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Kedves Olvasóink!
Fogadják a városi
önkormányzat
karácsonyi
ajándékaként a
lapunkban megtalálható
2010-es falinaptárat.
Milí čitatelia!

Prijmite ako vianočný
dar mestskej
samosprávy nástenný
kalendár na rok 2010.

2009. december 17. * 17. évfolyam * 23-24. szám * 23-24. èíslo * 17. roèník * 17. december 2009

A

NAGY

M IKULÁSRA

VÁRVA .

3-4.
Régi-új főellenőrt választott
az önkormányzat / Zvolili
staronového hlavného
kontrolóra

12-13.
Ahol az “örömmel
csináljuk” nem puszta frázis

16-19.
Régi karácsonyok
feledhetetlen emlékei /
Spomienky na niekdajšie
vianoce

Lapunk a szokástól
eltérően egy hét múlva,
azaz december 23-án is
megjelenik.
Najbližšie číslo DH
vychádza ešte pred
Vianocami 23. decembra.

Č AKANIE

NA OZAJSTNÉHO

M IKULÁŠA .

2 Idõszerû témák / Aktuality

A városi bölcsőde, az óvodák és a
nyugdíjas kifőzde üzemelési rendje

Hogyan tartanak nyitva
az ünnepek között?
Az alábbiakban áttekintést adunk arról, hogyan alakul az
ünnepek között a városi önkormányzat által fenntartott
néhány intézmény nyitvatartási rendje.
A városi bölcsőde és a vele egy épületben lévő kifőzde
nyugdíjasoknak december 28. és január 6. között nem üzemel.
/Mindkét városi intézmény a Szociális Szolgáltatások Központjában a Komenský utcán található/.
A városi óvodák nyitva tartási harmonogramja az ünnepekre
való tekintettel szintén módosul. A szülők körében végzett
felmérést is figyelembe véve a következőképpen módosul a
nyitva tartás:
December 23. és 31. között mind a kilenc óvoda zárva lesz.
Négy óvoda csak január 11-én nyit ki újra. Ezekben ugyanis
kevés szülő óhajtotta a nyitva tartást.
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Karácsonyi vásár/Vianočné trhy

Kulturális program
Kultúrny program
A Bartók Béla sétányon felállított kisszínpadon az alábbi műsorokat tekinthetik meg a karácsonyi vásárba ellátogatók/Na
Korze B. Bartóka na malom javisku si môžete pozrieť v predvianočnom období nasledovné vystúpenia:
16. December.
15.30 – Október utcai óvodások műsora/ program MŠ –
Októbrová ulica
15.45 - a Tiszta Forrás fellépése/ Vystúpenie ženskej spev.
skupiny Tiszta Forrás
17. December:
15.30 –a Jesenský utcai óvodások műsora/ Program detí z MŠ
na ul. Jesenského
15.45: A Csallóköz Táncegyüttes műsora
18. December:
15.30 – Az Aranykert Bábszínház előadása: Téli mesék/ Zimné
rozprávky – bábkárske predstavenie.

Aranykert Bábszínház

Öt óvoda ugyanakkor részleges üzemelési renddel működik.
2010. január 4-én és 5-én két óvoda tart nyitva /a Komenský
utcán és a Barátság téren/. Itt 1-1 osztályt működtetnek.
2010. január 7-én és 8-án 5 óvoda fogadja a gyermekeket /a
Komenský utcán, a Barátság téren, az SZNF téren, a Széchenyi
utcában és a Benedek Elek Óvoda az Erzsébet téren/.
A zárva tartó óvodákba járó gyerekek szüleinek lehetőségük
van arra, hogy átmenetileg a felajánlott óvodákban helyezzék el
a gyermeküket, ahol biztosított a zavartalan felügyelet.

Tiszta Forrás együttes

Ügyintézés a városházán
az ünnepek idején

Vybavovanie záležitostí
počas sviatkov

A pénztár december 23-án 12 óráig tart nyitva. Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy a városháza pénztára karácsony és újév
között zárva tart. A pénztárban december 23-án délig fizethetők
be személyesen az adók és illetékek. Az ünnepek között átutalással vagy pénzesutalványon december 28-ig adhatók fel pénzküldemények.
Szilveszterkor a hivatal zárva lesz. Karácsony és Újév között
a városházán biztosított a folyamatos ügyintézés. Az év utolsó
napján, december 31-én azonban a városi hivatalban az ügyfélfogadás műszaki okok miatt szünetel.

Pokladňa bude v prevádzke do 23. decembra do 12-tej hod.
Informujeme občanov o tom, že pokladňa na mestskom úrade od
vianoc do nového roka bude zatvorená. Bude v prevádzke len do
23. decembra do 12-tej hod., dovtedy je možné osobne zaplatiť
dane a poplatky. Medzi sviatkami to bude možné len do 28.
decembra peňažnou poukážkou alebo zaslaním na účet mesta.
Radnica na silvestra bude zatvorená. Medzi sviatkami na
radnici je zabezpečené priebežné vybavovanie záležitostí. V
posledný deň roka však mestský úrad z technických príčin bude
zatvorený.
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Megtartotta 25. ülését a városi képviselő-testület

Megismételt főellenőr-választás
A tanácskozást november 24 - én
Dr. Hájos Zoltán polgármester nyitotta meg és vezette. A huszonöt fős
testületből 21 képviselő volt jelen.
Az interpellációk keretében tízen
szólaltak fel.
A fő napirendi pont a városi főellenőr megválasztása volt, amelyet
ügyészségi óvás miatt meg kellett
ismételni. A meghirdetett pályázatra
tíz érdeklődő jelentkezett. A háromtagú munkabizottság nevében Keszegh Pál ismertette a tíz pályázatot,
közülük egyet formai hiányosság miatt
érvénytelennek minősítettek. Az ülésen megjelent nyolc pályázó meghallgatása után a képviselő-testület titkos
szavazással újra Fekete Zoltánt választotta meg városi főellenőrnek,
akinek a megbízatása további hat évre
szól. A győztes 18 voksot kapott, a
fennmaradó három szavazat Török
Józsefnek jutott, aki korábban az ügyészséghez fordult, mivel nem kapott
meghívót arra az ülésre, amelyen az
áprilisban meghirdetett első pályázat
ügyében döntöttek.
A továbbiakban a testület jóváhagyott egy kisebb városi telekrészeladást, majd az utolsó napirendi pontban elfogadta az elszállásolási adóról
szóló általánosan kötelező érvényű
városi rendeletet. /Ezt teljes terjedelemben lapunk 6., 7. és 8. oldalán
közöljük./

Képviselői interpellációk
Érsek Rezső a Vámbéry tér egyik tömbházának belső udvarán, valamint a Nagyabonyi útnak a kórháztól a sikabonyi temetőig terjedő szakaszán uralkodó áldatlan
parkolási körülményekről beszélt.
A további interpellációk során Nagy
Krisztián az utak és járdák téli karbantartására való felkészülésre hívta fel a
figyelmet. Hajdú Zoltán a Zöldfa soron, és
a Neratovicei téri tilosban történő parkolással foglalkozott, továbbá sürgette,
hogy a rendőrség akadályozza meg a nagyobb temetések alkalmából egyre gyakoribb autófeltöréseket a temetői parkolókban. Horony Ákos nehezményezte,
hogy az egyezség ellenére az autóbusz -

Fent: Fekete Zoltán, a régi-új főellenőr
közlekedési vállalat nem látta el magyar
menetrenddel és megjelöléssel a városi
buszjáratokat és buszmegállókat. Garay
László ismételten kérte a sikabonyi temető
közvilágításának fejlesztését, a Virág utcai
járdák kijavítását és a Hviezdoslav utca felújítását, interpellációjára pedig írásos választ vár a hivataltól. Jarábik Gabriella
több Fő utcai boltos panaszát tolmácsolta,
miszerint a városi rendőrök az üzlethelyiség
előtti járdán túl az útszél tisztán tartását is
elvárják tőlük, ami nem az ő kötelességük.
Örzsik Ödön az Október utcai Jednota üzletnél található szemetes konténer körüli
áldatlan állapotokat nehezményezte: ezeket
az utóbbi időben többször is áthelyezték,
legújabban eltűnt a védőketrec is.
-FK-

A polgármester sajnálatosnak tartja a történteket
Antal Ágota a polgármestert
interpellálta a városi hivatal
dolgozóinak budapesti kommunikációs képzése kapcsán,
amelyet a sajtó a szcientológiai egyházzal hozott összefüggésbe. Dr. Hájos Zoltán elmondta, hogy az új lakossági
ügyfélfogadó iroda beindításával kapcsolatban szakmai igényként merült fel a hat hivatalnok továbbképzése. A budapesti kommunikációs képzésre
az NSE Partner cég ügyvezetője ajánlotta a budapesti intézményt. A városi hivatal
2040 eurót fizetett a tanfo-

lyamért. A részvevők két nap
után Budapestről jelezték,
hogy nem azt várták, amit kapnak, nem megfelelő módon
bánnak velük, csütörtökön pedig idő előtt hazajöttek. A polgármester meghallgatta őket:
elmondták, hogy voltak a dolognak pozitív elemei is. Arról
nem volt szó, hogy problémáik
lesznek a munkahelyükön, ha
nem fejezik be a képzést. Továbbá nem korlátozták őket
személyi szabadságukban sem,
nem gyakoroltak nyomást rájuk és a szcientológiai egyház
tanításait sem erőltették rájuk.

A polgármester elismerte,
hogy hibázott ebben az esetben, mert nem volt elég körültekintő, előzetesen nem nézett utána, hova küldi a dolgozókat, akik mellett a történtek ellenére is kiáll. Az eset sajnálatos, többet ilyesmi nem
fordulhat elő, jelentette ki a város első embere. A képviselőasszony további kérdésére kijelentette, hogy sem ő, tudomása
szerint pedig senki más a városi hivatalból nem tagja a
szcientológiai egyháznak és
korábban sem volt ilyen jellegű képzés a városházán. A

kommunikációs tanfolyam díját a városi önkormányzat viszszaigényelte és a közvetítő
cégtől már vissza is kapta.
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Z 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva

Zvolili staronového kontrolóra
Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol
primátor JUDr. Zoltán Hájos.
Z 25-členného MsZ bolo prítomných 21 poslancov.
Prioritným bodom programu
bola voľba hlavného kontrolóra
mesta. V mene 3-člennej pracovnej komisie Pál Keszegh
prečítal prihlášky do konkurzu,
z ktorých jednu pre formálnu
chybu vylúčili. Po vypočutí 8
prítomných uchádzačov mestské zastupiteľstvo tajným hlasovanín zvolilo Zoltána Feketeho za hlavného kontrolóra mesta na ďalších 6 rokov. Víťaz dostal 18 hlasov, zvyšné 3 hlasy
patrili Jozefovi Törökovi.
Záverom poslanci schválili
odpredaj drobného mestského
pozemku a prijali všeobecne
záväzné nariadenie mesta o dani za ubytovanie. /VZN zverejníme vo vnútri novín na str. 6-78. /

Z. Hájos: Je to pre mňa
ponaučenie
Ágota Antal žiadala vysvetlenie od primátora vo veci odbornej prípravy zamestnancov
MsÚ v Budapešti, ktorú médiá
spojili so scientologickou cirkvou. Zoltán Hájos uviedol, že
požiadavka odborného školenia 6 úradníkov vznikla v súvislosti s činnosťou novej kancelárie prvého kontaktu. Na realizáciu komunikačnej prípravy predmetný budapeštiansky inštitút navrhol konateľ firmy NSE
Partner. Mestský úrad zaplatil poplatok 2040 eur. Účastníci po
dvoch dňoch pobytu na školení avizovali z Budapešti, že sa s
nimi nezaobchádza, ako sa má, následne vo štvrtok opustili
školenie bez dokončenia a vrátili sa domov. Primátor po návrate
sa stretol s nimi. Uviedli, že školenie malo aj pozitívne prvky.
Nikto sa im nevyhrážal, že v prípade opustenia kurzu budú mať
problémy na pracovisku. Ďalej neobmedzovali ich v osobnej
slobode, nevyvíjali na nich nátlak a ani učenie scientológie im
nevnucovali. Primátor priznal, že spravil chybu: nebol dosť
obozretný a nezisťoval, kam posiela zamestnancov, za ktorými si
však napriek všetkému stojí. „Je poľutovaniahodné, čo sa stalo,
v budúcnosti sa to už opakovať nebude” – uviedol primátor. Na
ďalšiu otázku poslankyne prehlásil, že nie je členom
scientologickej cirkvi a nemá vedomosti o tom, že by ním zo
zamestancov MsÚ niekto bol a na MsÚ žiadne školenie tohto
typu sa v minulosti nekonalo. Účastnícky poplatok mestská
samospráva žiadala vrátiť a vrátené peniaze od
sprostredkovateľskej firmy už sú na účte radnice.

Interpelácie poslancov
Dezider Érsek hovoril o nedostatočných podmienkach
parkovania na vnútornom dvore jedného z obytných domov
na Vámbéryho námestí, ďalej na úseku Veľkoblahovskej
cesty od nemocnice po
maloblahovský cintorín.
V rámci ďalších interpelácií Kristián Nagy upozornil na prípravu zimnej údržby chodníkov a ciest.
Zoltán Hajdú sa zaoberal s
nepovoleným parkovaním v
Zelenej ulici a na Neratovickom námestí, ďalej žiadal, aby pri väčších pohreboch polícia zabránila opakovaným vlámaniam do
áut. Ákos Horony kritizoval, že SAD napriek dohode neumiestnila na mestských linkách dvojjazyčný
cestovný poriadok a neoznačila zastávky v maďarskom jazyku.
Ladislav Garay opätovne žiadal rozšírenie verejného osvetlenia
v maloblahovskom cintoríne, opravu chodníkov v Kvetnej ulici,
rekonštrukciu Hviezdoslavovej ulice a na interpeláciu očakáva
od MsÚ písomnú odpoveď. Gabriella Jarábik tlmočila sťažnosť
niekoľkých majiteľov obchodov na Hlavnej ulici, že mestská
polícia od nich údajne žiada, aby okrem chodníkov čistili aj okraj
cesty, čo však nie je ich povinnosťou. Edmund Örzsik
informoval, že smetné kontajnery pri predajni Jednoty na
Októbrovej ulici v poslednom čase viackrát premiestnili,
najnovšie zmizol aj železný prístrešok zo stanovišťa.
-FK-
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Opýtali sme sa primátora

Smeti je viac, hromadia sa nedoplatky
Aké sú príčiny oneskoreného odpratania a odvozu lístia, čo mnohí občania kritizujú? Oslovili sme primátora
JUDr. Zoltána Hájosa,
- Kritika obyvateľov je opodstatnená, ulice boli na jeseň zasypané opadnutým lístim. Hospodárska kríza je však aj v tejto oblasti citeľná. Je možný odvoz lístia a iného odpadu, mesto spolupracuje s firmou, ktorá
sa stará o čistotu verejných
priestranstiev. Finančné zdroje
sa však už minuli počas jarných a letných mesiacov. Preto
zber lístia teraz realizujeme
prevažne prostredníctvom verejnoprospešných pracovníkov.
Práca preto je zdĺhavejšia, čo
obyvatelia mesta právom kritizujú. Treba povedať i to, že
údržbári v škôlkach predtým
mali na starosti aj očistenie
dvorov v predškoslkých zariadeniach. Teraz organizačne

spadajú pod technické oddelenie a ich prvotnou úlohou je
zabezpečiť bezporuchový chod.
Preto sme sa museli najprv
postarať o odvoz lístia z dvorov
a okolí škôlok, až potom o zber
lístia v centre mesta a odľahlejších častiach.
Odpadu je stále viac, aká je
však situácia s poplatkami za
odvoz smetí? Zlepšila sa platobná morálka?
- Samospráva nechce v čase
krízy zvýšiť poplatky za odvoz
smetí. Chceme ale zefektívniť
výber daní a poplatkov. Aj prostredníctvom vernostnej karty
chceme motivovať obyvateľov
mesta. Obyvatelia, ktorí riadne
platia dane a poplatky, automaticky dostanú vernostnú
kartu. Navyše do konca novembra mali možnosť uhradiť
mestu rôzne meškajúce platby.
Obdobiu beztrestnosti je však

koniec, od decembra sú na
rade tvrdé reštrikcie. Vyzveme
neplatičov, aby do určitého termínu pozdĺžnosti zaplatili. V opačnom prípade budeme konať
a môže to vyústiť do exekúcie.
Čo čaká na neplatičoch,
ktorí na adrese trvalého bydliska sú nezastuhnuteľní, preto nie je im doručená žiadna
výzva?
- Podľa našich informácii
veľa dunajskostredčanov nebýva na prihlásenej adrese. Takémuto dlžníkovi sa môže stať,
že exekútor alebo daňový úrad
mu dá zo dňa na deň zablokovať bankový účet. Preto je
dôležité, aby ten, kto nebýva na
adrese trvalého bydliska, aspoň nám oznámil prechodné
bydlisko. V opačnom prípade
môžeme adresovať výzvy a platobné rozkazy len na adresu trvalého bydliska. Zásielka sa

považuje za doručenú aj v tom
prípade, ak adresát na nej nie
je zastihnuteľný. Potom sa môže stať, že sa začne exekučné
konanie, aj bez vedomia dotyčnej osoby. Jedná sa zhruba
o šesťsto občanov, ktorí bývajú
na inej adrease, než na ktorú sú
zahlásení. Týmto spôsobom sa
snažia vyhnúť napríklad aj povinnosti platiť poplatky za odvoz odpadu. Nie je to zanedbateľné číslo. Aj touto formou
ich prosím, aby urobili patričné kroky, o ohlásili nám prechodnú adresu. Aby sa vyhli
nepríjemným prekvapeniam.

Megkérdeztük a polgármestert

Sok a szemét, de sok a
tartozás is
Hogyan vélekedik Dr. Hájos Zoltán polgármester a várost elcsúfító falevél-hulladék késedelmes összesöpréséről és az akadozó szemételhordásról?
- Jogos a bírálat a városi hivatal címére a lakosok részéről
amiatt, hogy szemetesek az utcák. A lehullott falevelek ellepik a járdát és a közterületeket.
A gazdasági válság azonban itt
is érezteti a hatását. A szemétként felgyülemlő falevél elszállítására van mód, hiszen a városnak van egy beszállító cége
a közterületek karbantartására. Sajnos, ez a pénz már a
tavaszi és a nyári hónapokban
elfogyott. Most ezt a feladatot
elsősorban a közhasznú munkások végzik. Ezért ez a munka
hosszadalmasabb. Bántja a
szemet a városszerte heverő levélhulladék. El kell mondani
azt is, hogy korábban az óvodákban dolgozó karbantartók
végezték ezeket a munkákat,
összegereblyézték az avart.
Most ők a műszaki osztályhoz
tartoznak és elsősorban a hibaelhárítás a feladatuk. Ezért
először az óvodák udvarait

kellett megtisztítani a hulladéktól, aztán került sor fokozatosan a szemét eltávolítására a
többi közterületről és a város
peremterületeiről.
Sok a szemét, de mi a helyzet a szemétdíj fizetése terén?
Javult-e a fizetési fegyelem,
vagy még mindig sok a
bliccelő?
- Az önkormányzat nem szeretne adót emelni a válság időszakában. De hatékonyabbá és
következetesebbé akarjuk tenni
az adóilletékek behajtását. A
hűségkártya bevezetésével szeretnénk ösztönözni erre a
lakosokat. A tisztességes fizetők automatikusan jogosultak
lesznek a hűségkártyára. Másodsorban pedig november
harmincadikával lezárult a tolerancia-időszak, decembertől
viszont már restrikcióra kerül
sor. Felszólítjuk a tartozókat,
hogy a megadott határidőig fizessék be tartozásaikat. Ellenkező esetben eljárást indítunk a
nem fizetők ellen, amely akár
exekúcióval, tehát végrehajtással is végződhet.
Hogyan járnak el azok esetében, akik nem a bejelentett

lakhelyükön laknak, így nem
vesznek át semmilyen felszólítást?
- Információink szerint Dunaszerdahelyen nagyon sokan
máshol laknak, nem ott, ahova
állandó lakhelyre be vannak jelentkezve. A városnak tartozó
dunaszerdahelyi polgárral előfordulhat, hogy a végrehajtó,
vagy a városi hivatal, mint adóhatóság egyik napról a másikra blokkolhatja a bankszámláját, Éppen ezért nagyon fontos, hogy az, aki más címen lakik, mint az állandó lakhelye,
de azt valamilyen oknál fogva
meg akarja tartani, a saját
érdekében legalább az átmeneti lakhelyét jelentse be. Ez
esetben az állandó lakhelyre
nem tudjuk kézbesíteni a felszólításokat és a fizetési meg-

hagyásokat. Ha nem elérhető,
a postai küldemény kikézbesítettnek minősül és megtörténhet, hogy a jogerőre emelkedett
határozatot a végrehajtó végrehajtja. Tehát az illető tudta
nélkül megindulhat ellene az
eljárás. Fontos lenne, hogy a
dunaszerdahelyi polgárok az
állandó lakhely tekintetében
saját érdekükben összhangba
hozzák a lakossági nyilvántartásban a valós helyzetüket.
Azt tapasztalatuk, hogy ezt
eddig elhanyagolták. Mintegy
hatszáz ilyen személyről van
szó, akik kibújnak például a
szemétdíjfizetési kötelesség
alól. Ez nem elhanyagolható
szám. Kérem őket, hogy tegyék
meg a szükséges lépéseket. Igy
aztán a későbbiekben nem éri
őket kellemetlen meglepetés.
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Általánosan kötelező érvényű városi rendelet

Az elszállásolási adóról Dunaszerdahely város területén
A városi képviselő-testület
2009. november 24-én megtartott ülésén elfogadta a
2009/ 15. számú városi rendeletet, amely december elsején
lépett hatályba.
I. paragrafus

/1/ Ez az általánosan kötelező érvényű városi rendelet
részletesen szabályozza az
SZNT 2004/582. Tt. számú törvényébe és a későbbi módosításaiba foglaltakat, amely a helyi adókra, valamint a közületi
hulladékok és a kis méretű
építkezési hulladékok után kivetett helyi illetékekre vonatkozik.
/2/ Az elszállásolási adó /a
továbbiakban csak adó/ kezelője Dunaszerdahely városa /a
továbbiakban csak adókezelő/.

b/ 0, 80 euró az illető év
május 1-től szeptember 30-ig.
/3/ Az adó díjtétele 0, 00
euró személyenként, ha az üzemeltető az 5. paragrafusban
szereplő létesítményt munkásszállóként működteti.
VI. paragrafus

Egyéb tudnivalók és az adófizető bejelentési kötelezettségének határideje
/1/ Az adófizető köteles bejegyeztetnie magát az elszállásolási adó kezelőjénél legkésőbb öt nappal az előtt, hogy
az átmeneti elszállásolást nyúj-

el van látva a város címerével,
szerepel rajta a Dunaszerdahely megnevezés, a középen
„Az elszállásolási adó nyilvántartott fizetője” elnevezés, a
legalul pedig az adófizető nyilvántartási száma.
/5/ Az adó kezelőjétől az
adófizető megkapja az „Adófizető nyilvántartási kártya”ját. /Lásd a rendelet 2. számú
mellékletét - megtekinthető a
város honlapján - a szerk.
megj./. Az adó fizetője ügyintézéskor ezzel a kártyával
igazolja magát az adó kezelőjénél. A nyilvántartási kártyán fel van tüntetve:

II. paragrafus

Az adó tárgya
/1/ Az elszállásolási adó tárgya a természetes személy átmeneti elszállásolása térítés fejében az e célt szolgáló elszállásolási létesítményben Dunaszerdahely város területén.

VII. paragrafus

III. paragrafus

Adóalany
/1/ Adóalanynak az a természetes személy minősül, aki a
szállást nyújtó intézményben
térítés fejében átmenetileg elszállásolja magát.
IV. paragrafus

Adóalap
/1/ Az adó alapját a természetes személy által eltöltött
vendégéjszakák száma képezi.
V. paragrafus

Az adó fizetője és az adó díjtétele
/1/ Az adó fizetője az a természetes személy, természetes
személy – vállalkozó vagy jogi
személy, aki /amely/ saját vagy
bérelt elszállásolást biztosító
létesítményt működtet, ahol az
adóalanyok részére térítés fejében átmeneti elszállásolást biztosít.
/2/ Az adó díjtétele egy vendégéjszakáért egy személyre:
a/ 0, 30 euró a folyó év január elsejétől április 30-ig, valamint az október 1. és december 31. közötti időszakban.

donítástól az átvett Nyilvántartási táblázatot és a Nyilvántartási kártyát, és ügyelnie kell
arra, hogy az ne vesszen el. Ha
ez mégis megtörténik, akkor
köteles bejelentést tenni az adó
kezelőjénél. Ez esetben az adó
kezelője új Nyilvántartási táblázatot ad ki, de a régi adatokkal, a kártya esetében pedig
megkapja a Nyilvántartási kártya másolatát. Az adó fizetője
ez esetben köteles az adó kezelőjének 20 eurós összegben
megfizetni az új táblázat és
kártya kiadásának költségeit.
/9/ A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az adó
kezelője az adó fizetőjére bírságot róhat ki az adókat és illetékeket szabályozó 1992/ 511.
Tt. számú törvény értelmében.
/10/ A bírságok kiszabásával
kapcsolatos eljárásnál az adóügyi eljárásokra általánosságban vonatkozó jogszabályok
érvényesek.

tó létesítmény működni kezd.
/az erre vonatkozó nyomtatvány a rendelet mellékleteként
letölthető a város honlapjáról a szerk. megj. / Akkor, amikor
a vállalkozó az adó fizetőjeként bejegyezteti magát, köteles egyidejűleg bejelenteni a
kezelőnek a terítéses átmeneti
elszállásolással kapcsolatos tevékenység helyét, továbbá annak az ingatlannak az adatait,ahol ez a tevékenység lezajlik, valamint a szálláshely
kapacitását.
/2/ Az adó kezelője nyilvántartási számot ad a nyilvántartásba vett adófizetőről és
kiadja a Nyilvántartásba vett
elszállásolásiadó - fizető táblázata nyomtatványt /a továbbiakban csak nyilvántartási táblázat/, amelyben az adó fizetője köteles megjelölni a térítéses
átmeneti szállás nyújtásának
helyét, vagy köteles kifüggeszteni azt oly módon, hogy az
közterületről jól látható legyen.
/3/ Az adó kezelője minden
adófizetőnek nyilvántartási
számot ad.
/4/ A nyilvántartási táblázat

a/ Dunaszerdahely város címere és az adó kezelője
b/ az adófizető nyilvántartási
száma
c/ az adófizető vezeték- és
keresztneve
d/ az adófizető címe, illetve
székhelye
e/ a szálláshely címe
f/ a kártya kiadásának időpontja
g/ az adókezelő felelős személy aláírása.
/6/ Az adó fizetője köteles 15
nappal korábban bejelenteni az
adó kezelőjének azt, hogy a
térítéses szálláshely beszünteti
tevékenységét és ugyanezen
határidőn belül köteles visszaszolgáltatni az elszállásolási
adó fizetőjének nyilvántartási
tábláját.
/7/ Az adófizető köteles bejelenteni az /1./ bekezdésben
feltüntetett körülmények módosulását attól a naptól számított 15 napon belül, hogy a
változás megtörténik.
/8/ Az adófizető köteles óvni
a megrongálódástól, az eltulaj-

Az adó behajtása
/1/ Az elszállásolás időtartamára az adó fizetője olyan
összeget köteles fizetni az adó
kezelőjének, amely megfelel az
5. paragrafusban foglalt adódíjtétel és a vendégéjszakák
száma szorzatának. Az adó kezelője elismervényt ad ki az
adófizetőnek a adó befizetéséről.
/2/ Az adófizető minden elszállásolt személynek elszállásolási igazolványt állít ki /a
rendelet 3. számú melléklete/,
kivéve a 3. paragrafusban meghatározott személyeket. Az
igazolványon a következő adatokat kell feltüntetni:
a/ a város címere és az adó
kezelőjének megnevezése,
b/ az adófizető nyilvántartási
száma,
c/ az elszállásolt személy vezeték- és keresztneve,
d/ az elszállásolt személy
érkezésének dátuma,
e/ a vendégéjszakák száma,
f/ az elszállásolt személy
távozásának időpontja,
g/ az igazolvány sorszáma.
/3/ Az elszállásolási igazolvány az igazolvány tulajdonosát kedvezményes belépőjegyre jogosítja fel a városi
termálfürdőbe.

(folytatás a 7. oldalon)
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/4/ Az elszállásolási igazolványt az adófizető a Városi Hivatalban kapja kézhez Dunaszerdahelyen.
VIII. paragrafus

Az adófizető kötelességei
/1/ Az adó fizetője köteles
nyilvántartást vezetni az elszállásolt személyekről, amelynek az alábbi adatokat
kell tartalmaznia:
a/ az elszállásolt személy vezeték- és keresztnevét, állandó
lakhelyének címét és a születési dátumát,
b/ személyazonossági igazolványának, útlevelének vagy
a személyazonosságát tanúsító
más iratának a számát,
c/ az elszállásolási igazolvány számát,
d/ az elszállásolt személy érkezésének és távozásának dátumát,
e/ az adófizetés alóli mentesség indokát, ha az elszállásolt
személy e rendelet 10. paragrafusa értelmében. mentesült ez
alól.
/2/ Ha az adó fizetője az elszállásolási intézményt munkásszállóként is működteti, köteles eljárni e rendelet 8. paragrafusának /1/ bekezdése értelmében, és kérnie kell az elszál-

lásolt személytől a munkaszerződés másolatát.
IX. paragrafus

Az adó elvezetésének határideje és módja
/1/ Az adót a kezelő részére
az adó fizetője szedi be.
/2/ Az adó fizetője köteles:
a/ az adó kezelőjének az előző naptári negyedévről a következő hónap 10-ig benyújtani egy nyomtatványon a Jelentést az elszállásolási adó
negyedéves elszámolásáról
/lásd a rendelet 4. mellékletét/ .
b/ a beszedett adót átutalni
az adó kezelőjének számlájára
vagy megfizetni az adó kezelőjének legkésőbb az előző
naptári negyedévet követő hónap 15. napjáig.
c/ az adó kezelőjének felszólítására megadni a kért felvilágosítást és bemutatni a kért
iratokat.
/3/ Az elszállásolási adó befizethető:
a/ készpénzben az adó kezelőjénél a pénztárban,
b/ átutalással az adó kezelőjének számlájára,
c/ postai pénzutalvánnyal az
adó kezelőjének számlájára.
/4/ A 9. paragrafus /2/ bekez-

désében foglalt kötelezettségek
elmulasztása esetén az adó kezelője bírságot róhat ki az adófizetőre az adókra és illetékekre vonatkozó 1992/511. Tt.
számú törvény és későbbi
módosításai értelmében.
X. paragrafus

Ellenőrzés
/1/ Az adó kezelője vagy az
általa megbízott személyek jogosultak helyszíni szemlére az
adó fizetőjénél közvetlenül az
elszállásolást biztosító létesítményben.
/2/ Az adó fizetője a kezelő
felszólítására köteles bemutatni az elszállásolt személyek
jegyzékét tartalmazó nyilvántartást. Abban az esetben, ha az
adófizető a szállásadó létesítményt munkásszállóként is
működteti, köteles bemutatni
az elszállásoltak munkaszerződéseinek másolatát.
XI. paragrafus

Adófizetési mentesség
/1/ Az adófizetési kötelezettség alól mentesül:
a/ a világtalan személy, a
magatehetetlen, továbbá súlyosan egészségkárosult személy
/ZTP vagy ZTP/S igazolvány
tulajdonosa/ és kísérője,

b/ a 15 évnél fiatalabb személy,
c/ a 70 évnél idősebb
személy.
XII. paragrafus

Záró rendelkezések
/1/ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát
veszti Dunaszerdahely városának 2005/8. számú általános
rendelete, amelyet 2005. december 15-én fogadott el a
képviselő -testület.
/2/ Annak az adófizetőnek a
regisztrálása, akit a 2005/8 számú rendelet értelmében vettek
nyilvántartásba, 2009. december 30-án érvényét veszti,
ugyanígy az elszállásoltakról
vezetett nyilvántartás is.
XIII. paragrafus

Hatályosság
/1/ Ez az általános rendelet
az elszállásolási adóról Dunaszerdahely területén 2010. január elsején lép hatályba, kivéve a 6. paragrafust, amely
már 2009. december elsejétől
hatályos.
Kelt
Dunaszerdahelyen,
2009.11.24.
Dr. Hájos Zoltán
polgármester

V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e Mesta Dunajská Streda
č.15/2009 zo dňa 24. novembra 2009

O dani za ubytovanie na území mesta
§1

Úvodné ustanovenie
(1) Toto všeobecne záväzné
nariadenie upravuje podrobnosti k § 37 až § 41 zákona NR
SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na
území Mesta Dunajská Streda.
(2) Správu dane za ubytovanie (ďalej len daň) vykonáva
Mesto Dunajská Streda ( ďalej
len „správca dane” ).
§2

Predmet dane
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné
ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení (ďalej len
“zariadenie”) na území mesta
Dunajská Streda.

§3

Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická
osoba, ktorá sa v ubytovacom
zariadení odplatne prechodne
ubytuje.
§4

Základ dane
(1) Základom dane je počet
prenocovaní fyzickej osoby.
§5

Platiteľ dane a sadzba dane
(1) Platiteľom dane je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba,
ktorá prevádzkuje vlastné alebo prenajaté ubytovacie zariadenie, v ktorom poskytuje odplatné prechodné ubytovanie
pre daňovníkov.
(2) Sadzba dane je za osobu

a 1 prenocovanie :
a) 0,30 EUR v období od 1.
januára do 30. apríla a od 1. októbra do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
b) 0,80 EUR v období od
1.mája do 30.septembra príslušného roka.
(3) Sadzba dane je 0,00 EUR
za osobu, ktorá využíva
ubytovacie zariadenie uvedené
v § 5 ods. (1) tohto nariadenia
ako robotnícke ubytovanie.
§6

Náležitosti a lehoty oznamovacej povinnosti platiteľa dane
(1) Platiteľ dane je povinný
najneskôr 5 dní pred začatím
činnosti prevádzkovať poskytovanie prechodné ubytovania
registrovať sa u správcu dane
za platiteľa dane za ubytovanie
(ďalej len „platiteľ dane“) (tlačivo je uvedené v prílohe č. 1).

V rámci registrácie za platiteľa
dane je povinný oznámiť správcovi dane miesto vykonávania
činnosti odplatného prechodného ubytovania, údaje o nehnuteľnosti v ktorom túto činnosť vykonáva a ubytovaciu
kapacitu.
(2) Správca dane pridelí registrovanému platiteľovi dane
registračné číslo a vydá mu Tabuľu registrovaného platiteľa
dane za ubytovanie (ďalej len
registračná tabuľa), ktorým je
platiteľ dane povinný označiť
miesto poskytnutia odplatného
prechodného ubytovania alebo
ubytovacie zariadenie vyvesením tak, aby bolo možné túto
tabuľu vidieť z verejného priestranstva.
(3) Správca dane pridelí registračné číslo pre každého
platiteľa dane.
(4) Registračná tabuľa obsa(pokračovanie na 8. strane)

8 Nariadenie
huje erb mesta a názov mesta
Dunajská Streda v jednej rovine, uprostred tabule označenie
„Registrovaný platiteľ dane z
ubytovania“, registračné číslo
platiteľa dane v dolnej časti tabule.
(5) Správca dane vydá platiteľovi dane aj Registračnú kartu platiteľa (príloha č. 2). Platiteľ dane sa registračnou kartou preukáže pri každom úkone
u správcu dane. Registračná
karta platiteľa dane obsahuje:
a) erb mesta Dunajská Streda a označenie správcu dane
b) registračné číslo platiteľa
dane
c) meno, priezvisko resp. názov platiteľ dane
d) adresu resp. sídlo platiteľa
dane
e) adresu ubytovacieho
zariadenia
f) miesto a dátum vydania
karty
g) podpis zodpovedného
správcu dane
(6) Platiteľ dane je povinný
oznámiť správcovi dane ukončenie činnosti poskytovania
odplatného prechodného ubytovania do 15 dní odo dňa
skončenia tejto činnosti a v
rovnakej lehote vrátiť tabuľu
registrovaného platiteľa dane
za ubytovanie.
(7) Platiteľ dane je povinný
oznámiť každú zmenu skutočností uvedených v odseku (1)
do 15 dní odo dňa kedy k zmene týchto skutočností došlo.
(8) Platiteľ dane je povinný
chrániť pridelenú Registračnú
tabuľu a pridelenú Registračnú
kartu pred poškodením, stratou
a odcudzením. V prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia Registračnej tabule alebo Registračnej karty, nahlási
túto skutočnosť správcovi dane. V takomto prípade správca
dane vydá platiteľovi dane novú Registračnú tabuľu s doterajšími údajmi a vydá platiteľovi dane duplikát Registračnej karty. Platiteľ dane je povinný uhradiť správcovi dane
náhradu za vydanie novej Registračnej tabule a duplikát Registračnej karty v sume 20,- €.
(9) V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti správca
dane môže uložiť platiteľovi
dane pokutu v súlade so zákonom SNR č. 511/1992 Zb. o
správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
(10) Na konanie o ukladaní
pokút sa vzťahuje všeobecný

2009.12.17.
záväzný právny predpis o daňovom konaní.
§7

Vyberanie dane
(1) Platiteľ je povinný zaplatiť daň za dobu ubytovania
vo výške súčinu počtu prenocovania a sadzby dane podľa §
5 tohto nariadenia. Platiteľ dane vydá daňovníkovi doklad
preukazujúci zaplatenie dane.
(2) Platiteľ dane vystaví každému ubytovanému ubytovací
preukaz (príloha č. 3), okrem
osôb uvedených v § 10, ktorý
musí obsahovať nasledovné
údaje:
a) erb mesta Dunajská Streda a označenie správcu dane
b) registračné číslo platiteľa
dane

identitu ubytovaného
c) číslo ubytovacieho preukazu
d) deň príchodu a deň
odchodu ubytovaného
e) dôvod oslobodenia od dane, ak je ubytovaný oslobodený podľa § 10 tohto nariadenia
(2) Platiteľ dane, ktorý ubytovacie zariadenie prenecháva
na užívanie aj ako robotnícke
ubytovanie, je povinný postupovať podľa § 8 odseku (1)
tohto nariadenia a vyžiadať od
ubytovanej osoby fotokópiu
pracovnej zmluvy.
§9

Lehota a spôsob odvodu dane
(1) Daň pre správcu dane

lade so zákonom SNR č.
511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov v znení neskorších
predpisov.
§ 10

Kontrola
(1) Správca dane alebo ním
poverené osoby sú oprávnené
vykonávať miestne zisťovania
priamo
v
ubytovacom
zariadení platiteľa dane.
(2) Platiteľ dane je povinný
na vyžiadanie správcu dane
predložiť knihu ubytovaných osôb. V prípade ak platiteľ dane
ubytovacie zariadenie prenecháva na užívanie ako robotnícke ubytovanie, je povinný
predložiť aj fotokópie pracovných zmlúv ubytovaných.
§ 11

Oslobodenie od dane
(1) Od povinnosti platiť daň
je oslobodená :
a) nevidomá osoba, bezvládna osoba, držiteľ preukazu
ZŤP, ZŤP/S vrátane sprievodcu,
b) osoba do 15 rokov veku,
c) osoba staršia ako 70 rokov.
§ 12

Primátor pred prijatím nariadenia
prevádzkovateľmi ubytovacích zariadení.
c) meno a priezvisko ubytovaného
d) dátum príchodu ubytovaného
e) počet dní ubytovania
f) dátum odchodu ubytovaného
g) poradové číslo preukazu
(3) Ubytovací preukaz oprávňuje jeho držiteľa na zľavu
z ceny vstupného, ktorú poskytuje Termálne kúpalisko v
Dunajskej Strede.
(4) Ubytovací preukaz si platiteľ dane vyzdvihne na Mestskom úrade v Dunajskej
Strede.
§8

Povinnosti platiteľa dane
(1) Platiteľ dane je povinný
viesť knihu ubytovaných, ktorá
musí obsahovať nasledovné
údaje:
a) meno, priezvisko, adresu
trvalého pobytu a dátum
narodenia ubytovaného
b) číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo
iného dokladu preukazujúceho

konzultoval

s

vyberá platiteľ dane.
(2) Platiteľ dane je povinný
a) predkladať správcovi dane
v termíne do 10. dňa v mesiaci
za uplynulý kalendárny štvrťrok na tlačive Hlásenie - štvrťročné vyúčtovanie dani za ubytovanie (príloha č. 4) za predchádzajúci kalendárny štvrťrok,
b) vybratú daň uhradiť na účet správcu dane alebo zaplatiť
správcovi dane najneskôr do
15. dňa v mesiaci za uplynulý
kalendárny štvrťrok
c) na výzvu správcu dane podať potrebné vysvetlenie a
predložiť požadované doklady.
(3) Daň za ubytovanie možno zaplatiť :
a) v hotovosti v pokladni
správcu dane
b) prevodom na účet správcu
dane
c) poštovou poukážkou na
účet správcu dane.
(4) V prípade nesplnenia si
povinnosti podľa § 9 odseku
(2) správca dane môže uložiť
platiteľovi dane pokutu v sú-

Záverečné ustanovenie
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje
Všeobecne záväzne nariadenie
Mesta Dunajská Streda č.
8/2005 zo dňa 13. decembra
2005 o podmienkach určovania
a vyberania dane za ubytovanie
na území mesta Dunajská Streda.
(2) Platiteľ dane, ktorý bol
zaregistrovaný na základe
Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2005 zo dňa
13.12.2005 stráca platnosť jeho
registrácia dňom 31.12.2009.
Rovnako stráca platnosť aj kniha ubytovaných, ktorá bola registrovaná do 31.12.2009.
§ 13

Účinnosť
(1) Toto Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Dunajská
Streda o dani za ubytovanie na
území mesta Dunajská Streda
nadobúda účinnosť dňom 1.
januára 2010 okrem § 6, ktorá
nadobúda účinnosť dňa 1.
decembra 2009.
V Dunajskej Strede, 24.11.2009
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta
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Szabó Vilmost pozsonyi tárgyalásai előtt Hájos Zoltán is fogadta

A magyar fél a bírságolás elhalasztása mellett

Szabó Vilmos, a magyar
külügyminisztérium államtitkára november 26-án Dunaszerdahelyre látogatott A
magasrangú vendéget és az

őt elkísérő Heizer Antal nagykövetet a városháza dísztermében fogadta Dr. Hájos Zoltán polgármester.

Stretnutie pred rokovaniami v Bratislave

Vo fókuse otázky
plánovaných sankcií
Štátny tajomník ministrestva zahraniťných vecí MR sa 27.
novembra zavítal do Dunajskej Stredy. Radnicu, kde ho prijal
primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos, navštívil v sprievode
veľvyslanca MR, akreditovaného v Bratislave Antala Heizera.

Dunajskostredská zastávka bola súčasťou návštevy Slovenska,
na ktorú maďarského politika pozval štátny tajomník MZ SR. Na
stretnutí prediskutovali niekoľko tém, týkajúcich sa Maďarov na
Hornej zemi, medzi nimi aj zákon o štátnom jazyku.
„Chceme dosiahnuť, aby sa vykonávací predpis k zákonu v
prvom kole prekokovalo s menšinami na Slovensku, v každom
prípade aj s predstaviteľmi maďarskej menšiny. Ďalej aj s
odborníkmi na pôde zmiešaného výboru pre menšiny.”
Maďarský štátny tajomník nasledujúci deň jednal so svojim
slovenským kolegom. Po stretnutí bol optimistom, lebo slovenská
strana prisľúbila, že osloví aj predstaviteľov Maďarov na Slovensku v procese prípravy a schvalovania vykonávacích predpisov.

A megbeszéléseken jelen
volt a városi önkormányzat
több képviselője is. A budapesti vendégek a felvidéki magyarságot érintő több témában
tájékozódtak, a fókuszban a
szigorított államnyelvtörvény
szerepelt, amely januártól
szankciókat is kilátásba helyez.
A városházi vizit másnapján
a magyar politikus szlovák kollégájának meghívására a pozsonyi külügyminisztériumban
tárgyalt.
Szabó Vilmos tárgyalópartnereitől ígéretet kapott arra,
hogy a kisebbségi vegyes bizottság ülésén a magyar fél érdemben véleményezheti az államnyelvtörvény végrehajtásáról szóló szlovák kormányrendeletet.
Az államtitkár ugyanakkor
nyomatékosan felhívta a szlo-

vák fél figyelmét, hogy a magyar közösség képviselői is az
egyeztetés részesei lehessenek. „Fontos, hogy még időben
megkapjuk és véleményezhessük a dokumentumot, mielőtt
azt a szlovák kormány napirendjére tűzné “ – mondta a
magyar államtitkár.
Szabó Vilmos partnereitől
nem kapott pontos választ arra,
hogy mikor kezdődhetnek az
egyeztetések, de mint fogalmazott, „szeretnék elérni, hogy ez
mihamarább bekövetkezzen.“
A magyar fél felvette, hogy ha
az idő rövidsége miatt nem
tudják érdemben befejezni az
egyeztetéseket, akkor a szlovák
kormány mondjon le a szankciók bevezetésének január elsejére kitűzött dátumáról. Ez
indokolt lenne, mivel jövő év
elejére várható a Velencei
Bizottság állásfoglalása.

A Magyar Kerekasztal
fóruma
A dunaszerdahelyi városházán tanácskozott a Szlovákiai
Magyarok Kerekasztala. Petőcz Kálmán, a Fórum Intézet
szakértője szerint alapvető kérdések nincsenek tisztázva, a
szlovák törvények például nem határozzák meg a kisebbség
fogalmát. Terítéken szerepelt a szigorított államnyelvtörvényhez
készülő végrehajtó rendelkezések kérdése. Petőczék úgy vélték,
részt vesznek a véleményezési folyamatban, de napokon belül
elálltak ettől, mivel az illetékes szlovák minisztérium csak
ürügyként használta fel volna őket arra, hogy elmondhassák az
Európai Uniónak: nem kerülték meg az itteni magyarokat.
A civil egyeztető fórumon Hrubík Béla, a Csemadok országos
elnöke felvetette, hogy szükség lenne egy magyar pedagógustovábbképzési és módszertani intézetre, valamint a törvényeket,
rendeleteket magyarra átültető, államilag finanszírozott
fordítóirodára. A tanácskozás foglalkozott a szlovákiai magyar
média közszolgálati szerepével is.

Rokoval Okrúhly stôl
Maďarov
V Dunajskej Strede rokoval Okrúhly stôl Maďarov na
Slovensku. Béla Hrubík, celoštátny predseda Csemadoku na
civilnom fóre vyzdvihol potrebu založenia maďarského
pedagogického a metodického inštitútu, ako aj štátom
financovanú prekladateľskú kanceláriu na preloženie zákonov a
predpisov do maďarčiny. Kálmán Petőcz, odborník Inštitútu
Fórum naznačil, že nie sú jasné zásadné otázky, slovenské
zákony napríklad neurčujú pojem menšiny. Rokovanie sa
zaoberalo aj s úlohami maďarských verejnoprávnych médií na
Slovensku.
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Kezelőt
keresnek a
tömbgarázsnak

Garážový
dom hľadá
správcu

A Barátság téri tömbgarázs felújításáról tárgyalt a
városházán Dr. Hájos Zoltán
polgármester a garázstulajdonosokkal.
A mára már csaknem használhatatlanná vált létesítményben mintegy 150 garázs található, ebből közel 110 magántulajdonban van. Az épület
több helyen beázik, a villanyvilágítás nem üzemel. A város a
tervek szerint 44 ezer eurót
fordít tetőjavításra, a költségek
fennmaradó részét a garázstulajdonosok állnák, fejenként
100 eurót fizetnének hozzá.
Meg kell oldani az ingatlankezelés kérdését is. A fórumon
a járási lakásszövetkezet, valamint a Southerm került szóba
kezelőként, tőlük árajánlatot
kérnek. Harmadik eshetőségként az jöhet szóba, hogy a tulajdonosok maguk hoznának
létre egy társulást és ez látná el
a kezelői teendőket.

Primátor JUDr. Zoltán Hájos na radnici rokoval s majiteľmi garáží v garážovom
dome na Námestí priateľstva
o nutnej rekonštrukcii objektu.

Hájos Zoltán polgármester találkozott a tömbgarázsok
tulajdonosaival.

Pokuty
prelepovačom

V nefunkčnom objekte sa
nachádza takmer 150 garáží, z
toho 110 je v súčasnosti v osobnom vlastníctve. Budova
zateká, elektrina nefunguje.
Mesto na opravu strechy plánuje vyčleniť 44 tisíc eur, na
zvyšok by mali zložiť finančné
prostriedky majitelia garáží po
100 eur na osobu. Musí sa riešiť aj otázka správy budovy. Na
stretnutí do úvahy prichádzali
Okresné stavebné družstvo a
Southerm, od ktorých si vyžiadajú cenovú ponuku. Ako tretia
možnosť sa ponúka založenie
vlastného združenia majiteľov
garáži, a tento subjekt by potom vykonával aj správcovskú
funkciu.

Bírságok a
plakátleragasztásokért

Ako možno sankcionovať prelepovačov plagátov od okMilyen bírságok szabhatók ki azokra, akik megszegik a
tóbra, odkedy platí nové znenie príslušného mestského plakátragasztást szabályozó, októbertől szankciókkal is kiegészített általánosan kötelező érvényű városi rendeletet?
nariadenia o vylepovaní plagátov.
Erről is kérdeztük Ibolya Ildikót, a Városi Művelődési
Informovali sme sa u najkompetentnejšej osoby, u riaditeľky
Mestského kultúrneho strediska Ildikó´Ibolya. Pretože práve Központ igazgatónőjét. Ez ügyben ő a legilletékesebb, hiszen a
MsKS je tou inštitúciou, ktorá v zmysle nariadenia má na plakátrendelet szerint a VMK-ban kell kérelmezni és egyeztetni,
starosti spravovať túto oblasť. U nich treba požiadať o vylepenie valamint megfizetni a plakátok kiragasztását. Ragasztgatni
plagátov, takisto aj zaplatiť určenú tarifu. Vylepovať sa totiž ugyanis nem lehet bárhová, csak az erre kijelölt húsz információs
nemôže hocikde a bezplatne, iba na tento účel vyhradených hirdetőoszlopra. Részletesebb információkat a VMK titkárságán
adnak: 031/ 590 – 0811.
dvadsiatich informačných bodoch. Príslušný cenník schválili
A plakátok elhelyezéséért természetesen más városokhoz
poslanci takisto koncom septembra. Ten je k nahliadnutiu na
hasonlóan
Dunaszerdahelyen is fizetni kell. A városi képviselőwebovej stránke MsKS /www. mksds.sk/.
testület árjegyzéket hagyott jóvá, amely megtekinthető a VMK
Podľa nariadenia prelepovanie plagátov je zakázané. Zistiť honlapján /www.vmkds.sk/ Az árak a plakát mennyiségétől,
vinníka, teda toho, kto je za nepovoleným prelepovaním, nie je nagyságától és a kifüggesztés időtartamától függenek. A rendelet
ťažké, MsKS situáciu denne monitoruje. Stáva sa, že za deň értelmében tilos a kint lévő plakátok önkényes leragasztása. Nem
zistia viaceré porušenia. Tieto prípady hlásia mestskej polícii a nehéz beazonosítani az illegális plakátleragasztót, a helyzetet a
nasleduje vyrubenie pokút. Vinník musí uhradiť aj škodu, ktorú VMK naponta monitorozza. Az illegális plakátleragasztás tényét
spôsobil prelepovaním plagátov. „Veríme, že časom pokuty jelentik a városi rendőrségnek, a továbbiakban ők járnak el a
odradia prelepovačov od toho, aby bez rozmýšlania prelepovali vétkes ellen. Az illegális plakátleragasztót kötelezik arra, hogy a
legálne vylepené plagáty iných” – uviedol pre DH riaditeľka károsult hirdetőnek térítse meg a leragasztással okozott kárt és az
új plakát kinyomtatásának költségeit. Van olyan nap, hogy több
MsKS.
leragasztást észlelnek. „Bízom abban, hogy a bírságok elveszik a
az önkényes plakátleragasztók kedvét” –nyilatkozta lapunknak
Ibolya Ildikó.
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Röviden
Kutyatulajdonosok
figyelmébe! A Városi Hivatal
adó-, illeték- és vállalkozási
osztálya 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.
Éjszakai melegedő hajléktalanoknak. Átmeneti szálláshely létesül a Karcsai úton
hajléktalanoknak, hogy a hidegben éjszakára itt szállásolhassák el magukat. A városi
önkormányzat két konténerlakást bérel és rendezett be erre a
célra. A melegedőt este hat órakor nyitják és az ott éjszakázóknak legkésőbb 21 óráig
kell elfoglalniuk a helyüket.
Reggel 9 óráig lehetnek ott, akkor a városi rendőrség kulcsra
zárja az ágyakkal ellátott szálláshelyet. Ha a hőmérséklet 0
fok alá csökken, a hajléktalanok napközben is ott tartózkodhatnak. Távozáskor rendet kell
rakniuk maguk után. A házirend előírja egyebek között azt
is, hogy alkoholt, kést, lőfegyvert és hasonló tárgyakat nem
vihetnek magukkal a melegedőbe.
Bíborpiros Szép Rózsa. Ezzel a címmel immár hetedik alkalommal rendezték meg a
szlovákiai magyar népzenekedvelők országos seregszemléjét. A vetélkedősorozat célja
az egykori Tavaszi szél viszet
áraszt eszméinek folytatása, továbbá az, hogy fórumot biztosítsanak népdalénekesek és
népdalkörök, valamint népzenei hangszerszólisták és zenekarok részére. Az idei döntőn
az egész ország magyarlakta
vidékéről 66 énekkar, szólista
és népi zenekar mérte össze tudását. A legjobbakat bíbordíjjal, nívódíjjal jutalmazták és
idén először egyes díjazottak
stúdióban hanghordozót készíthetnek.

Jubilánsok köszöntése a
nyugdíjasok klubjában
Jubilánsait köszöntötte a városi nyugdíjasklub. A negyvenhét
ünnepelt közül a legfiatalabbik 55 éves volt. A legidősebb
klubtagot, a 90 éves Horváth Gusztávot. Dr. Hájos Zoltán
polgármester is felköszöntötte. Az ünnepségen a polgármester a
jubilánsoknak átadta a városi önkormányzat ajándékcsomagját, a
klubtagok pedig egy-egy szál rózsával köszöntötték őket.
A hangulatos összejövetel végén a klub megvendégelte a kerek
életjubileumukat ünneplőket. Az eseményt élőzene mellett
vidám szórakozás zárta. Nem hiányzott a tánc, a nóta és a
mulatás sem.

A 90-éves jubilánsok köszöntése

Blahoželali jubilantom
klubu dôchodcov
V mestskom klube dôchodcov tradične aj tento rok zablahoželali jubilantom. Najmladší zo 47 oslávencov mal 55 rokov.
Najstaršiemu Gustávovi Horváthovi zagratuloval aj primátor
JUDr. Zoltán Hájos k jeho devätdesiatim narodeninám. Pri
tejto príležitosti primátor mesta odovzdal jubilantovi skromný
darčekový balíček mesta. Od členov klubu každý jubilant dostal
po jednej ruži.
V závere príjemného posedenia čakalo na jubilantov
pohostenie. Nechýbala ani veselá zábava s tancom a so spevom.

V skratke
Do pozornosti majiteľov
psov! Mestský úrad Dunajská
Streda, oddelenie daní, poplatkov a podnikania 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 splnili 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.
Nocľaháreň pre bezdomovcov. Mestská samospráva rozhodla pre humánny krok: na
Kračanskej ceste umiestnili a
zariadili prechodnú noclaháreň. Tu sa môžu na noc prechodne ubytovať bezdomovci.
Dva obytné kontajnery otvorí
príslušník mestskej polície o
18-tej hodine, a bezdomovci
musia zaujať svoje miesto do
21-tej hod. Môžu sa tam zdržiavať do rannej deviatej hodiny. Pred odchodom musia noclaháreň poupratať, cez deň od
9.00 noclaháreň bude zatvorená. V prípade, ak teplota
klesne pod bod mrazu, môžu
tam ostať aj cez deň. Podľa
predpisov nemôžu mať pri sebe
okrem iného al-kohol, nôž a
strelné zbrane.
Most medzi generáciami.
Pod týmto názvom usporiadali
v MsKS krajský festival seniorov, sólistov a speváckych
skupín. Do krajského kola sa z
okresných kôl dostalo 7 speváckych súborov. Z okresu Dunajská Streda Cimborák z Dolného Štálu, ženská spevácka
skupina z Padáne, ďalej z Baky
a Slnečnica z Dunajskej Stredy.
Zámerom festivalu bolo prezentovať ľudové piesne daného
regiónu a propagovať ich medzi mladými. Osobitným zážitkom pre divákov boli pestré
kroje účinkujúcich.
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Akik karácsonykor is dolgoznak

Ahol “az örömmel csináljuk” nem puszta frázis
Ha igényt tartanának a
részvétünkre, akár sajnálhatnánk is a Barátság téri öregotthon nővéreit és ápolóit, amiért nem odahaza, szeretteik körében töltik a karácsonyt. Ők azonban úgy veszik a karácsonyi szolgálatot,
mint a munkájuk természetes velejáróját, és eszükbe
sem jut sajnálkozni, még kevésbé sajnáltatni magukat a
munkával töltött ünnepek
miatt.
Dolgozni kell – mondja mosolyogva Gunázer Anasztázia
nappalos nővér. Kolléganőjétől, Kollárovics Renátától
megtudom, hogy az otthonban
karácsonykor is ugyanazt kell
csinálni, mint más napokon.
Széthordani az ételt, megetetni, tisztába tenni a rászorulókat. A teendők a szokásosak,
csak a hangulat más, magyarázza. „Igyekszünk karácsonyi hangulatot teremteni.
Meggyújtjuk a karácsonyfán a
gyertyákat, kis ünnepség van.
A vacsora után mendikálás következik, a mendikálók végigjárják a szobákat. Karácsony-

A gondozottak itt 24 órás felügyelet alatt vannak.
kor már a délután is más, mint
a többi. Nagy a jövés-menés,
sok a látogató, jönnek a rokonok. Vannak, akik nem itt töltik
a szentestét, a hozzátartozóik
elviszik őket magukhoz, hogy
családi körben ünnepelhesse-

A kezelésért nem kell messzire menni.

nek“.
Néhány magányos lakót az
ünnepek alatt elfogja a szomorúság. Bizonyára megrohanják
őket a régi karácsonyok emlékei, talán azokra gondolnak,
akik már örökre távoztak. A
nővérek szerint gyakran nagyon megváltozik az idős emberek személyisége, egészen
mások lesznek, mint fiatalabb
korukban. „Van, aki hálás min-

den kedves szóért, de van olyan
is, aki mindent támadásnak,
sértésnek vesz. Akadnak, akik
szívesen vannak itt, az első
perctől feltalálják magukat, és
vannak, akik úgy érzik, eldobták őket, és nyomott a hangulatuk“ -- jellemzik az otthon
lakóit.
Kérdésemre, hogy az ő hangulatuk nem nyomott-e néha,
nem fedezik-e fel magukon a

Ez is egy kapocs a külvilággal.
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Riport

Kollárovics Renáta

Gunázer Anasztázia

Hvizdák Beáta
kiégés tüneteit, határozott nemmel felelnek. „Kiégés? Nem,
mi ettől nem félünk. A kiégés az
érzékenyebbeket fenyegeti, azokat, akik hajlamosak mindent túlságosan a szívükre
venni. Tudni kell kézben tartani
a dolgokat. Ha érezzük, hogy
belefáradtunk, kivesszük a
szabadságunkat“ - mondja Anasztázia. „Ahol ennyi a gondozott, és az ember egész nap
mások terheit veszi a vállára,

előbb-utóbb szükség van a
pihenésre, kikapcsolódásra“ vallja be Renáta.
És épp akkor, amikor valaki
úgy érzi, hogy szüksége van rá,
kiveheti a szabadságát? - kérdezem kissé hitetlenkedve.
Igen, kiveheti – állítják a nővérek.
Öt nővér van, és öt ápoló. A
főnővér és a nappalos nővérek
reggel héttől délután fél négyig
vannak itt, a többiek tizenkét
órás műszakokban dolgoznak,
nappal és éjszaka, mert az otthonban 24 órás felügyelet alatt
vannak a gondozottak. Napközben hárman ügyelnek, éjszaka egy ember. „Ez otthon,
nem pedig kórház, ez az itt
lakók megszokott környezete.
Este az ápolók lefektetik a
lakókat, mire jön az éjszakás,
már mindenki ágyban van“ magyarázzák a nővérek.
Az egész személyzetben
csak egyetlen férfi van. Pedig
erő kell az emelgetéshez –
jegyzem meg. „Ez inkább
technika kérdése – világosít fel
Renáta -, számunkra ez rutin,
az iskolában megtanultuk, hogyan kell mozgatni a magatehetetlen beteget.“ Akkor is
nehéz munka, és nemcsak az
emelgetés miatt – mondom.
„Nem könnyű - hangzik a válasz --, nincs is megfizetve, de
boldogok vagyunk, hogy mun-

kánk van, és örömmel csináljuk.“
Az a jó, hogy ez az „örömmel csináljuk“ nem puszta frázis. Az egyik ápolt hozzátartozója így jellemezte az otthont:

Jólesik egy kis folyosói terefere.

„Ez egy olyan hely, ahol
megsimogatják a beteget.“ Azt
hiszem, ez a legszebb minősítés, amit egy idős embereket
gondozó intézet kaphat.
/VK/
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Na ZŠ Jilemnického ulici vyučujú aj regionálne dejiny

Daltonská škola so zvyšujúcim počtom detí
Záver kalendárneho roka
je možno o niečo rušnejší aj
na ZŠ Jilemnického ulici, než
iné obdobia školského roka.
Sú to však svojim spôsobom
príjemné povinnosti, veď
počty žiakov školy neklesajú
– práve naopak. Minulý školský rok ukončili s počtom
žiakov 536, nový odštartovali
s počtom 548. Tým sa vytvorila istá finančná čiastka navyše, ktorá sa zíde na rôzne
účely.
Pedagógovia pozorne prehľadávajú katalógy, aby si do
23. decembra, finančnej uzávierky mesta stačili vybrať najpotrebnejšie pomôcky, ktorými
chcú ďalej zlepšovať technické
vybavenie školy. Bude to investícia do didaktickej techniky, nákupu výukového softvéru, hudobných nástrojov, na
doplnenie interaktívnych tabúľ
a v neposlednom rade na postupné vymenenie nábytku v
triedach. Všetko pre zvyšovanie úrovne vyučovania a sta-

rostlivosti o žiakov.
Stabilizovať školu, skvalitniť
výučbu a pritiahnuť deti z blízkych sídlisk mesta - to boli
prioritné predsavzatia ambi-

ciózneho, mladého telocvikára
Petra Gajdoša, keď po paťročnom pôsobení vo Veľkom Mederi a trojročnom učení v Gabčíkove nastúpil v roku 1995 na
post riaditeľa ZŠ na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede.
Uplynulo odvtedy 14 rokov a
škola má dnes o tretinu viac
žiakov, čo nepotrebuje ďaľší
komentár. V súčasnosti ju
navštevujú žiaci nielen z celého mesta, ale aj z priľahlých
obcí. Riaditeľ tvrdí, že je to
hlavne zásluha učiteľov školy.
– „Sme bežný a súdržný kolektív, ktorého najväčšou devízou je fakt, že každý jeho člen
vie, kde stojí a je pritom
osobnosťou na svojom mieste.
Panuje však medzi nimi aj
zdravá súťaživosť a rivalita,
veľmi pozorne sledujú, čo robí
lepšie ten druhý, aby nové poznatky uplatnil vo svojej práci“
– hovorí riaditeľ Gajdoš. 548
žiakov školy vyučuje 33 pedagógov, celodennú starostlivosť v školskom klube zabezpečuje 10 vychovávateliek. O
chutnú stravu sa stará 6 zamestnancov školskej jedálne, o
bežný chod školy 1 údržbár a 1

školník.
Výuka cudzích jazykov, informatická výchova a regionálne dejiny – piliermi vlastného
školského vzdelávacieho programu.
Škola už od 1. ročníka kladie
dôraz na výuku cudzích jazykov. Rodičia a deti si môžu
vybrať medzi anglickým, nemeckým a francúzskym jazykom, ako nepovinný predmet
je ponúknutý ruský a španielsky jazyk.
Informatická výchova začína
v 2. ročníku, na II. stupni je posilnená. Škola má 2 počítačové
učebnice, ktoré slúžia na vyučovanie informatiky, cudzích
jazykov a prírodovedných
predmetov, ďalej sú vybavené
interakívnou tabuľou, čo je
prakticky jeden veľký počítač.
V popoludňajších hodinách počítačové učebne využívajú
žiaci v rámci záujmových
krúžkov, žiaci školského klubu
a všetci tí, ktorí majú o to záujem. Vo všetkých triedach na I.
stupni sú umiestnené počítače,
ktoré žiaci využívajú nielen na
vyučovacích hodinách, ale aj
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Strede ako prvá škola na Slovensku prevzala oficiálny certifikát Daltonskej školy. Dalton
vychováva žiakov k samostatnosti, spolupráci a tolerancii.
Pre deti vytvára tvorivé, pracovné prostredie. Deti to prijali, rodičia tiež. Tomu je prispôsobený rozvrh hodín, aj
samotné triedy.

ROZVOJOVÉ PROJEKTY NA
SKVALITNENIE
VYUČOVANIA

na spestrenie a spríjemnenie
voľného času.
Špecialitou školy je učebný
predmet regionálne dejiny.
Prostredníctvom vyučovania
regionálnych dejín vštepujú
deťom kladný vzťah k vlastnému regiónu, rodnému mestu, okresu Dunajská Streda a k celému Žitnému ostrovu.
História Daltonskej školy sa
začala písať v roku 2003, prvé
kontakty nadviazali v Győri a v
Rakúsku, kde už mali v tejto
výuke bohaté skúsenosti. V
roku 2005 ZŠ na Jilemnického
ulici v Dunajskej Strede sa stala pilotnou školou na školenie
pre Trnavský kraj a všetky
školy, ktoré prejavili záujem.
Na medzinárodnej konferencii v máji v Brne ZŠ na
Jilemnického ulici v Dunajskej

Škola bola úspešná aj v projektoch Revitalizácia školských jedální, Jazykové laboratória, E-vzdelávanie žiakov
zo sociálne znevýhodneného
prostredia, Otvorená škola –
oblasť športu. Najvýznamnejším projektom je rekonštrukcia školy, ktorá bola daná
do užívania v roku 1982. V budúcom roku v rámci veľkej rekonštrukcie s investičným rozpočtom 1, 287 milióna EUR zo
zdrojov EÚ sa realizuje výmena okien, dodatočné zateplenie
budovy, rekonštrukcia hlavného vchodu, rekonštrukcia
systému ústredného kúrenia,
výmena radiátorov a zriadenie
vlastnej kotolne. Od rekonštrukcie si sľubujú úsporu nákladov na energiu ročne až
20–30 tisíc EUR a v neposlednom rade peknú a modernú
školu v novom šate.

CELODENNÁ
STAROSTLIVOSŤ O žIAKOCH
V ŠKOLSKOM KLUBE

Aby škola uľahčila prácu rodičom, žiakom venuje maximálnu celodennú starostlivosť
v školskom klube. Spolupráca
s učiteľmi I. stupňa je vyni-

kajúca. Vďaka tomu rodič má
záruku a istotu, že o dieťa je
postarané aj v čase, kedy sa mu
sám nemôže venovať. V systéme celodennej starostlivosti
1. ročníky sú samostatné, vyššie ročníky sú rozptýlené. Prváci a druháci majú samostatné
oddelenie, aby pedagógovia
mohli pomáhať deťom tým viac, čím je dieťa mladšie, čím do
nižšieho ročníka chodí, najmä
ak ide o deti, ktoré prichádzajú
z maďarských rodín.
Podľa riaditeľa škola akceptuje, že žijeme na národnostne
zmiešanom území. Cez prestávky, na telesnej výchove, v
školskom klube deti bežne rozprávajú medzi sebou v materinskom jazyku. – “My im to
nebudeme zakazovať, nech
kľudne rozprávajú po maďarsky, nie sú tu národnostné
problémy. Našim cieľom je, aby
sa deti cítili v škole dobre a
bezpečne” – dodáva na záver
Peter Gajdoš, riaditeľ ZŠ na
Jilemnického ulici.

-FK-
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Régi karácsonyok felejthetetlen
emlékei
A legfényesebb ünnep sem homályosíthatja el a gyermekkor karácsonyainak hangulatát. Régi dunaszerdahelyieket kértünk
meg, meséljenek róluk.
Kósa Aranka már elmúlt
nyolcvan éves, de legalább
tízet nyugodtan letagadhatna.
A nagy múltú dunaszerdahelyi
muzsikusok leszármazottjának
szép és tragikus emlékei egyaránt fűződnek a régi karácsonyokhoz.
„Gyerekkoromban nagyon
szép karácsonyaink voltak. Nálunk nem csak az édesapám
volt kenyérkereső, hanem az
édesanyám is. Otthon hímzett,
akkoriban ugyanis mindent
hímzéssel díszítettek, az abroszokat, a blúzokat, a női fehér-

neműt. Fehérvarrónőknek hívták őket, ilyen volt az édesanyám is, és én is nagyon korán
megtanultam varrni, hímezni.
Ezt a munkát jól fizették, így
nem láttunk nagy hiányt. Régen
nem voltak olyan drága ajándékok, mint manapság, mégis
boldog karácsonyaink voltak.
Szép nagy karácsonyfánk volt,
és gazdag asztalunk. Az édesanyám rengeteget főzött, sütött,
többet, mint most szokás. Csak
bejgliből is többfélét készített,
diósat, mákosat, kakaósat, csinált réteseket és vajas tésztát
is, persze, vajjal, mert akkor

Kósa Aranka

Ez a régi naptár sok más érdekes nyomtatvánnyal együtt a
Csallóközi Múzeum gyűjteményében található.

még nemigen használtak margarint. Az édesanyám lány korában vendéglőben főzött, mindent nagyon ízletesen tudott
elkészíteni. Karácsony délig
böjt volt, este lencselevest ettünk és tésztát, nálunk nem volt
hal. Amikor az éjféli mise után
hazajöttünk, töltött káposzta
került az asztalra.
A karácsonyok akkor lettek
szomorúak, amikor már nem
ültük mind körül az ünnepi
asztalt.
Öten voltunk gyerekek, két
testvérem a székesfehérvári katonazenekarban játszott, közülük az egyik a háború alatt
meghalt Oroszországban. Édesapám is Oroszországban
volt, sokat szenvedett, de sikerült hazatérnie. Az egyik öcsé-

met 14 évesen munkatáborba
vitték. Amit beszélt róla, rettenetes volt. Túlélte, de borzasztó
állapotban került haza. Nagyon sokáig jóformán szólni
sem lehetett hozzá, az átélt borzalmak annyira megviselték az
idegeit, időbe telt, amíg rendbe
jött. A másik testvéremet is, aki
a székesfehérvári katonazenekarban játszott, munkatáborba vitték. A háború alatt ismerkedett meg későbbi feleségével, egy francia lánnyal. Elment vele Franciaországba,
ahol megbecsült zenetanár lett.
Csak huszonnégy év után látogatott haza, de nem felejtette
el a nyelvet, tisztán beszélt magyarul. Ma már ő sem él, mint
annyian a szeretteim közül.
Rájuk gondolok karácsonykor.”
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A most 75 éves Potásch Mária 1947 óta él Dunaszerdahelyen, de legrégibb karácsonyi emlékei nem ehhez a
városhoz kötődnek.
„Gyerekkoromban gyönyörű
karácsonyaink voltak, és ezt elsősorban az édesanyámnak köszönhettük, aki a semmiből is
elő tudta varázsolni a meghittséget. Az első karácsony, amelyre világosan emlékszem,
még Bősön volt, négyéves lehettem. Édesapám hozott egy
dobozt, de nem nyitotta ki, és
ez nagyon titokzatos volt. Később hozott egy nagy nyaláb
fenyőágat, meg mohát. Ezt a
bősi erdőből hozta, engedélye
volt a bejárásra, mert kéményseprő volt, ő tartotta rendben a
kastély kéményeit. A bátyámmal folyton körülötte sündörögtünk, kíváncsiak voltunk,
mire lesz mindez. Másnap aztán megtudtuk, amikor bementünk a szobába: a sarokban egy
csodaszép betlehem állt. A
színes, csillogó keménypapírból kivágott figurák, Mária,
József, és a kisded hegyes falábra voltak erősítve, amely
bele volt szúrva a mohába.
Háromszög alakú volt a kékre
festett, csillagos égbolt és a
mohával beterített alsó deszka
is, kétoldalt sorjáztak a fenyőágak, fent dróton függött a
betlehemi csillag és az angyal.
A bátyámmal ámulva ültünk a
földön, és édesanyánk elmesél-

te Jézus születésének történetét. A karácsonyfa fel volt akasztva a gerendás mennyezetre, alatta asztal állt, amelyre
minden karácsonykor ugyanaz
került: mazsolás kalács, kis cipó, dió, alma, hagyma, fokhagyma, méz, ostya. Édesapám
szlovák családból, Újbányáról
került a Csallóközbe, az ő családi hagyományát követve
szentestén mindig káposztalevest ettünk, szárított gomba
és krumpli volt benne. Én a mai
napig ezt készítem karácsonykor, csak feljavítom egy kis kolbásszal és tejföllel. Az édesanyám káposztalevesének e
nélkül is csodálatos íze volt.
Remekül főzött, fiatalabb korában szakácsnő volt. Többek
között Pozsonyban, a későbbi
híres színésznő, Bulla Elma
szüleinél szolgált, akik nagyon
szerették és megbecsülték.
Az 1944-es, utolsó háborús
karácsony gyakran eszembe
jut. Bős tele volt magyar katonákkal, Győr felől közeledtek
az oroszok. Édesanyám szerzett
valahonnan cukrot, szaloncukrot főztünk belőle, és selyempapírba csomagoltuk. Én papírkarikákból láncot ragasztottam, azzal díszítettük a karácsonyfát, amelyhez Háromkirályokig nem szabadott nyúlni.
Karácsony után beszállásolták
hozzánk a magyar tisztiorvost,
a szobánkban lakott a csicskásával, egy tohonya, lusta le-

génnyel, mi öten a konyhában
aludtunk. A bátyámmal türelmetlenül vártuk, mikor szedhetjük le a fát, és amikor végre
megtehettük, kiderült, hogy egyetlen cukor sem maradt rajta, a csicskás mind megette, a
papirost pedig szépen visszacsomagolta. Óriási csalódást

Megmosolyogtató az egykori újsághirdetések, reklámok szövege és nyelvezete.

éreztem, vigasztalhatatlan voltam. Ki tudja, mi történt a magyar katonákkal, akiket 1945
március elején, amikor távoztak, a falu határáig kísértek a
bősiek. Győrnél tragikus csata
volt, lehet, hogy ők is részt vettek benne.”
/VK/
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Spomienky na niekdajšie Vianoce
Ani ten najžiarivejší sviatok nedokáže zatemniť čaro Vianoc z detstva. Starých dunajskostredčanov sme spovedali o nich.
Mária Potásch (75) žije v
Dunajskej Strede od roku
1947, najstaršie spomienky na
Vianoce sa však neviažu k
tomuto mestu.
“V detstve sme mali, hlavne
vďaka matke, nádherné Vianoce. Dokázala aj z ničoho vyčariť sviatočnú atmosféru. Prvé Vianoce, na ktoré sa jasne
pamätám, sa odohrávali ešte v
Gabčíkove, mohla som mať asi
štyri roky. Otecko doniesol veľkú krabicu, ktorú však neotvoril, čo mi pripadalo veľmi tajomné. Neskôr doniesol za náruč konárov z ihličnatých stromov a mach. Doniesol ich z

gabčíkovských lesov, kde mal
ako kominár, ktorý sa staral o
komíny kaštieľa, povolený
vstup. S bratom sme sa tmolili
okolo neho, boli sme zvedaví ,
čo sa z toho všetkého vykľuje.
Tajomstvo sa rozlúsklo až na
druhý deň, keď sme vkročili do
izby: v kúte stál nádherný betlehem. Z ligotavého tvrdého
kartónu boli vystrihnuté tri figúrky, Márie, Jozefa a dieťaťa.
Boli pripevnené na drevo s
ostrým hrotom, ktoré bolo zapichnuté do machu. Pozadie
zobrazujúce hviezdne nebo bolo namaľované na modro,
spodná doska bola zdobená

Mária Potásch

Starý dunajskostredský kalendár z roku 1926 (zo zbierky
Žitnoostrovského múzea)

machom a čečinou. Betlehemská hviezda ako aj anjel viseli
na tenkom drôte. S bratom sme
sedeli na zemi a s úžasom sme
počúvali rozprávanie mamičky
o Ježišovom narodení. Vianočný stromček bol pripevnený na
strop, pod ním stál stôl s klasickou vianočnou ponukou:
hrozienkový koláč, malý bochník chleba, orechy, jabĺčká, cibuľa, cesnak, med a oplátky.
Otecko pochádzal zo slovenskej rodiny, na Žitný ostrov prišiel z Novej Bane. Ako v ich rodine bolo tradíciou, na Štedrý
večer sme vždy mali kapustnicu, so sušenými hríbmi a zemiakmi. Do dnešného dňa varím na Vianoce kapustnicu, len
ju ešte trocha dochutím klobásou a smotanou. Mamičkina
kapustnica nemala páru. Výborne varila, za mladi bola kuchárkou. Medzi inými pra-

covala i v Bratislave u rodičov
neskôr veľmi populárnej herečky Elmy Bulla, kde si ju veľmi
vážili.
Často spomínam na Vianoce
v roku 1944. Gabčíkovo bolo
plné maďarských vojakov. Ruské vojská sa valili od Győru.
Mamička pozháňala niekde cukor, varili sme z neho salónky,
ktoré sme potom balili do hodvábneho papiera. Ja som z
farebných papierikov zliepala
reťaz, ktorou sme potom zdobili
stromček. Nesmeli sme sa
stromčeka dotknúť až do Troch
kráľov. Po Vianociach ubytovali u nás maďarského armádneho lekára. Býval v našej jedinej izbe so svojim sluhom,
tučným, lenivým mladíkom,
kým my sme sa piati tlačili v
kuchyni. S bratom sme netrpezlivo čakali, kedy môžeme
stromček rozobrať. Keď sme
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tak urobili, vysvitlo, že ani v
jednom papieriku nezostala salónka. Sluha všetko zjedol, a
papieriky šikovne upravil do
pôvodného tvaru. Cítila som
obrovské sklamanie, Kto vie,
čo sa s vojakmi stalo. Keď na
začiatku roku 1945 opúšťali
dedinu, miestni ich odprevadili
na kraj dediny. Pri Győri sa odohrala tragická bitka, možno,
aj oni boli účastníkmi tohto
boja.”

lebo margarín sa vtedy ešte
príliš nepoužíval. Mamička za
mladi varila v reštaurácii, všetko dokázala veľmi chutne pripraviť. Na Vianoce do obeda
sme mali pôst, večer sme jedli
šošovicovú polievku a cestoviny, u nás ryba nebola. Po
polnočnej omši sme jedli kapustnicu.
Vianoce sa stali smutnými
vtedy, keď sme už nesedeli všetci pri stole. Boli sme piati

Aranka Kósa vyrastala v rodine vynikajúcich dunajskostredských muzikantov. Má
vyše osemdesiat rokov, zažila
veľa Vianoc, radostné aj tragické.
“V detstve sme mali nádherné Vianoce. U nás zarábali
obaja rodičia. Mamička vyšívala, v tých časoch totiž všetko zdobili výšivkami, obrusy,
blúzky, ženskú bielizeň. Aj aj ja
som sa veľmi skoro naučila šiť,
vyšívať. Bola to dobre platená
robota, preto sme dobre žili. Za
môjho detstva neboli drahé
darčeky, ako dnes, predsa sme
mali šťastné Vianoce. Vždy sme
mali veľký vianočný stromček a
bohatý stôl. Mamička veľa
varila a piekla, viac, ako je
dnes zvykom. Aj z bajglí bolo
viac druhov: makové, orechové, kakaové a veľa maslového
cesta, samozrejme s maslom,

súrodenci, dvaja slúžili vo
vojenskom súbore v Székesfehérvári. Jeden z nich cez vojnu
zahynul v Rusku. Aj otecko bol
v Rusku, vytrpel si svoje, ale sa
mu podarilo dostať domov.
Mladšieho brata v 14 rokoch
zobrali do pracovného tábora.
Hrozne trpel. Prežil to, ale
domov sa vrátil vo veľmi zúboženom stave. Dlho sme sa
mu nemohli ani prihovoriť,
prežité hrôzy mu úplne zničili
nervy. Trvalo, kým sa zotavil.

Aj druhého brata, ktorý slúžil vo vojenskom súbore, odvliekli do pracovného tábora.
Cez vojnu spoznal budúcu
manželku, francúzske dievča.
Odišiel s ňou do Francúzska,
kde sa stal uznávaným učiteľom hudby. Len po 24 rokoch
nás mohol navštíviť, ale nezabudol hovoriť po maďarsky. Už
ani on nežije, podobne, ako
mnohí z mojej rodiny. Cez Vianoce budem myslieť práve na
nich. “

Marika néni ma is rendszeresen eljár a nyugdíjasok klubjába.

Megújult a Csallóközi
Könyvtár

Priestory Žitnoostrovnej
knižnice vynovené

A közelmúltban jelentős felújításon esett át a dunaszerdahelyi
Csallóközi Könyvtár. A felnőtt kölcsönzési osztály, az
olvasóterem és az internetszoba új padlóburkolatot kapott,
továbbá a látogatók kényelmét szolgáló új asztalok, székek és
más bútorok kerültek a termekbe. A régiek ugyanis még 1977ből valók voltak, amikor a könyvtár a Városi Művelődési
Központba költözött. A felújításra fordított 11 ezer euró a
fenntartó Nagyszombat Megyei Önkormányzat költségvetéséből
származik. Biztonsági kamerarendszert is felszereltek, erre a
kulturális minisztériumnál nyert pályázati pénzt a könyvtár.
Örömteli dolog, hogy az idén saját forrásból mintegy 22 ezer
euró jutott új könyvek vásárlására, amit a kulturális
minisztériumtól kapott, további 3500 euróval egészítettek ki.
December 1-től tehát megújult környezetben, jelentősen
bővített könyvállománnyal és ingyenes internetszolgáltatással
várja olvasóit a Csallóközi Könyvtár.
-FK-

Knižnica prednedávnom prešla významnými zmenami.
Výpožičné oddelenie dospelých, čitáreň a internetovú miestnosť
má novú podlahu. Ďalej má nové stoličky, stoly a iný nábytok.
Staré zariadenie pochádzalo totiž ešte z toku 1977, kedy knižnicu
umiestnili v MsKS. Finančné prostriedky v sume 11 tisíc eur
poskytol zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj zo svojho
rozpočtu. Rozmiestnili aj bezpečnostný kamerový systém, ktorý
financovali z grantu ministerstva kultúry na základe úspešného
projektu. Je potešiteľné, že z vlastných zdrojov sa na nákup
nových kníh ušlo až 22 tisíc eur, k čomu mohli pridať ďalších
3500 eur od ministerstva kultúry.
Žitnoostrovná knižnica teda od 1. decembra očakáva svojich
čitateľov vo vynovených priestoroch, značne rozšíreným
knižným fondom a bezplatnými internetovými službami.
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Naša cesta
k cieľu

Modernizujeme dopravnú sieť Slovenska, vytvárame pritom množstvo pracovných príležitostí, ideme za
lepším prístupom k slovenským regiónom a za následným ekonomickým prínosom pre všetkých.
Vieme, kam chceme ísť, a vieme, ako sa tam dostať.

Operačný program Doprava je spolufinancovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.
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Bekamerázás előtt a
stadionok
Egy augusztusi belügyminisztériumi határozat értelmében november 1-től kamerarendszernek kell működnie
valamennyi 2000-nél több nézőt befogadni képes stadionban.
Kamerákat kell elhelyezni a
be-járatoknál, hogy a sportlétesítményekből kitiltott személyek már beléptetéskor kiszűrhetők legyenek. E kamerák feladata lesz az, hogy a stadion területére belépni szándékozók
arcát összehasonlítsa az adatbázisban talált fényképekkel.
Ha az illető ki van tiltva, a
rendszer máris figyelmezteti a
szervezőket. A rendelkezés
szerint a nézőteret is monitorozni kell, hogy egy esetleges
rendbontás után könnyebben
azonosítani lehessen az elkövetőket. Sok klub még nem
helyezte üzembe a kamerarendszert. Ezekbe a stadionokba csak 2000-nél kevesebb nézőt engedhetnek be.
A kamerarendszer kiépítése
költséges dolog, és jelenleg

még a DAC-nál sem működik:
"Egy-egy kamera ára 10005000 euró között mozog. Számolni kell a kábelhálózat kiépítésével, hiszen ebben az esetben a drótnélküli összeköttetés
nem jöhet szóba, és a rögzítő
berendezésekről sem szabad
megfeledkezni. A Sport utcai
beléptető kapuknál könnyen elhelyezhetők a kamerák. A Slovan és a nagyszombati Spartak
elleni rizikós mérkőzéseken a
szabadidőpark felőli két kaput
is meg szoktuk nyitni, ezen az
oldalon szintén megoldható,
hogy oda is kamerákat szereljünk " - mondta Baráth Tibor,
a DAC biztonsági menedzsere.
(PLL)

Kamery na štadiónoch:
drahá
inštalácia

V zmysle rozhodnutia ministerstva vnútra z augusta
t.r. na každom štadióne s kapacitou nad 2 tisíc divákov
od 1. novembra musí byť nainštalovaný kamerový systém.
Kamery treba umiestniť pri
vstupných bránach, aby sa nežiadúce osoby mohli eliminovať už pri vchode do športového areálu. Úlohou týchto kamier bude porovnať tváre vstupujúcich s fotografiami nežiaducich osôb v databáze. Ak sa
vstupujúca osoba nachádza v
systéme, ten ihneď na to upozorní organizátora. Podľa nariadenia treba monitorovať i
hľadisko, aby sa v prípade in-

cidentu previnilcov bolo možné ľahšie identifikovať.
Veľa klubov ešte nemá takýto monitorovací systém, preto
vpúšťajú na štadión menej ako
2 tis. divákov. Jeho vybudovanie je drahé, v súčasnosti nefunguje ani na štadióne DAC-u
„Jedna kamera stojí 10005000 eur, treba počítať aj s nákladmi na kladenie káblov, veď
v tomto prípade bezdrôtové
spojenie nie je možné, a nesmieme zabudnúť ani na náklady na umiestnenie techniky.
Pri vchode zo Športovej ulice
nebude problém s umiestnením
kamier. V prípade rizikových
zápasov so Slovanom a trnavskou Spartou sme zvykli otvoriť
i brány zo strany centra voľného času. Ani tu nebude
problém s umiestnením kamier“ - povedal pre DH bezpečnostný manager DAC-u,
Tibor Baráth.
(PLL)

A DAC és a Senica szurkolói barátkoztak Priateľské stretnutie maďarských a
slovenských fanúšikov

Magyar gulyás a szenici
fanklubosoknak

November 21-én a DAC-Senica Corgoň ligás mérkőzés
előtt (1:2) nem szokványos eseményre került sor. Az egyik
dunaszerdahelyi szurkolói csoport, a Yellow Blue Supporters
és a szenicei fanklub közös programot szervezett, melynek
elején egy focimeccsre került sor.
A DAC-stadion mögötti kis műfüves pályán igazságos, 10:10es döntetlen született. A jó hangulatú mérkőzés után a vendégek
magyar gulyást kóstolhattak az egyik étteremben, majd a két
szurkolótábor megtekintette a Corgoň-ligás meccset. A kapcsolatfelvételt a szeniceiek kezdeményezték, akik városukban
szerették volna vendégül látni a DAC-szurkolókat. A sűrű
program miatt erre nem került sor, ezért úgy döntöttek, hogy
inkább a két csapat dunaszerdahelyi bajnoki meccsének napján
találkoznak. (pll)
Nagy Marián (a Yellow
Blue Supporters szurkolói csoport elnöke): "Üzenni szeretnénk a politikusoknak, hogy a
két nemzet jól megfér egymás
mellett, és nincs közöttünk
semmilyen probléma. Egy
szlovák és egy magyar szurkolótábor között is lehet jó a
viszony. Nincs szükség arra,
hogy egyes politikusok tovább
folytassák a feszültségkeltést."

Zdeno Sládek (a Fanklub
Senica elnöke): "A hangulat az
első perctől kezdve nagyon jó.
Szép ajándékokat kaptunk a
dunaszerdahelyiektől, amit nagyon köszönünk. Megmutattuk, hogy barátok tudunk lenni, tekintet nélkül arra, szlovák, magyar, cseh vagy bármilyen más nemzetiségű emberről van szó."

Aj fanúšikovia
rozdielnych táborov môžu
byť priatelia
21 novembra pred ligovým zápasom DAC-Senica (1:2)
došlo k raritnej udalosti. Dunajskostredský fanklub Yellow
Blue Supporters a senický fanklub zorganizovali spoločný
program, ktorý sa začal futbalovým zápasom.
Na umelom trávniku padlo 10 gólov na jednej i druhej strane.
Po spravodlivej remíze hostia ochutnali maďarský guláš, po
obede sledovali ligový zápas oboch mužstiev. Nevšedné
nadväzovanie kontaktu iniciovali seničania, ktorí pôvodne chceli
pozvať Dunajskostredčanov. Program však bol priveľmi nabití,
preto sa oba kluby rozhodli pre takéto stretnutie v deň ligového
zápasu.
Marián Nagy, predseda
fanklubu Yellov Blue Supporters: “Aj touto formou odkazujeme politikom, že naše národy
dobre spolunažívajú, nie je
medzi nami žiadne nedorozumenie. Vzťahy môžu byť dobré
aj medzi fanklubmi Maďarov a
Slovákov. Nepotrebujeme, aby
politici pokračovali v stupňovaní napätia.”

Zdeno Sládek, predseda
Fanklubu Senica: „Atmosféra
bola od prvej chvíle výborná.
Od dunajskostredčanov sme
dostali nádherný dar, za čo
veľmi pekne ďakujeme. Dnes
sme ukázali, že vieme byť priatelia, nezávisle od toho, akej
národnosti sme, slovenskej,
maďarskej, českej alebo inej.“
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Ha leesik a hó…
Vajon ki felelős a városban
a hóeltakarításért az utakról
és a járdákról? Erről kérdeztük Szabó Dezső mérnököt, a városi hivatal műszaki
szakosztályának vezetőjét.
A megyei utak tisztán tartása az útkarbantartó vállalat dunaszerdahelyi kirendeltségének hatáskörébe tartozik. A
helyi jellegű utakon a városi
hivatal takaríttatja el a havat.
Szükség esetén azonban mindenütt segít abban, hogy a hó
ne akadályozza a biztonságos
közlekedést. Ha leesik a hó,
először a forgalmasabb utcákat
tisztítják meg. A városban
összesen mintegy 50 kilométernyi útszakaszon kell garantálni a balesetmentes közlekedést.
A behavazott, csúszós járda
is sok baleset forrása. A városi
hivatal dolga biztosítani itt is a
hó idejében történő eltakarítását. Kivéve a családi házak,
vagy a boltok előtt lévő járdákat. Itt az üzlet tulajdonosa,
vagy bérlője, illetve a családi

Ak napadne sneh…

ház tulajdonosa köteles erről
gondoskodni. Ha ezt elmulasztja és baleset történik, akkor a szerencsétlenül járt személy jogosan kérhet kártérítést
a boltostól, vagy a tulajdonostól.

Kto je zodpovedný v meste
za odpratanie snehu z ciest a
z chodníkov? Opýtali sme sa
vedúceho technického odboru na mestskom úrade
Ing. Dezidera Szabóa.

A lakossági észrevételeket,
panaszokat a következő telefonszámokon fogadják.: munkaidőben a 590-3920, egész
nap pedig a 0905/ 624-561-es
telefonszámon.

Na cestách v kompentencii
župných orgánov zimnú údržbu vykonáva dunajskostredská filiálka Slovenskej
správy ciest /SSC/. Na cestných komunikáciach miestneho významu odpratanie snehu

zabezpečuje mestský úrad v
Dunajskej Strede. Ak však treba rýchlo konať, alebo je kalamitná situácia, technický odbor mestského úradu koná v
súčinnosti s SSC. Vychádzajú
zo zásady, že najskôr treba
spriechodniť najfrekventovanejšie úseky, aby znížili nebezpečenstvo dopravných nehôd a kolízií.
Zasnežené chodníky s námrazou sú zdrojom mnohých
úrazov. Včasné odpratanie
snehu z chodníkov zabezpečuje technický odbor mestského úradu. Výnimkou sú
chodníky pred rodinnými domami a pred obchodmi. Likvidácia snehovej prikrývky alebo poľadovice z chodníka je
úlohou majiteľa domu, alebo
nájomníka obchodu. Ak túto
svoju povinnosť zanedbá, a
dôjde na tomto úseku k úrazu,
poškodená osoba je oprávnená
vymáhať od neho náhradu
spôsobenej škody.
Postrehy alebo sťažnosti zatelefonujte na mestský úrad na
nasledujúce čísla: 590-3960 /
v úradných hodinách/, a po
celý deň: 0905/624-561.

Nem bab ra megy a já ték!

Nejde o babku!

November 25-i versenyünk megfejtői

Výhercovia čitateľskej súťaže z 25.
novembra

Legutóbbi feladványunk így hangzott: 1. Hol található az
Amphora konyha- és lakásstúdió? 2. Törülközőből és
fürdőlepedőből milyen világmárka kapható a boltban? 3. Hány
százalékos a karácsonyi kedvezmény az Amphora boltban?

V poslednom vydaní DH sme položili nasledovné otázky: 1.
Kde sa nachádza kuchynské a bytové štúdio Amphora? 2. Aké
ručníky a uteráky svetovej značky ponúka predajňa? 3. Aká je
vianočná zľava v predajni Amphora?

A helyes válaszokat beküldők közül hárman 18 -18 euró értékű vásárlást nyernek az Amphora konyha- és lakáskultúra
üzletben. Szükséges a személyazonossági igazolvány bemutatása.

Z tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vylosovali troch
výhercov: Etelka Koczkás, Dunajská, 369/2, Júlia Becse,
Gombótásska u. 12 a Margit Somogyi, Komenského 1217.

Nyerteseink: Koczkás Etelka, Duna utca, 369/2, Becse Júlia,
Gombótás u. 12 és Somogyi Margit, Komenský utca 1217. A
nyereményért az Amphora boltban jelentkezzenek. A választékos igényességet előtérbe helyező konyha – és lakásstúdió
a Galántai úton, a Pneumat cég épületében található. Hétfőtől
péntekig 10 – 17.30 , szombaton 9-12.00 között tart nyitva.

Na výhercov čaká nákupná poukážka v hodnote po 18 eur.
Výhru si môžete vyzdvihnúť priamo v predajni. Treba sa
preukázať občianskym preukazom. Kuchynské a bytové štúdio
Amphora sa nachádza na Galantskej ceste v budove Pneumatu.
Otváracia doba: pondelok – piatok 10.00 – 17.30, sobota:
9.00 – 12.00.

Új kérdéseket ezúttal nem teszünk fel. Lapunk következő
száma ugyanis még karácsony előtt, december 23-án megjelenik, és az idő rövidsége miatt nem érkeznének be időben a
megfejtések. De ebben a számban már újra lesz olvasói verseny!

Nové otázky tentokrát Vám nepoložíme. Nasledujúce číslo
našich novín totiž vyjde ešte pred vianocami 23. decembra. Pre
krátkosť času by ste nestihli zaslať načas vaše odpovede. Vo
vianočnom čísle novín však už znova bude čitateľská súťaž!
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Krónika

A VMK programjából - PROGRAM MsKS

Novorodenci/Születések

2009 D E C E M B E R 2009
Dec.18.–17.00 ó.: a Vámbéry Ármin Gimnázium diákjainak
szalagavatója
Dec.21.–10.00 ó.: Karácsonyi kívánságok sorsolása a COOP
Jednota SD szervezésében
Dec.21.–16.00 ó.: A BUDAPESTI UTCASZÍNHÁZ
bemutatja: BETLEHEMI ÉJ, helyszín: a Korzó
ELŐZETES J A N U Á R 2 0 1 0
Jan.21.–19.00 ó.: A GÓZON GYULA KAMARASZÍNHÁZ –
BUDAPEST bemutatja: Shakespeare: A MAKRANCOS
HÖLGY (szerelmi haddelhadd) Rendező: Honti György

Rigóová Dominika
Mucska Hanna
Veselý Alex Leó
Puzsér Tamás
Ravasz Máté
Benkovský Anna
Peller Márk
Kotásková Nikola
Mészáros Nimród
Skarba Kiara
Elek Laura Liliána
Csicsay Bence
Stojková Melani

Zomreli / Elhalálozások
Ferdinant Ladislav / 1958/
Buday Štefan / 1945/
Harsányi Tibor / 1939/
Szabóová Margita / 1931/
Bíró Ladislav / 1953/
Zalová Mária /1927/
Schewellová Lenka / 1929/
Simcsiková Vilma / 1921/
Ignaták František / 1931/

Házasságkötés / Sobáše
Binder Vojtech – Švihranová
Ivana
Jedlička Štefan – Bugánová
Zuzana
Tallósi Szilárd – Deáková
Monika

A Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ
állandó programjai :
Totyogók Klubja, Buday Edit
vezetésével: hétfő és szerda 9.30 –
12.00 ó.

Egészségklub, Szabó Jolán
vezetésével: szerda 18.00 – 20.00
ó.

Sakkozók Klubja: hétfő és
péntek 16.00 – 20.00 ó.

Kondicionáló torna, Nagy
László vezetésével: szerda 18.00
– 20.00 ó.

Pilates torna, Ollári Janka
vezetésével: hétfő 17.00 – 18.00 ó.
Aranykert Bábcsoport, Csepi
Zsuzsanna vezetésével: hétfő
17.00 – 20.00 ó.
Gyógytorna, Szitás Renáta
vezetésével: hétfő 18.00 – 19.00 ó.
Aerobic, Kašpar Andrea
vezetésével: hétfő és szerda 19.00
– 20.00 ó.
Zenetanfolyam, Sípos Tibor
vezetésével: kedd 14.00 – 18.00 ó.
Sahaja jóga, Gerhátová Marta vezetésével: kedd 18.30 – 19.30
ó.
Énekoktatás, Farkas Mária
vezetésével: szerda 12.30 – 17.30
ó.
Mozgássérültek Klubja: szerda 14.00 – 16.00 ó.
Moderntánc, Ješ Izabella vezetésével: szerda 17.00 – 18.00 ó.
(alsó tagozatosok) csütörtök 17.00
– 18.00 ó. (óvodások)
Tiszta Forrás Népdalkör,
Szabó Jolán vezetésével: szerda
16.00 – 18.00 ó.
Jóga, Gútay Adrianna vezetésével: szerda 17.00 – 19.00 ó.
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A-Klub : szerda 18.30 – 20.00 ó.
Gézengúzok
Bábcsoport,
Csörgei Tünde vezetésével: csütörtök 15.30 – 17.00 ó.

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.

ÚJRA ITT AZ
ARANYKAPU!
Bőséges karácsonyi
árukínálattal várnak minden
kedves érdeklődőt az ünnepi
vásárba december 23-ig. Az
Aranykapu ezúttal is a volt
szabadidő-központban / a
Dexia bank mögött/ található,
bejárat a Kukučin utca felől.

ZLATÁ BRÁNA
OTVORENÁ!

Ágacska Gyermek-néptáncegyüttes, Nagy Melinda és Nagy
Iván vezetésével: péntek 14.30 –
21.00 ó.

Bohatým sortimentom
očakávajú každého do
vianočných trhov, ktoré
potrvajú do 23. decembra.
Vianočný predaj sa nachádza
aj tento rok v priestoroch
bývalého Centra voľného
času za Dexia bankou, vchod
z boku z Kukučínovej ulice.

Rovásíró Kör, Matlák Szilárd
vezetésével: péntek 15.00 – 17.00 ó.

VERMES VILLA

Hastánc, Ágh Adrianna vezetésével: csütörtök 18.00 – 20.00 ó.

Novus Ortus színjátszó csoport, Takács Tímea vezetésével:
péntek 17.00 – 20.00 ó.
Csallóközi
Táncegyüttes,
Brandl Ferenc vezetésével:
péntek 17.00 – 20.00 ó. szombat
10.00 – 13.30 ó.
Fókusz gyermekszínjátszó
csoport, Jarábik Gabriella vezetésével: szombat 9.30 – 13.30 ó.
Társastánc tanfolyam, Morva
Pál vezetésével: szombat 10.00 –
12.00 ó.

Kortárs Magyar Galéria
A Kortárs Magyar
Galériában a
Budapesti MissionArt
Galéria által rendezett
NAGYBÁNYA
című festészeti kiállítás
látható
2010. január 7-ig
és a Fotópályázat 2009
tárlat.
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Megható karácsonyváró ünnepség
A Dunaszerdahelyi járásban
működő szociális intézetek lakói meghívót kaptak a Városi
Művelődési Központba december elsejére a mentálisan
sérültek karácsonyi rendezvényére, amelyet hagyományosan a házigazda intézmény
és a Kondé Miklós Polgári
Társulás szervez. Az esemény
kézműves foglalkozásokkal és
a karácsonyfa feldíszítésével
kezdődött. Ünnepi áldást Herdics György apát, dunaszerdahelyi
esperes-plébános
mondott. Ebéd után az értelmi
fogyatékkal élők Ki mit tud?
vetélkedőjét tartották meg,
majd teli zsákjával megérkezett a várva várt Mikulás és elkezdődhetett az ajándékosztás.
Az összejövetel estig tartó
diszkóval zárult.

Z nadchádzajúceho èísla

M

iről tárgyaltak a
képviselők?/ O čom
rokovali poslanci?

Dojímavé
očakávanie
Vianoc
Obyvateľov sociálnych domovov z okresu Dunajská
Streda na 1. decembra pozvali
do mestského kultúrneho domu na tradičné predvianočné
stretnutie. Už takmer tradičný
zraz mentálne postihnutých
dospelých a detí aj tento rok
organizovala ako hostiteľská
inštitúcia MsKS a OZ Kondé
Miklós. Na úvod prezentovali
ukážky ľudových remesiel a
takmer 200 hostí spoločne
ozdobilo vianočný stromček,
potom zažiarili adventské
sviečky. Slávnostné požehnanie vykonal opát György
Herdics, dunajskostredský
kaplan, potom spolu pomodlili a zazneli aj vianočné
piesne. Po obede pre mentálne
postihnutých usporiadali súťaž Kto čo vie. Neskoršie dorazil dlho očakávaný Mikuláš
a rozdal prekvapenie pre každého. V závere stretnutia sa
konala až do večera veselá
diskotéka.

A Dunaszerdahelyi Hírnök
következõ számából

Ú
j megyei szervek /
Nové župné orgány

Hová tűnt az Orloj?
Eltűnt a Kék Duna alól az Orloj órajavító műhely, kérdezgetik sokan. Mi is történt?
„Nem tűntünk el, csak elköltöztünk a Főutca 34 alá” –
világosít fel Tóth András és Valasek Miklós, a két órás. Boltjuk
nemcsak helyet, nevet is cserélt, Tik-taknak hívják. Miért volt
erre szükség? „Ezzel is jelezni szeretnénk, hogy ez már nem a
régi műhely. Természetesen ugyanúgy javítjuk az órákat, mint
azelőtt, de árusítunk is órákat. Az ötletet az adta, hogy nagyon
sokan tértek be hozzánk frissen vásárolt karórával, kérve, hogy
igazítsuk a kezükre, állítsuk be, mert az üzletben nem tudták.
Gyakran javítani hoztak vadonatúj órákat: kiderült, hogy
javíthatatlanok, mást nem lehet tenni, mint visszavinni oda, ahol
vették, és reklamálni. Ezeket tapasztalva úgy döntöttünk, hogy
elfogadható áron olyan minőségi darabokat fogunk árulni,
amelyek nem romlanak el pár nap alatt, szakszerűen
elmagyarázzuk a vevőnek, hogyan kell az új órával bánni,
térítésmentesen a kezére igazítjuk, ha vízálló, leteszteljük,
valóban állja-e a vizet.”
-VK-

F
otopályázat: a
legjobb képek /
Fotosúťaž:najlepšie
zábery

K
arácsonyi hangulatú
találkozók / Stretnutia v
predvianočnom období

