Dr. Hájos Zoltánnak a díját a
napajedlai Antonin Pavelka
autócsodája nyerte el. Az elegáns fehér öltönyt és piros csokornyakkendőt viselő úrra
minden bámészkodó odafigyelt, amikor 1894-ben tervezett egykerekű motorbiciklijével tiszteletkört tett a nézelődőktől övezett téren.
A veteránok seregszemléjéről nem hiányoztak a régi korok motorkerékpárjai felújításának is hódoló dunaszerdahelyi Vespa-klub tagjai sem.

Autoveteráni
dorazili aj tento rok
Milovníkom autoveteránov
sa aj tento rok naskytla možnosť obdivovať vzácne a jedinečné druhy áut minulého
storočia. Nebolo ich toľko, ako minulé roky, avšak 35 rôznych typov áut a 25 veteránov – motocyklov úplne zaplnilo priestor pre MskS.
Početné obecenstvo ani tentokrát nechýbalo, a kto prišiel,
neobanoval. Nevidno predsa
hocikedy elektromobil, ktorý
je presnou kópiou svojho predchodcu z roku 1912. Ďalšou raritou bol autoveterán – tatrovka
z roku 1912, ktorého obdivovalo mnoho záujemcov.
Cenu primátora mesta JuDR.
Zoltána Hájosa získal Antonin Pavelka /Napajedla/, ktorý
okrem svojho automatuzálema
predstavil v Dunajskej Strede
aj jednokolový motocykel, ktorý bol konštruovaný podľa
predlohy z roku 1894. Jednokolový motocykel koncom 19.
storočia bol považovaný za ojedinelý svetový unikát, avšak
realizácia
extravagantného
princípu bola neprijateľná a pre
jeho náročnosť nebola použiteľná, preto sa naňho onedlho zabudlo.
Z defilé veteránov nechýbali
ani členovia dunajskostredského klubu Vespa.
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Művészet

A Kortárs Magyar Galéria gyűjteménye a nyáron 33 alkotással gyarapodott

Jubilált a művésztelep
Tizedik születésnapját ünnepelte a dunaszerdahelyi
nyári művésztelep. Talán a legzseniálisabb ötlet, amely
Dunaszerdahelyen valaha is megvalósult, és folyamatosan
értéket termel.
Mint minden zseniális ötlet, ez is pofonegyszerű: a város
egy hétre képzőművészeket lát vendégül, és azok, cserébe a
szíves vendéglátásért, egy-egy alkotásukat ajándékozzák a
helyi galériának. Hogy mennyire működik az, amit annak
idején Luzsicza Lajos, a Kortárs Magyar Galéria megálmodója kitalált, bizonyítja a gyűjtemény, amely ma már 7OO
darabot számlál, és a jelenkori magyar képzőművészet
legátfogóbb tükre.
Az idei művésztelep résztvevői tíz képet és egy szobrot
hagytak itt, de Budahelyi Tibor budapesti szobrászművész
fáradhatatlan szervezőmunkájának köszönhetően nagyvonalú
ajándékozónak bizonyultak a Magyar Szobrász Társaság tagjai is:
ők 16 szobrot és 5 képet ajándékoztak a galériának. A gelei
művésztábor vendége, Fazekas Attila munkájával együtt így 33
alkotással gazdagodott a gyűjtemény.
Nagyon érdekes emberek gyűltek össze az idei művésztelepen.
Csak sajnálni lehet, hogy hely híján nem mutathatjuk be valamennyit. Találomra választottuk ki alábbi beszélgetőtársainkat, akik itt, Dunaszerdahelyen egy hétig szobatársak voltak. Vajon miről beszélgetett esténként az Art Portál lexikona által „személytelenül, érzelemmentesen alkotónak” jellemzett munkamegszállott
és a nyughatatlan szellemű, szenvedélyes pesszimista? Hiszik,
vagy sem, Isten létéről vagy nemlétéről. Furcsa dolog derült ki:
kettőjük közül az „érzelemmentes” az istenhívő.

NAGY GÁBOR GYÖRGY:
EGY HÉT - ÖT ALKOTÁS
Először van Dunaszerdahelyen?
- Először, és nagyon jól érzem
itt magam. A szervezők gazdag
programot kínáltak, nem volt
időnk unatkozni, minden napra
esett valami látogatás, kiállítás.
És még dolgozni is tudtam; hétfőtől csütörtökig vagy öt munkát
hoztam létre.
Pedig az előző években a pályatársai közül többen panaszkodtak, hogy ez nem igazi művésztelep, csak sima nyaralás, mert műterem híján nem
tudnak itt dolgozni.
- Én abban a szobában dolgoztam, ahol elszállásoltak. Ehhez
persze egy olyan toleráns szobatárs kellett, mint Kazinczy Gábor,
aki elviselte az olajfesték szagát. Ő is festő, de azért éjszakánként
tömény olajfestékszagban aludni nem kis teljesítmény, erre nem
mindenki hajlandó.
Kész ötlettel jött, vagy itt inspirálta valami?
- Kész tervekkel jöttem, elő volt készítve, hogy mit fogok csinálni, ha sikerül itt valami helyet találnom. Csendéleteket festettem. Nem a szó szoros értelmében vett csendéleteket, hanem
csendéleti tárgyakat.
Ön mindenhol ezt csinálja? Bárhol nyaral, mindenhol dolgozik?
- Nekem Zebegényben, a nyaralómban is van műtermem, ott is
dolgozom. Nulla dies sine linea – egyetlen nap se múljon el
vonás nélkül, tartja a klasszikus mondás. Nem érzem magam jól,
ha egy nap nem dolgozom.

Az adományozó művészek egy csoportja.

KAZINCZY GÁBOR: NEM
JÓ A SOKOLDALÚSÁG
Csak nem Kazinczy-leszármazott?
- Oldalági, nem egyenesági.
A családban él a rokonság
tudata?
-Én abban nőttem fel, hogy
a költő leszármazottja vagyok,
másokkal együtt, tudniillik a
család nagyon terebélyes,
most már minden földrészen
van belőlünk.
Az ember azt gondolná,
hogy inkább irodalmár, mint
képzőművész lesz önből.
- Ebben van igazság, mert
én is írok. Művészeti író vagyok elsősorban, ezenkívül a
nyelv nagyon érdekel, az etimológia, az idegen nyelvek.
Úgy látszik, ez a génjeiben
van.
-A közvetlen környezetemben, a családomban az apám
zenével foglalkozott, a nagybátyám festőművész volt, nemrég halt meg Franciaországban, 94 éves korában. A fia
szintén képzőművész.
- És ő tud még magyarul?
Természetesen tud. Az egyetlen egyenesági Kazinczy Ferenc leszármazott, akit szintén
Kazinczy Ferencnek hívnak,
Svédországban él. Az anyja
egy dán arisztokrata hölgy, az
anyanyelve tehát a svéd lett,
megszakadt a magyar kapcsolat. Attól tartok, hogy a
herderi jóslat valóra válik.
Ezt komolyan gondolja?
- Egész komolyan mondom,
mert így fejlődik a világ.
Herder konkrétan a ma-

gyar nyelvről mondta, hogy
el fog tűnni. A magyar tehát
eltűnik, de a többi kis nyelv
marad?
- Keveredni fognak a nyelvek, már most nagyon keverednek. Nem véletlenül készülnek olyan filmek, mint a
Spangol. De van magyangol,
franglais - egységesedik minden.
Ennyire pesszimista?
- Az vagyok, mert látom,
mennyire romlik a magyar
nyelv. A diákjaimat már nem
értem meg. A kaposvári egyetemen tanítok rajzot és sokszorosító grafikát. Egyelőre
tartom a frontot, amennyire bírom, de a diákokat már szinte
semmi sem érdekli, csak a kötelező dolgokat tanulják meg.
Gyakran csodálkozom, hogyan tudnak leérettségizni
ennyire tudatlanul. Csak a
számítógép, semmi más, és
ugye, az is főleg angolul van.
Ön ezt a tömény pesszimizmust adja tovább a
tanítványainak?
Nem adom tovább, nem
szoktam ilyesmiről beszélni,
csak ha rákérdeznek.
És szokták kérdezni?
Nemigen. Nem érdekli őket.
Én attól vagyok boldog, hogy
sok minden érdekel, többek
között a történelem, a régészet,
az írás. Ez viszont visszaüt,
mert a művészetben manapság
már nem jó, ha az ember
sokoldalú. Jobb, ha csak egy
dolgot tud, de azt nagyon.
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Mesto hostilo výtvarných umelcov, tí darovali mestskej galérii 33 umeleckých diel

Jubilejný t v o r i v ý t á b o r u m e l c o v
Letný umelecký tábor
oslavuje desiate narodeniny.
Bol to snáď najgeniálnejší
nápad, ktorý sa v Dunajskej
Strede zrodil a už po desiaty
krát sa každoročne realizuje.
Ako každý dobrý nápad, aj
tento na prvý pohľad bol
takmer banálny: mesto pozýva
a hostí na týždeň výtvarných
umelcov, ktorí na oplátku
darujú miestnej galérii svoje
umelecké dielo. Dôkazom
toho, že nápad zakladateľa
Galérie súčasného maďarského
výtvarného umenia maliara
Lajosa Luzsicu funguje, je aj
zbierka galérie, v ktorej sa v
súčasnosti nachádza už 700
diel. Tá je je najucelenejším
zrkadlom súčasného maďarského výtvarného umenia.

György Gábor
Nagy: Za týždeň
5 diel
Ste prvý krát v Dunajskej
Strede?

Gábor KAZINCZY:

Mnohostrannosť je nedobrá vec

Účastníci tohtoročného umeleckého tábora darovali galérii
desať obrazov a jednu sochu.
Ale vďaka neúnavnej organiačnej činnosti budapeštianskeho sochára Tibora Budahelyiho členovia Maďarského
sochárskeho spolku veľkoryso
darovali mestskej galérii ďalších 16 sôch a 5 obrazov. Spolu
s darom Attilu Fazekasa, hosťa umeleckého tábora v Holiciach sa zbierka galérie rozrástla o 33 diel.
Hostia tohtoročného tábora
boli veľmi rôznorodé. Žiaľ, na
stránkach DH nemožno predstaviť každého. Náhodne sme
oslovili umelcov, ktorí týždeň
v Dunajskej Strede obývali
spoločnú izbu.

Nebodaj ste potomkom
Kazinczyho?
- Áno, ale nie priamym potomkom. Naša rodina je veľmi
rozvetvená. Narodil som sa v
Rumunsku v Temesvári /Timisoara/, ale celá rodina pochádza z Peštianskej župy. Dedo sa narodil v Albertirse, pradedo pochádza z Ferihegyu.
Rodina je rozvetvená, sme už
na každom kontinente.
Stali ste sa výtvarníkom, a
nie literátorom, ako Kazinczy?
Pravdu povediac aj ja píšem. Venujem sa prevažne umeleckej literatúre, popri tom
ma veľmi zaujíma jazyk, etimológia a cudzie jazyky. Z
kruhu mojich najbližších sa otec venoval hudbe, strýko bol
výtvarník, nedávno zomrel vo
veku 94 rokov vo Francúzsku.
Jeho syn je tiež výtvarník.
Jediný priamy potomok Ferenca Kazinczyho žije vo Švédsku,
lebo jeho otec bol výskumník
bádateľ v oblasti železobetónu.
Vysťahoval sa do Švédska pre
to, lebo Motala je centrum
výroby železobetónu. Nuž, ale
jeho syn už neovláda maďarčinu, jeho manželka pochádza
z dánskej aristokratickej rodiny, jeho materinská reč je už
švédčina, maďarský kontakt sa
teda prerušil.
Možno vnúča.

- To už ťažko, v dnešnom
svete je to už málo pravdepodobné. Obávam sa, že sa
napĺňa herderovské proroctvo.
Herder tvrdil, že maďarčina zanikne. A čo sa stane s
ostatnými malými jazykmi?
- Budú sa miešať, už dnes je
tomu tak. Nie náhodou sa zhotovujú filmy ako Spangol. Ale
je aj hungol, franglais – všetko
sa globalizuje.
Ste natoľko pesimista?
Takto vnímam svet. Vidím,
ako sa maďarčina zhoršuje..
Máte deti?
- Nie, vedome. So zvieratami
je všetko v poriadku, hoci aj
tie pomaly vymierajú, ale
človek je nepodarkom stvoriteľa. Keď vôbec existuje Stvoriteľ, už ani v tom neverím.
Juj, a vy podávate svojim
žiakom takýto pesimizmus?
- Nezvyknem o takýchto záležitostiach hovoriť, len keď sa
ma na to pýtajú.
A pýtajú sa vás?
-Nie veľmi. Nezaujíma ich
to. Som šťastný z toho, že ma
zaujíma veľa vecí, história, archeológia, písanie. To má však
i negatívny dopad, lebo v umení dnes nie je dobré, ak je človek mnohostranný. Je lepšie,
ak ovláda len jednu vec, ale tú
perfektne.

- Áno, a veľmi dobre sa tu
cítim. Organizátori pripravili
bohatý program, nemali sme
možnosť nudiť sa, na každý
deň bola naplánovaná nejaká
návšteva, výstava, prednáška.
A ešte som mal čas aj na prácu, od pondelka do štvrtka
som vyprodukoval päť obrazov.
Vlani niekoľko vašich
kolegov sa sťažovalo na to,
že tento tábor nie je skutočným tvorivým miestom
ale obyčajnou dovolenkou,
lebo tu nie je ateliér, a bez
neho sa nedá tvoriť.
- Pracoval som v izbe, v
ktorej ma ubytovali. V osobe
Gábora Kazinczyho som mal
pravda veľmi tolerantného
spolubývajúceho. Aj on je maliar, ale spať v zápachu olejomaľby nie je maličkosť.
Prišli ste s hotovým návrhom, alebo vás tu niečo
in-špirovalo?
- Mal som ucelenú predstavu o tom, čo budem robiť, ak
sa mi podarí nájsť nejaké
vhodné miesto. Pracoval som
na zátišiach.
Vždy a všade konáte takto? Hocikde dovolenkujete,
všade pracujete?
- Aj na chate v Zebegényi
mám ateliér, aj tam pracujem.
Nulla dies sine linea – ani deň
bez čiary, tvrdí klasické príslovie. Necítim sa dobre, ak
čo len deň nepracujem.
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Sikeres nyári bábos tábor 4-9 év közötti gyerekeknek a Csemadok székházban

Bábozás mellett játékos anyanyelvgyakorlás is
Augusztus 3-a és 14-e között
két rendkívül sikeres bábos tábort tartott 4-9 év közötti gyerekeknek a dunaszerdahelyi
Csemadok székházban Németh
Luca bábszínész. Vele készült
az alábbi beszélgetés.
A csillogó gyermekszemekből és a szülők mosolyából ítélve nagyon jól sikerült ez a
bábos tábor.
- Én is így érzem és meggyőződésem, hogy így érez Huszár
Ági és Huszár Kati is, akikkel a
tábort csináltuk. Egy ilyen
program rengeteg munkával és
gonddal jár, de nagy sikerélményt is ad, ezért megéri a sok
belefektetett energiát. Ez az
idei dunaszerdahelyi életem
legjobb tábora volt, pedig van
már néhány mögöttem.
Mitől volt annyira jó?
Elsősorban a gyerekektől.
Bábszínészként évek óta Budapesten dolgozom, de ott sem találkoztam ennyi elbűvölő, tündéri gyerekkel egy csoporton
belül. Voltak köztük olyanok, akik külföldön élnek, mert az édesanyjuk külföldihez ment feleségül, és csak nyaranta látogatnak ide, a nagyszülőkhöz.
Ennek ellenére nagy szókincscsel, gyönyörűen beszélnek
magyarul, mert a magyar édesanya külföldön, az idegen nyelvű közegben is fontosnak tartotta továbbadni az anyanyelvét. Az apjuk természetesen a
saját anyanyelvén beszél a kicsikhez, így mindkét nyelvet
kitűnően beszélik. Ezt azért
tartom fantasztikusnak, mert
Szlovákiában sok az olyan magyar, aki a szlovák partnerrel
kötött házasságban nem adja
tovább a saját anyanyelvét,

megfosztja tőle és a vele járó
kultúrától a gyermekét. Pedig a
kicsi a legkisebb erőfeszítés
nélkül, a legkönnyebb, legtermészetesebb módon sajátíthatná el mind a két nyelvet, két
kultúrában érezhetné otthon
magát, nyitottabb, fogékonyabb lehetne. Mert ma már
bizonyított tény, hogy a kétnyelvű gyerekek könnyebben
tanulnak, sikeresebbek. De
persze nem úgy, hogy a másik
nyelv megfelelő ismerete nélkül
adják be őket a nem anyanyelvű iskolába, mint azt idehaza a magyar szülők közül sokan teszik. Ők természetesen
jót akarnak, de kivételnek számít az a gyerek, aki ezt valamilyen módon nem sínyli meg.
Megfelelő feltételek között
dolgozhattak?
Jók voltak a feltételek. És
ami rendkívül fontos: itt, Dunaszerdahelyen van egy biztos
háttér. Vannak remek, segítő
társak, akik szívvel-lélekkel teszik a dolgukat, van érdeklődés, van elég gyerek, nem kell
izgulni, lesz-e helyiség, s ha
igen, megfelelő lesz-e. Huszár
Lászlónak köszönhetően már
otthon vagyunk a Csemadokházban, és nagyon reméljük,
hogy jövőre is itt lehetünk.

-VK-

I. Csallóközi Szociális Segítségnyújtási
Nap - A városi hivatal részvételével

Fókuszban az
egészségkárosultak
A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal saját standdal vesz
részt azon az információs fórumon, amelyre 2009. szeptember 10-én 10.00 –15.00 óra között kerül sor a Városi
Művelődési Központban.
A városi hivatal információs pultjánál az érdeklődők
szakszerű tájékoztatást kaphatnak a szociális kérdéskört érintő
legkülönbözőbb témákban. „A látogatók a helyszínen beszerezhetik tőlünk a szükséges nyomtatványokat és szükség esetén
betekintést nyerhetnek az ilyen tárgyú törvényekbe is“ – nyilatkozta lapunknak Kanovits Viola, a szociális osztály vezetője.
Az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak a gondozószolgálattal,
az idősek otthonával, a kifőzdét és mosodát is működtető
szociális központtal, továbbá a nyugdijasklub tevékenységével
kapcsolatos kérdésekről. Bizonyára sokakat érdekel az egyszeri
szociális támogatás igénylésének lehetősége, erre is választ
kapnak az érdeklődők.
Az első alkalommal megtartandó Csallóközi Szociális
Segítségnyújtási Napot a Dunaszerdahelyi Munka-, Szociális és
Családügyi Hivatal szervezi a VMK-val és a Művelődési
Akadémia helyi kirendeltségével együttműködve. A rendezvény
elsődleges célja az, hogy ingyenes tájékoztatást nyújtsanak
azoknak a rászorultaknak, akik különböző juttatásokra
jogosultak. Gyakorlati bemutató is lesz gyógyászati
segédeszközökből, amelyek lehetővé teszik a mozgáskárosultak
beilleszkedését a mindennapi életbe. Tájékoztatást kaphatnak a
fórum látogatói a járásban működő szociális intézményekről is.
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Profesionálna bábkarka Luca Németh o letnom bábkarskom
tábore v Dunajskej Strede

Najlepší tábor, aký kedy som zažila
V dňoch 4. - 14. augusta sa v
Dunajskej Strede v sídle Csemadoku uskutočnili veľmi úspešné bábkarské tábory pre
deti vo veku od 4 do 9 rokov.
Zhovárali sme s ich vedúcou,
profesionálnou bábkarkou Lucou Németh.
Zo žiarivých detských tvárí
a spokojných pohľadov rodičov možno dedukovať, že i
tento bábkárský tábor bol
veľmi úspešný.
Som presvedčená, že takto
vnímajú aj moje kolegyne Ági a
Kati Huszár. Takýto pro-gram
je pracovne a or-ganizačne
veľmi náročný, ale úspech
poteší, dodáva silu. Tohoročné
dunajskostredské tábory boli
najlepšie, aké som doteraz
zažila, pričom absolvovala
som ich už niekoľko.
Prečo boli také dobré?
Predovšetkým vďaka deťom.
Ako profesionálna bábkarka
pracujem už niekoľko rokov v
Budapešti, ale ani tam som sa
nestretla s toľkými roztomilými
deťmi v jednej skupine. Boli
medzi nimi deti žijúce v
zahraničí, lebo maminka sa vydala do zahraničia a deti len
letné mesiace trávia u starých
rodičov. Napriek tomu bola ich
slovná zásoba maďarčiny mimoriadne bohatá. Otecko sa
samozrejme rozpráva s deťmi
jeho vlastným jazykom, vďaka
tomu sa detičky dohovoria oboma jazykmi výborne. Považujem to za fantastické i
preto, lebo na Slovensku je
veľa takých Maďarov, ktorí v
zmiešaných manželstvách nie

I. Žitnoostrovský
deň sociálnej
pomoci
INFORMAČNÝ PULT
RADNICE

Informačné fórum sa uskutoční dňa 10. septembra
2009 od 10,00 hod. do 15,00
hod. v priestoroch Mestského kultúrneho strediska
v Dunajskej Strede.
Dunajskostredská radnica
bude mať na tejto akcii vlastný
informačný pult „Záujemcom
budú tu k dispozícii rôzne tlačivá a v prípade potreby aj
príslušné zákony. Návštevníkom poskytneme aj najrôznejšie informácie, súvisiace
so sociálnymi službami v
meste,“ –uviedla pre DH
Viola Kanovits, vedúca oddelenia sociálnych vecí. Zrejme najviac ľudí budú zaujímať
otázky týkajúce sa opatrovateľskej služby v meste, domovov dôchodcov a penziónov,
služieb, ktoré poskytuje Centrum sociálnej starostlivosti,
/prevádzkuje okrem mestských jaslí aj vývarovňu a
práčovňu/, takisto aj činnosť
mestského klubu dôchodcov.

sú ochotní odovzdať svoj jazyk
vlastným potomkom a oberajú
ich tým aj o kultúru. Robia to i
napriek tomu, že by sa deťúrence dokázali naučiť oba jazyky hravou formou bez problémov, tým by mohli byť v oboch kultúrach doma, a mohli
by sa stať otvorenejšími, vnímavejšími. Dnes už platí, dvoj-

jazyčné deti sa rýchlejšie učia
a sú úspešnejšie. Ale nie tým
spôsobom, ako to u nás robí
mnoho rodičov, že deti šupnú
do škôl s iným vyučovacím jazykom, pričom na túto zmenu
nie sú jazykovo dostatočne pripravené. Rodičia chcú samozrejme dobre pre svoje deti, ale
len málo detí dokáže tento stav
spracovať bez ujmy.
Aké boli pracovné podmienky?
Veľmi dobré. A čo je veľmi
dôležité: tu v Dunajskej Strede
je silné zázemie. Máme výborných spoločníkov, ktorí pracujú
oduševnene, je tu záujem a dostatok detí, nemusíme sa obávať, či budeme mať miestnosť,
keď áno, či bude nám vyhovovať. Vďaka Lászlovi Huszárovi
sa v Csemadoku cítime doma a
veríme, že i o rok sa sem môžeme vrátiť.

Cieľom tohto podujatia je
neformálnym spôsobom podať informácie z veľmi obsiahlej a citlivej sociálnej oblasti,
nielen občanom s ťažkým
zdravotným postihnutím, ale
poskytnúť aj širokej verejnosti
všeobecné i odborné informácie za účasti veľkého spektra
štátnych inštitúcii.
Akcia je spojená s výstavou
kompenzačných pomôcok pre
telesne, sluchovo a zrakovo
postihnutých občanov.
Informačný deň organizuje
Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny Dunajská Streda v spolupráci s Akadémiou vzdelávania v Dunajskej Strede v
rámci celoslovenského projektu „Most 2009“ a Mestským kultúrnym strediskom
Dunajská Streda na pomoc telesne a duševne hendicapovaným ľuďom .

dh_szept:dh.qxd

2009. 09. 07.

2:09

Page 23

2009.9.9.

Tradičný Žitnoostrovský jarmok v Dunajskej
Strede bude v dňoch 24–27. septembra

Štvordňový jarmok
s uličkou kvalitných vín
Tak, ako po minulé roky, posledný septembrový týždeň sa
v Dunajskej Strede koná tradičný Žitnoostrovský jarmok.
Tohtoročný 29. ročník bude už štvrtý rok opäť štvordňový a
koná sa v dňoch 24–27. septembra na Trhovisku. Podujatie
otvorí vo štvrtok o 10 hodine primátor JUDr. Zoltán Hájos.
Hlavným organizátorom jarmoku je opäť mesto Dunajská
Streda, ktorá vo svojom rozpočte vyčlenila na tento účel 40 tisíc
eur. Popri tradičných programoch sa návštevníci jarmoku
dočkajú i noviniek.
Takou bude i ulička kvalitných vín, kde labužníci budú môcť
vychutnávať excelentné vína 6 producentov z nášho regiónu.
Druhej novinke sa budú tešiť milovníci adrenalínových športov:
na jarmoku sa totiž zriadi adrenalínový park, kde nebude chýbať
ani lanová dráha či lezecká stena. Aj tento rok bude na jarmoku
ulička remesiel, kde majstri svôjho remesela budú svoje
produkty ponúkať na predaj.
Na jarmoku si prídu na svoje i milovníci kultúry. Predstavia sa
hlavne skupiny a súbory z regiónu. Koncert skupiny Kormorán
bude 26. septembra o 21,00 hodine.
V dôsledku nových hygienických predpisov budú hojdačky
tento rok umiestnené pri starom amfiteátri. A to preto, lebo pri
každom stánku, kde pripravujú a predávajú jedlá, treba podľa
nových noriem zabezpečiť vodovod.
Organizátori počítajú s rekordnou účasťou – do uzávierky DH
sa registrovalo takmer 500 predavačov. Miestni podnikatelia a
predajcovia mohli vyberať z predajných miest v prvom kole. V
sobotu 26. septembra sa malo konať aj futbalové stretnutie DACu s Trnavou. Polícia však žiadala nariadiť zákaz konzumácie
alkoholu, čo sa nedá počas jarmoku zabezpečiť. Preto tento
dôležitý zápas sa koná v inom termíne.

Magyar gokart bajnokság
Dunaszerdahelyen

A Magyar Gokart Szövetség több éve rendezi meg
Dunaszerdahelyen a magyar bajnoki sorozat egy eseményét. Hét
géposztályban közel nyolcvan magyar versenyző állt rajthoz a
magyar gokart bajnokság 9–10. fordulójában, amelyet augusztus
29-én és 30-én rendeztek meg a Kisudvarnoki úti gokart pályán.
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É R T E S Í T É S
A dunaszerdahelyi Szabadidőközpont a 2009/2010-es tanévben a többek között a következő érdekköröket nyitja:
- házi feladatok megoldása matematikából , fizikából
- játékos angol nagycsoportos óvodásoknak, angol nyelv,
konverzáció, szülőknek , - olasz nyelv, konverzáció
- csipkeverés, rajzkör és kerámia óvodásoknak is, szülőknek és
gyerekeiknek
- tehetségek felkészítése közép -és főiskolára (rajz, kerámia),
tehetséges fiatalok képzése – rajz, kerámia, mentálisan sérült
fiatalok képzőművészeti tevékenysége
- színjátszó kör
- sakk-kör, asztalitenisz, futball óvodásoknak is, lányfoci,
futsal – teremfoci, kézilabda, kosárlabda
- számítástechnika (Internet, Word, Exel), digitális kamera és
fényképezőgép kezelése
- kis mesterek alkotó műhelye ovisoknak, ügyes kezek köre, a
kézimunka fortélyai
- zenés irodalmi szakkör értelmi fogyatékos gyerekek részére,
GONDOLAT színjátszó kör értelmi fogyatékosnak
- modern tánc, néptánc, latin-amerikai táncok, POM-POM
óvodásoknak is
- KANGO
BEIRATKOZÁSI DÍJ a 2009/2010-es iskolai évre 1,65
€/gyerek/hónap és 4,97 €/felnőtt/hónap. Jelentkezni 2009.
szeptember 30-ig lehet naponta 8,00 órától 16,00 óráig a
dunaszerdahelyi
Szabadidőközpontban.
ÜNNEPÉLYES
MEGNYITÓ 2009. szeptember 30-án (szerda) 14,00 órakor.

O Z N Á M E N I E
Centrum voľného času v Dunajskej Strede v školskom roku
2009/2010 otvára nasledovné záujmové krúžky:
- angličtina hrou pre materské školy (veľká skupina), anglický
ja-zyk pre žiakov základných škôl, konverzácia v anglickom jazyku, anglický jazyk pre rodičov detí, ktoré navštevujú krúžky
CVČ, taliančina pre začiatočníkov a pokročilých, talianska konverzácia
- paličkovanie
- výtvarno-keramický krúžok pre 1.-4. roč. ZŠ, keramický krúžok pre MŠ, keramický krúžok – rodičia s deťmi, umelecká výroba v oblasti keramiky
- talentová príprava na SŠ a VŠ v oblasti výtvarného umenia,
práca s talentovanou mládežou v oblasti výtvarníctva
- práca s postihnutou mládežou v oblasti výtvarníctva a keramiky
- divadelný krúžok
- šachový krúžok , stolný tennis, hádzanársky krúžok, basketbal
- futbal pre deti materských škôl, futbal. pre ZŠ, futbal pre dievčatá, futbal pre študentov stredných škôl, futsal – sálový futbal
- výpočtová technika (Internet, Word, Exel), práca s digitálnou
kamerou a fotoaparátom
- dieľňa pre malých majstrov - pre deti predškolského veku
- šikovné ruky, tajomstvá ručných prác pre 5.-9. roč. ZŠ
- hudobno-dramatický krúžok pre postihnuté deti, divadelná
skupina GONDOLAT pre mentálne postihnutú mládež
- moderný tanec, ľudový tanec, latinsko-americké tance
- POM-POM tanečnice – aj pre deti predškolského veku, KANGO
ZÁPISNÉ do krúžkov v školskom roku 2009/2010 v zmysle
VZN Mesta Dunajská Streda činí 1,65 €/dieťa/mesiac, 4,97
€/dospelá osoba/mesiac. OTVORENIE KRÚŽKOVEJ
ČINNOSTI bude 30. 9. 2009 (streda) o 14,00 hod. Prihlásiť sa
môžete do 30. 9. 2009 v Centre voľného času v Dunajskej Strede
denne od 8,00 hod. do 16,00 hod. Városi Szabadidőközpont
Erzsébet tér 1203/7, 929 01 Dunaszerdahely, tel.: 031/552 25 74
www.cvc-szikds.sk
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Pre absenciu domácej cvičnej dráhy na tréningy cestujú so psami do Győru a Bratislavy

Agility je tu, psičkári prihláste sa!
Počuli ste už o agility? Tento anglický výraz znamená
pohyb, čulosť, šikovnosť, teda samé také vlastnosti, ktorými musia psičkári a ich
štvornohý priatelia disponovať. Agility je totiž aj názov
jednej veľmi populárnej
športovej disciplíny, ktorá sa
zrodila v sedemdesiatych rokoch minulého storočia v
Anglicku. Kde presne a ako,
ťažko vypátrať, k autorstvu
sa totiž hlásia viacerí.
Nová disciplína zožala obrovský úspech, diváci chcú
znova a znova vidieť šikovnosť
súťažiacich psov a túžia po
tom, aby aj ich miláčik bol
schopný podobným výkonom.

Očakávajú členov i
sponzorov
László Görcs nepopiera: preto
sa oprátil na DH, aby upriamil
pozornosť na dunajskostredský
klub. „Očakávame nových členov
i sponzorov. Potrebovali by sme
tréningovú dráhu, aby sme
nemuseli so psami cestovať do
Bratislavy alebo Győru.”
Agility je šport pre každého
psa, a taktiež pre každého
majiteľa psa. Dôležité je, aby pes
prekonal prekážkovú dráhu s
najmenším počtom trestných
bodov a za najkratší čas. Pritom
jeho majiteľ ho musí sprevádzať,
usmerňovať. Teda tento veselý
šport nie je len o štvornohých
miláčikoch, ale dá poriadne zabrať aj im dvojnohým majiteľom.

Od roku 1979 sa ako huby
po daždi množili kurzy agility,
vypracovali sa pravidlá tohto
športu, a o rok neskôr bol Klubom Kennel oficiálne prijatý
za športovú disciplínu. Od tej
doby je agility stále populárnejší na celom svete, na Slovensku je prítomný od roku
1990. V súčasnosti máme na
Slovensku 26 agility klubov, z
toho 5 v Bratislave 4 v
Košiciach.
Môžeme byť hrdí na to, že i
v Dunajskej Strede máme agility klub, a to vďaka trom sympatickým dievčinám (chlapci
psičkári hláste sa) a zakladateľovi klubu, Lászlóvi Görcsovi. Oficiálny názov klubu je

All for dog, a je registrovaný
od jari tohto roka.
Myšlienka založiť dunajskostredský agility klub sa ešte ani
nezrodila, keď tri sympatické
Dunajskostredčanky, a to Hella Illényi, Klaudia Elek a Dominika Majer sa už s plným
nasadením venovali tejto disciplíne. Hellin pes získal na
tohtoročnej európskej juniorskej súťaži v maďarskom
meste Gyula tretie miesto, pričom vlani zvíťazil na celoslovenskej súťaži. „Sú to fantastické výsledky v porovnaní s
našimi biednymi možnosťami –
hovorí László Görcs – my v
podstate nemáme nič. Nemáme
ani 3 tisíc eur na vybudovanie

tréningovej prekážkovej dráhy.
Preto sme nútení chodiť do
rôznych klubov, kde takéto
podmienky už majú.“

KTO SA CHCE VIAC
DOZVEDIEŤ O TEJTO
DISCIPLÍNE, MÔžE SA
INFORMOVAŤ NA
NASLEDOVNEJ ADRESE:
ALL FOR DOG
Dunajská Streda
ul. Júliusa Lörincza 15,
929 01 Dunajská Streda
Tel.: 0911211141
ladislav.gorcs@zoznam.sk
www.allfordog.eu/
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Gyakorlópálya híján Győrbe és Pozsonyba buszoznak edzésre a kutyákkal

Itt az agility, jöhetnek a kutyások!
Hallottak már az agilityről? Ez az angol szó mozgékonyságot, fürgeséget, ügyességet jelent, olyan tulajdonságokat, amelyekre nagy
szüksége van kutyának és
gazdájának egyaránt. Az agility ugyanis egy egyre népszerűbb kutyás sport neve, amely a múlt század hetvenes
éveiben Angliában született.
Hogy pontosan hol és hogyan, ma már nehezen kibogozható, mert többen is maguknak tulajdonítják ezt az
érdemet.
A bemutatónak mindenesetre óriási sikere volt, a nézők újra és újra látni akarták a boszorkányosan szlalomozó ebeket, és minden vágyuk az volt,
hogy az ő négylábú kedvencük
is hasonló mutatványokra legyen képes. 1979-ben gomba
módra kezdtek szaporodni az
agility-tanfolyamok, kidolgozták a szabályzatát, és egy évre
rá a Kennel Club elsőként ismerte el hivatalos sportnak.
Azóta meghódította a világot, az 199O-es évektől Szlovákiában is lelkesen űzik.
Szlovákia-szerte vagy 26 agility-klub működik, ebből 5 Pozsonyban és 4 Kassán.
Büszkén jelenthetjük, hogy
Dunaszerdahelyen is van agility klub, három tizenéves, nagyon bájos lánynak (kutyás

fiúk, jelentkezzetek!) és Görcs
Lászlónak, a klub alapítójának
és elnökének köszönhetően. A
neve All For Dog, és az idén
tavasszal lett hivatalosan bejegyezve.
A dunaszerdahelyi klubnak
még a gondolata sem született
meg, amikor a három dunaszerdahelyi lány, Illényi Hella,
Elek Klaudia és Majer Dominika már vérbeli agilitys volt.
Hella kutyájával a harmadik
helyen végzett az idén a magyarországi Gyulán megrendezett Junior Európa Bajnoksá-

AKI TÖBBET KÍVÁN MEGTUDNI AZ AGILITYRÓL, A
KÖVETKEZŐ CÍMEKEN NYERHET TÁJÉKOZTATÁST:

ALL FOR DOG Dunajská Streda
ul. Júliusa Lörincza 15, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 0911211141
ladislav.gorcs@zoznam.sk
www.allfordog.eu/

gon. Tavaly a szlovákiai országos bajnokságon győzött.
„Fantasztikus eredmények a
körülményeinkhez képest –
hangsúlyozza Görcs László –
a körülményeink ugyanis nagyon szerények, lényegében
semmink sincs. Nincs 3 ezer

eurónk, mert ennyi kellene ahhoz, hogy megcsinálhassuk az
akadálypályát. Ezért kénytelenek vagyunk mind a négyen
más klubokba járni a kutyákkal, ahol megvan a kellő felszereltség.”

Tagokra és szponzorokra várnak

Görcs László nem tagadja: azért fordult a Dunaszerdahelyi
Hírnökhöz, hogy felkeltse az érdeklődést a klub iránt. „Tagokat
várunk és nagyon örülnénk, ha szponzorok is jelentkeznének.”
Gyakorlópályára lenne szükségük itt, Dunaszerdahelyen, hogy
ne kelljen Győrbe és Pozsonyba utazgatniuk a kutyákkal. Tagnak
jelentkezhet bárki, aki kedvet érez az agilityhez, bármilyen
kutyával, ennél a sportnál ugyanis nincsenek különösebb
kritériumok az ebeket illetően, jöhetnek keverékek is. Itt csak
egy a lényeg, hogy a kutya a legkevesebb hibával és a
legrövidebb idő alatt fussa be az akadályokkal nehezített pályát.
Közben a gazdinak kísérnie, irányítania kell a kedvencét, tehát
nemcsak a négylábúakat, hanem a kétlábúakat is alaposan
megmozgatja ez a vidám, látványos sport.
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A felújított és megnagyobbított
körmedence már fogadja a vendégeket

Olvasói verseny, reklám / Čitateľská súťaž, reklama

Zrekonštruovaná a rozšírená rotunda je
v pevádzke v Thermalparku

Vízzel és fénnyel is gyógyít

Lieči vodou aj svetlom

Egy hónap híján egy évig tartott a termálstrand
gyógyvizes körmedencéjének, a népszerű rotundának a teljes felújítása és kibővítése. A vendégek
már a próbaüzem alatt nagy előszeretettel mártóztak meg a medencében, amelynek vízfelülete a modernizáció után, a külső rész kialakításával megkétszereződött és eléri a 165 négyzetmétert.
A belső részt új légtechnikai berendezéssel látták el
és látványos fénytechnikai elemeket is felszereltek. A
fényeffektusoknak a hosszú téli napokon gyógyászati
funkciója is van a relaxációs medencében.
A mintegy 1 millió euró (30 millió Sk) ráfordítással
felújított rotunda komfortfokozata jelentősen javult. A
fejlesztés nyomán a látogatók érdeklődése is
megnőtt, már az első napoktól autóbuszokkal
érkeznek a gyógyulást, relaxációt, ellazulást kereső főleg idős emberek. Ezzel
a termálfürdő egészéves üzemelése
újabb szolgáltatással bővült, hiszen a főidény után is egész évben üzemelő részleg gyakorlatilag teljes egészében
elkészült.
A városi tulajdonú fürdő
vezetése a látogatottság
emelkedését, a szállodai
kapacitás kihasználtságának
és a vendéglátóipari egység
forgalmának növekedését is
várja.

Komplexná modernizácia a rozšírenie populárnej
rotundy termálneho kúpaliska trvala takmer rok.
Návštevníci už počas skúšobnej prevádzky s uspokojením vchádzali do kruhového bazéna, kde sa vodná plocha po modernizácii a vybudovaní vonkajšej
časti zdvojnásobila a dosiahla 165 m2. Interiér vybavili
novou vzduchotechnikou a namontovali aj atraktívnu
svetelnú techniku. Svetelné efekty budú mať v dlhých
zimných dňoch aj liečivý účinok v relaxačnom bazéne.
Investícia v hodnote takmer 1 milióna eur (30 mil. Sk)
významne zlepšila úroveň komfortu rotundy. Po modernizácii sa zvýšil aj záujem
návštevníkov, už od prvých
dní prichádzajú autobusmi
hlavne starší ľudia za zdravím, relaxom a pohodou.
Týmto sa rozšírila aj ponuka služieb v celoročnej prevádzke, nakoľko posezónne objekty sú prakticky dokončené.
Vedenie termálneho kúpaliska, ktorého stopercentným majiteľom je mesto, očakáva aj zvýšenie
návštevnosti, využitia hotelovej kapacity a obratu reštauračných služieb.

Nem bab ra megy a já ték!

Nejde o babku!

Július 29- i versenyünk megfejtői

Výhercovia čitateľskej súťaže z 29. júla

Legutóbbi feladványunk így hangzott: 1. Hol található az első
Csámcsogó gyorsbüfé? 2. Hol nyílt meg a második Csámcsogó?
3. Mi az új Csámcsogó specialitása?
A helyes választ beküldők között három szerencsés nyertest
sorsoltunk ki, akik az OMV benzinkút melletti Csámcsogó
gyorsbüfében 18 –18 euró értékben fogyaszthatnak szeptember
végéig, itt lehet átvenni a nyereményeket.
Nyerteseink: Botló Bence Balázs, Iskola utca 938/6, Lőrincz
Irén, Halpiac tér 334/ 13 és Marosvölgyi Julianna, Smetana liget 287/ 10. A nyertesek szíveskedjenek bemutatni a személyazonossági igazolványukat.
Új kérdéseink így hangzanak: 1. Mekkora a termáfürdőben
szeptember 4-én átadott felújított rotunda vízfelülete? 2. Mivel
szerelték fel a belső teret? A helyes válaszokat beküldők közül
hármat sorsolunk ki, akik a Thermalparkban 10 – 10 belépésre érvényes szabadjegyét nyernek.
Válaszaikat legkésőbb 2009. szeptember 14-ig küldjék be
szerkesztőségünk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján,
lehet e-mailben is a press@dunstreda.sk vagy a press@dunstreda.eu
címre. Ne feledjék el a mail-megfejtésben a nevüket és a címüket is feltüntetni, különben a választ nem tudjuk figyelembe
venni.
*** Lapunk legutóbbi bővített számában egy ráadás-feladványt is közöltünk. Ennek témája az Orchidea cukrászda volt, amely csaknem egy éve üzemel a Neratovice téren és alkalmas
zártkörű rendezvények megtartására is, maximálisan 40 fő részére. A jó válaszokat beküldők közül a következők nyertek: Jesko Anikó, Borostyán utca 1866/5, Lezsatka Zsanett, Kisudvarnoki út 13. és Novák Márta, Neratovice tér 2145/ 7. A nyereményért a cukrászdában jelentkezzenek, kérjük, mutassák be a
személyi igazolványukat.

V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili
nasledovné otázky: 1. Kde sa nachádza prvý bufet s rýchlym
občerstvením Csámcsogó? 2. Kde otvorili Csámcsogó č. 2? 3.
Čo je špecialitou nového bufetu Csámcsogó?
Z čitateľov, ktorí poslali správne odpovede, sme vyžrebovali
troch, tí vyhrávajú nákup podľa vlastného výberu v hodnote po
18 eur v bufete s rýchlym občerstvením Csámcsogó pri benzínke
OMV, kde výhercovia si môžu prevziať svoje výhry.
Vyhrávajú: Bence Balázs Botló, Školská 938/6, Irén Lőrincz,
Rybný trh 334/ 13 a Julianna Marosvölgyi, Smetanov háj 287/
10. Treba sa preukázať občianskym preukazom.
Nové otázky: 1. Aká veľká je vodná plocha zrekonštruovanej
rotundy v termálnom kúpalisku Thermalpark ? 2. Čím vybavili
interiér? Z čitateľov, ktorí pošlú správnu odpoveď, vyžrebujeme
3 výhercov, ktorí obdržia voľnú vstupenku Thermalparku na 10
– 10 vstupov.
Odpovede zašlite najneskôr do 14.. septembra na adresu redakcie, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu, prípadne
pošlite e-mailom: press@dunstreda.sk alebo press@dunstreda.eu.
Nezabudnite uviesť svoje meno a adresu, v opačnom prípade Vás
nemôžeme zaradiť do žrebovania.
*** V poslednom rozšírenom čísle DH sme pre Vás pripravili
aj ďalšiu súťaž, v ktorej sme položili otázky, týkajúce sa cukrárne
Orchidea na Neratovickom námestí, ktorá okrem príjemného
posedenia ponúka aj možnosť usporiadania uzavretých akcií pre
30 - 40 osôb. Z odosieľateľov správnych odpovedí sme vyžrebovali týchto výhercov: Anikó Jesko, Jantárová 1866/ 5, Zsanett
Lezsatka, Malodvornícka 13 a Marta Novák, Neratovické nám.
2145/7. Pre výhru sa prihláste v cukrárni na Neratovickom
námestí. Treba sa preukázať občianskym preukazom.
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Programok, Krónika / Programy, Kronika
Krónika
Novorodenci/Születések
Rajníková Michaela
Horváth Max
Németh Marianna
Brezovská Soňa
Nagy Mátyás Benedek
Lőrincz Bíborka
Szemes Lilla
Szolgay Lara
Matuš Máté
Rajcsányi Róbert
Fehér Samuel
Gáspár Bálint
Belko Zsófia
Perkatai Marek
Hruška Alex
Kormúth Lilien Jolie
Ignaták Dorián
Gróf Áron
Oláhová Natália
Ollári Juraj
Igaz Dominika
Germán Zalán Kristóf
Patos Lilla
Bertók René Krisztofer

Zomreli / Elhalálozások
Melega Pavol /1948/
Podhorná Irena /1959/
Soós Tibor /1985/
Pőthe Ladislav /1945/
Vargová Terézia /1936/
Hegyiová Alžbeta /1946/
Ing. Labát Ivan /1963/
Sághyová Alžbeta /1940/
Lakatos Alexander /1957/
Bábics František /1933/
Kántorová Helena /1931/
Feldmárová Janka /1922/
Píverová Alžbeta /1947/
Báštiová Agneša /1950/
Mucska Eugen /1943/
Jávorka Ludovít /1936/
Tősér Attila /1971/
Jamriška Štefan /1981/
Brandisová Matilda /1942/
Hájosová Katarína /1938/
Fatona Pavol /1957/
Sidóová Janka /1928/
Czéreová Helena /1937/
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SZEPTEMBER

Szept.9.–18.00 ó.: Prednáška Zsolta J. Kissa / Kiss J. Zsolt –
asztrológus,
pszichodráma–asszisztens,
a
Szintézis
Szabadegyetem előadója lehetséges jövőnkről, 2012-ről, tudatos
sorsteremtésünkről a jelen és a közeljövő bolygóállásai alapján –
közérthetően (A részvétel ingyenes.)
Szept.10.–10.00 ó.: I. Žitnoostrovský deň sociálnej pomoci
(Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Akadémia vzdelávania a
MsKS v Dunajskej Strede)
I. Csallóközi Szociális Segélynyújtás Napja, a
Dunaszerdahelyi Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal,
Művelődési Akadémia és a VMK rendezésében
Szept.16.–17.00 ó.: Otvorenie výstavy Istvána Dúdora
Dúdor István: Élnem kell! című tárlatának megnyitója. A
magángyűjtemény megtekinthető szeptember 25-ig.
Szept.19.–10.00 ó.: Zahájenie kurzu spoločenských tancov
Társastánc - tanfolyam Morva Pál vezetésével
Szept.19.–11.15 ó.: Stretnutie katolíckej mládeže – Katolikus
Ifjúsági Közösségek Találkozója
Szept.21–24.: BURZA KNÍH - KÖNYVBÖRZE
Szept.24. – 27. XXIX. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK –
XXIX. CSALLÓKÖZI VÁSÁR (Program na strane 28. /
Részletes program a 28. oldalon)
V. EGÉSZSÉGFESZTIVÁL „ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK“
2009. SZEPTEMBER 26., VMK
9.30 – 10.45 Dr. Vargha Zoltán:
Vargha gyógymód – Vargha metodika: nem csoda – életmód
www.varghagyogymod.hu
11.00 – 12.30 Dr. Gulyás Tamás, aneszteziológus:
Személyre szabott táplálkozás és étrend-kiegészítés
www.vitaforyou.com
12.45 – 13.45 Kiss József Zsolt, pszichodráma-asszisztens:
A betegségek lelki háttere, az egészség szellemi értelemben
http://www.kulturpart.hu/tulpart/3759/bemutatkozas
14.00 – 14.30 Hogyan gyógyultam meg gyógyszerek nélkül!!!
Közönségtapasztalatok
14.30 – 15.45 Lakatos Gyula: Vegetarianizmus, mint modern
korunk egyik természetes gyógymódja. www.egeszsegvar.hu
16.00 – 17.15
MUDr. Csóka Tibor, klinikai onkológus:
Holisztikus állapotfelmérés a modern orvoslásban
Tombola
A rendezvény ideje alatt folyamatosan igénybevehető
szolgáltatások: vérnyomásmérés, vércukorszintmérés, VEGA
büfé, gyógyító piramisok, Raszter szemüveg, Trambulin – mint
gyógyeszköz, Biorezonanciális állapotfelmérés, Bemer terápia,
masszázs, BIONET – természetes gyógymód, stb. Belépődíj: 4 €,
nyugdíjasoknak: 3 €, diákoknak, tanároknak ingyenes!
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A DSZTV mûsora: Híradó *
Magazin - Új Hírek és Magazin
minden csütörtökön 18.00-kor.
Folyamatos ismétlés, kivéve a
technikai szüneteket.
Relácie DSTV: Správy
*
Magazín - Nové Správy a
Magazín každý štvrtok o 18.00.
Nepretržité opakovanie, výnimkou technickej prestávky.

VERMES VILLA /
VERMESOVA VILA
KORTÁRS MAGYAR
GALÉRIA
Várunk minden érdeklődőt
Farkas Ádám
szobrászművész és Rákossy
Anikó festőművész közös
tárlatának megnyitójára
2009. szeptember 11-én
18:00 órára a Vermes-villába!

Házasságkötés / Sobáše
Banyák Attila –
Dobsová Beáta
Bognár Roland –
Barciová Laura
Weissenbacher
Thomas
Hermann –
Kamarášová Viera
Hrušovský František –
Tősérová Monika
Wimmer Árpád –
Ferenczová Emese
Nagy Peter –
Csibová Emese
Csörgő Attila –
Mgr. Holocsiová Ildikó
Ing. Végh Attila Mgr. Almásiová Ildikó
Varga Zoltán –
Mgr. Michalcová Márta
Fegyveres Zoltán –
Gyeráková Katarína
Pónya Peter –
Koczkásová Kitti
Koštial Milan Bc. Agáta Mészárosová

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK  A városi hivatal lapja  Megjelenik
kéthetente  Fõszerkesztõ: P. Vonyik Erzsébet  Fotók: Kanovits Gábor
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