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A legkisebb közös többszörös
Két vagy több egész szám legkisebb
közös többszöröse az a legkisebb pozitív egész szám, amely az adott számok
mindegyikével osztható. Így hangzik a
deﬁníció a matematikában, de úgy
érezzük, demokrácia ide, világháló
uralta mindennapok oda, egyre nehezebben találjuk azt a bizonyos közös
számot.
Pedig az adatok azt mutatják, a gazdaság robog, egyre kevesebben élnek
szűkös anyagi körülmények között, a
munkahelyek választéka is bőségesebb… Az ember azt gondolhatná,
végre közelebb kerültünk a jóléthez.
Ahhoz, amit vártunk a rendszerváltozás éveiben, amely esetében nem véletlenül maradt el a váltás szó.
A fejekben ugyanis még harminc évvel később is félelem uralkodik. Ennek

eredményeként valahogy az individualizmussal egyetemben az önzés is egyre
fontosabb tulajdonsággá növekedett.
Egyesek már olyan fogalmak hallatán
felhördülnek, mint hit, család, közösség. Nem feltétlenül kell bármelyiket is
a mi életünk legfontosabb részei közé
sorolnunk, de legalább oda kellene eljutnunk, úgy is fogalmazhatnék, hogy
visszatalálnunk, ahol ezeket az értékeket nem vonjuk kétségbe.
Az egyén jelenti az alapot, de az
egyéniség csak akkor bontakozik ki valójában, ha a közösségben is tud működni, boldogulni, képes kiteljesedni.
Tapasztaljuk, hogy amikor az én fogalma mellé nem társul igazi felismerése
saját viselkedésünk következményeinek, akkor ideges autósokat látunk az
utakon, parkolás közben, mert egyetlen

személy felelőtlen viselkedése problémákat vagy akár tragédiákat is okozhat.
Sokan a régi időket könnyezik, amikor még többet ﬁgyeltünk a másikra,
de tisztában kell lenni azzal is, hogy
nem a megszépült történelmet kell
visszavágyni, sokkal inkább a jelenlegi
körülmények közt kell megtalálni a közöst, a többszöröst. A matematika szabályai ugyanis nem változtak. Létezik a
szám, amely minden mással osztható.
Léteznek azok az értékek, amelyek
mindenki számára fontosok, csak éppen a végtelennek tűnő számtengerben
már számolni is elfejtettünk. Lehet,
csak egy zárójelet kell kinyitni a világ
számára, és az egyenlet megoldásához
is közelebb jutunk.
Rajkovics Péter főszerkesztő

Sikeres volt
a sikabonyi disznótoros

SZÍNES – FAREBNÉ

Rövid hírek
Kézen fogva – két nép barátsága
A BP-Art Egyesület A lengyel–magyar barátság 1000 éve című
vándorkiállításának megnyitója volt az idén a második tárlatnyitó február 22-én a Kortárs Magyar Galériában.
Iván Péter, a galéria vezetője üdvözölte a megjelenteket ezen a számára kedves kiállításmegnyitón, mivel a BP-Art Egyesületet, egy viszszatérő csoportosulást köszönthettünk a galériában.
A vendégek soraiban köszöntötte Dunaszerdahely két alpolgármesterét, A. Szabó Lászlót és Karaffa Attilát, Varga-Amár László festőművészt, a MAOE Képzőművészeti Tagozatának elnökét – aki a
mostani kiállítás kurátora, Veszely Ferencet, a krakkói kiállítás kurátorát, valamint Wodianer-Nemessuri Zoltán írót, akit egyben felkért a
megnyitóra.
Wodianer-Nemessuri Zoltán hasonló gondolatok mentén kezdte
megnyitóját. Szavai szerint, ha a két nép közös ezer évéről esik szó, elsősorban szentekre, történelmi személyekre gondolunk, pedig a kultúra legalább annyi párhuzamosságot mutat. Arról már nem is beszélve, hogy a hétköznapi emberek közti kapcsolatokban is mély nyoma
van a lengyel–magyar barátságnak. Pont ezért a tárlat nyitó tablója az
akkori srácokat és lányokat ábrázolja autóstopposként, Lengyelország
felé. „Hány magyar ﬁatal járt autóstoppal a hatvanas évek vége felé
Krakkóba, Varsóba és a lengyel tengerpartra. Mentünk a hagyományos barátság jegyében, s azért, mert akkoriban Lengyelország sokkal
nyitottabb és szabadabb volt” – emelte ki az író.
Szerinte az ezeréves magyar–lengyel viszony alapvetően érzelmi
kategória, és ezt a kötődést tükrözi a mostani kiállítás is, mely csoportos tárlat lévén, sokféle érzelmet tükröz. Iván Péter ezt követően elmondta, hogy szándékosan fogták rövidre a megnyitót, hogy több időt
hagyjanak a vendégeknek a tárlat anyagában való elmélyülésre, a közös
beszélgetésre. Végezetül Stanislaw Worcell, Kossuth Lajos jó barátjának szavait idézte: „Magyarország és Lengyelország két örökéletű
tölgy, melyek külön törzset növesztettek, de gyökereik a föld alatt
messze futnak, összekapcsolódtak és láthatatlanul egybefonódtak.
Ezért egyiknek léte és erőteljessége a másik életének és egészségének
feltétele”.

Családias, mégis tömegeket megmozgató rendezvény kerekedett – hasonlóan, mint az előző
években – a sikabonyi disznótorosból, amelyet
évente ebben az időszakban szervez meg a Sikabony Polgári Társulás, a város egyik legaktívabb
civil szervezete.
A rengeteg érdeklődőt a kellemes hangulat, jó
zene, ﬁnom ételek mellett a helyszínen megvásárolható friss hús is kicsalogatta a közösségi ház
udvarán szervezett akcióra, amely egészen reggeltől késő délutánig tartott.
A klasszikus disznótoros ételek mellett az elmaradhatatlan sült pecsenye, kolbász, vesevelő,
sült vér és egyéb ﬁnomságok csábították el a vendégeket, akik jócskán a tányér aljára néztek –
sőt, volt, aki kétszer is kért a ﬁnomra ízesített
disznótoros káposztából.
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Ingyenes marad a kutyák csipeztetése
KÖZÉRDEKŰ – PRE VEREJNOSŤ

A képviselők a legutóbbi plénumon döntöttek arról, hogy
március 15-től módosul a városunk területén tartott ebek
egyedi elektronikus azonosító jellel, vagyis mikrocsippel való
ingyenes ellátásáról szóló szabályzat.
A csipeztetés körülményeinek módosításáról döntöttek tehát
kedden a képviselők, amelyet a gyakorlat kívánt meg.„Dunaszerdahely az egyik első település volt Szlovákiában, amely magára
vállalta a kutyák csipeztetésével járó költségeket, hogy megelőzze
a kóbor kutyák túlszaporodását a városunkban. Az önkormányzat ugyanis azoknak, akik megﬁzették az ebadót, ingyenesen
biztosította a csipeztetést, akik így kutyaigazolványhoz is hozzájutottak” – tudtuk meg Hájos Zoltán polgármestertől.
A törvényhozók azóta kötelezővé tették a csipeztetést, de
mindezt nem biztosította térítésmentesen az állam, így az önkormányzat továbbra is ingyenesen biztosítja a kutyák csipeztetését a dunaszerdahelyieknek, viszont a visszaéléseket is szeretnék megelőzni.
„Mivel az ebadót a hat hónapnál idősebb kutyák után kell ﬁzetni, s ezután keletkezik az eb tulajdonosának díjmentessége a
kutyájának csipeztetésére, viszont a 90 napnál idősebb kutyákra
vonatkozik a bejelentési kötelezettség és a csipeztetés. Ezen körülmények fényében volt többek között szükséges módosítani a

városi rendeletet. A képviselő-testület február 19-i ülésén úgy
döntött, ha a tulajdonosok regisztrálják a hat hónapnál ﬁatalabb
kutyájukat, és azokat csipeztetik, akkor ennek költségeit a város
visszatéríti. A visszatérítés viszont az adó beﬁzetése után (ez a
hat hónapnál idősebb korban) történik, az összeg nem az adóból kerül levonásra, mert erre a törvényi keretek miatt nincs
mód, hanem visszautalásra kerül a polgárnak. A feltétel, hogy
annál az állatorvosnál történjen a chip beültetése, amely szerződésben áll az önkormányzattal” – tudtuk meg az önkormányzati ülést követően a polgármestertől.

Aj v tomto roku bol
veľký záujem o dotácie
Na treťom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa rozhodovalo o dotáciách pre fyzické a právnické osoby sídliace v
meste.
Žiadosti si mohli podať na podujatia v roku 2019, programy, akcie a činnosť, o ktorých do výšky 1000 eur rozhodli odborné komisie MSZ, nad 1000 eur zas mestské zastupiteľstvo,
o tých s mimoriadnou dôležitosťou zas na základe odporúčania
odbornej komisie rozhodol primátor.
Komisia pre šport a mládež rozhodovala o 34 žiadotiach,
spomedzi ktorých 30 podporila. Komisia pre kultúru a vzdelanie prerokovala 16 žiadostí, z ktorých podporila 14, z oblasti
kultúry zo 60 podporila 45. V komisii pre zdravotné a sociálne
veci podporili všetkých 8 žiadostí. Poslanci predložené návrhy
schválili. Na webovej stránke mesta a aj na našom portáli budú
čoskoro všetci úspešní uchádzači o podporu menovite uvedení.
Poberateľ podpory mesta je povinný túto sumu použiť v
rámci roka najneskôr do 31. decembra, do 15. januára ju zas
vyúčtovať. Vyúčtovanie musí obsahovať fotodokumentáciu, ﬁnancovanie, kópie účtovných dokladov a iné.
Sumu, ktorú nevyužil a nevyúčtoval, musia do 15. januára
2020 vrátiť na účet mesta. Aj o tejto sume musia podať hlásenie.

Május végén lesz
a Felvidéki Vágta
Ötödik alkalommal ad otthont a Felvidéki Vágtának városunk. Idén május 25-én rendezik a népszerű
rendezvényt, ahol hagyományaink, a kultúra és a
gasztronómia egyaránt helyet kap.
Dunaszerdahely a Felvidéki Vágta megrendezésével beírta magát a lovas rendezvények krónikájába. A
vágta a lovas hagyományok, a felvidéki magyar települések ünnepe, hagyományőrző fesztiválja. A szervezők már az egyik idei fellépőt is bemutatták, az V.
Felvidéki Vágtán ugyanis igazi csikidam partyval várják a rajongókat, mert a 35 éves fennállását ünneplő
R-GO Dunaszerdahelyre látogat!

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

Tovább fejlődhet a város
Városunk képviselő-testülete február 19-i, harmadik ülésén a 2019-es
költségvetés első módosításáról is
döntött.
A módosítás tervezett volt, mert a
költségvetés elfogadásánál bizonyos információk még nem álltak rendelkezésre, s ezen a szinten elmondhatjuk, városunk ismét jó gazdasági helyzetben
van, hiszen a részadók szintjén a pénzügyminisztérium prognózisa a korábban várt 8 372 456 euró helyett 9 266
525 euróval számol, míg az ingatlanadók esetében a prognózis a korábban
várt 2 035 000 euró helyett 2 120 000
euróval számol. Emellett 8 ezer euróval
nő a Csallóközi Vásár sátorhelyeinek
értékesítéséből várt bevétel, azok árainak emelkedése miatt, a játékautomatákra kivetett illetékekből származó
bevétel szintjén 150 ezer helyett 170
ezer euróval számol a költségvetés.
A bevételi oldalon további növekedést jelent egy 26 ezer eurót meghaladó telekeladás, a katonai sírokra érkező
támogatás növekedése közel 6 ezer euróval, s mindezekkel együtt több mint
egymillióval növekedett a költségvetés
bevételi oldala.

A másik oldalon több olyan beruházás is megvalósul idén, amelyet szervezési vagy közbeszerzési okok miatt
nem sikerült megvalósítani, ezek között vannak útfelújítások vagy a kultúrházi légtechnika fejlesztése. Az idei
költségvetés ugyanakkor szintén jelentős beruházásokat tesz lehetővé, mint a
kiemelt fontosságú Jilemnický utcai iskola konyhájának fejlesztése, amely az
iskolai étkeztetés központosításának
második fontos állomása lesz a Szabó
Gyula Alapiskolában megvalósult átalakítás után. Hasonló volumenű munkálatokról is van szó, éppen ezért ezek

költsége meghaladja a 882 ezer eurót,
de kiadók is kialakításra kerülnek a
Smetana ligeti és a Kodály Zoltán
Alapiskolában. Megvásárlása kerül egy
telekrész az Október Utcai Óvodánál,
amelyet már régebben szeretett volna
megvásárolni a város a terület rendezése miatt. Megújul a sportcsarnok légtechnikája, a műjégpálya hűtőberendezésének javítására kerül sor, a szabadidőpark műfüves pályáját is javítják és a
gyűjtőudvar is bővül.
Emellett a Kodály Zoltán Alapiskola tornatermének tetőszerkezetét is
megjavítják, de ott szerepel a beruházások közt a Szabó Gyula Alapiskola
multifunkciós játszótere, s a Jesenský
Utcai Óvoda összekötő folyósója is.
Növekszenek a kiadások a városi PR, a
Csallóközi Vásár és a városi ünnepségek szintjén, a dunaszerdahelyi központi posta előtt jelzőlámpa fogja irányítani a gyalogosok biztonságos áthaladását, hogy elkerülhetők legyenek az
itt gyakorta előforduló balesetek. A
Kukučín utca és a buszállomás közötti
járda pedig javításra kerül a tervek szerint 2019-ben.

Gyűjtés lesz a dunaszerdahelyi rászoruló családok részére!
A Dunaszerdahelyi Plébániai Karitász ezúton hívja fel a ﬁgyelmet, hogy március 1-jén (pénteken) 14.00–18.00
óra között, illetve március 2-án (szombaton) 8.00–12.00 óra között nagyszabású városi gyűjtést szerveznek a dunaszerdahelyi rászoruló családok részére, a Bacsák utca 1. szám alatti Karitász központjában.
Minden adományt – tartós élelmiszert, kozmetikumot, tisztálkodási szereket, ruhaneműt, játékokat – elfogadnak!

Ďalší rozvoj mesta
napríklad mimoriadne dôležitý rozvoj
kuchyne na ZŠ na Jilemnického ulici.
Náklady na ňu prekročia 882 tisíc eur,
zrealizujú sa aj výdajne stravy na ZŠ
Smetanov háj a ŽŠ Kodálya Zoltána.
Ďalej sa zrealizuje napríklad kúpa časti
pozemku pri MŠ Októbrová, čo je už
dávno zámerom mesta. Renovuje sa

tiež vzduchotechnika v športovej hale,
opraví sa chladiaca technika umelej ľadovej plochy. Opraví sa ihrisko s umelým trávnikom v parku voľného času a
rozšíri sa zberný dvor.
Opraví sa napríklad aj strešná konštrukcia telocvične na ZŠ Kodálya
Zoltána, zrealizuje sa tiež multifunkčné ihrisko na ZŠ Szabóa Gyulu či
chodba v MŠ na Jesenského ulici. Narastú náklady mesta na PR súvisiace so
Žitnoostrovským jarmokom a mestskými slávnosťami. Bezpečnosť chodcov pri prechádzaní cez cestu pred
hlavnou poštou bude riadiť svetelná a
opraví sa aj chodník na Kukučínovej
ulici pri zastávke autobusov.

Zbierka pre odkázané dunajskostredské rodiny
A Dunaszerdahelyi Plébániai Karitász ezúton hívja fel a ﬁgyelmet, hogy március 1-jén (pénteken) 14.00–18.00
óra között, illetve március 2-án (szombaton) 8.00–12.00 óra között nagyszabású városi gyűjtést szerveznek a dunaszerdahelyi rászoruló családok részére, a Bacsák utca 1. szám alatti Karitász központjukban.
Minden adományt – tartós élelmiszert, kozmetikumot, tisztálkodási szereket, ruhaneműt, játékokat – elfogadnak!

PLENUM

Na druhej strane sa zas uskutoční
V utorok rozhodlo mestské zastupiteľstvo aj o modiﬁkácii rozpočtu na viacero investícií, ktoré zatiaľ z dôvodu
prebiehajúceho verejného obstarávania
rok 2019.
či iných organizačných dôvodov neboli
Modiﬁkácia bola plánovaná, keďže v realizované, a to napríklad rekonštrukčase prijímania rozpočtu neboli k dis- cia ciest či rozvoj vzduchotechniky v
pozícii niektoré informácie. Možno kultúrnom stredisku. Tohoročný rozuviesť, že naše mesto je v dobrom ﬁ- počet umožní aj nové investície ako je
nančnom stave, podľa prognóz ministerstva ﬁnancií budú podielové dane
namiesto pôvodne plánovaných 8 372
456 eur navýšené na 9 266 525 eur a
pôvodná prognóza výšky daní z nehnuteľnosti vo výške 2 035 000 eur zas na
2 120 000 eur. Popritom narastie príjem z prenájmu stánkov na Žitnoostrovskom jarmoku o 8 tisíc eur, príjem
z poplatkov za hracie automaty sa plánuje namiesto pôvodných 150 tisíc zas
170 tisíc.
Na príjmovej stránke ﬁguruje aj vyše
26 tisíc eur za predaj pozemku, dotácia
v súvislosti s vojnovými hrobmi je vyššia o takmer 6 tisíc eur, a to všetko spolu predstavuje nárast príjmovej časti
rozpočtu o viac ako milión eur.

PARKOLÁS

Füvön, járdán, kerékpárúton...
Az elmúlt néhány év, évtized alatt
szinte a feje tetejére állt a világ: felgyorsultak az események, és egyre több, korábban elérhetetlennek tűnő dolog ma
már egyszerű realitás. Egy mindannyiunk számára érezhető példánál maradva: bizonyára mindenki maga is
megtapasztalta, hogy tágabb régiónk
autóállománya milyen hatalmas intenzitással duzzadt fel olyannyira, hogy
ma már inkább azon csodálkozunk, ha
valaki gyalogosan, netán kerékpárral
közlekedik a városban.
Ha elugrunk valamint intézni, akkor
biztos, hogy kocsiba ülünk. Ha csak a
sarki élelmiszerbe ugrunk le két kiﬂiért,
akkor oda is természetesen autóval érkezünk, s iparkodunk lehetőleg a bolt mellé parkolni. És persze mindannyian láttuk és tapasztaltuk már, hogy bizony
vannak olyanok is, akik szinte a bolt ajtaja elé gurulnak, már-már elállva a ki- és
bejárást, mert azt a két lépésnyi távolságot is restek megtenni.
Persze huszonegyedik századunkban
azon sem csodálkozunk, hogy a jólét, s a
kényelem okán nem hogy csupán egy, de
több autót is birtokol a családok jelentős
hányada.

És amiből sok, és egyre több van, az
előbb-utóbb nehézségeket, problémákat
is szül – természetes tehát, hogy a rengeteg autó, s azok parkoltatása egy régió,
egy város életében is jelentős feladatok
elé állítja annak vezetését.
Mindenekelőtt tegyük a szívünkre a
kezünket, és ismerjük el – így vagy úgy
megfogalmazott véleményünket is akár
szem előtt tartva –, hogy a folyamatosan
növekvő parkolóhely-igényeket településeink nagy többsége nem éppen könnyen
tudja kielégíteni.
Ezt tudva azért jó néha felállnunk arra a képzeletbeli magaslatra is, hogy tá-

volabbra is lássunk: nem egyedi problémáról, nem „dunaszerdahelyi” speciﬁkumról van szó. Ha ugyanis jól körbenézünk, azt tapasztaljuk, hogy a közelebbi
és távolabbi (szegényebb vagy gazdagabb, szinte mindegy) önkormányzatoknak is sok fejtörést okoz a parkolás kérdésköre. De utazhatunk akár messzebb
is – ahol sok az autó, bizony, sok velük a
gond is.
Minthogy elég összetett kérdésről van
szó (ami azért olyan is, mint a foci: mindenki „ért hozzá”), azért is fontos megjegyezni, hogy magát a parkolást Szlovákiában törvény szabályozza (a 2009/8.
számú), amely törvénnyel összhangban
hozta meg a képviselő-testület legutóbbi
ülésén (teljesen egyhangúlag, ellenszavazat nélkül) azt a kötelező érvényű rendeletét, amelyet a díjköteles ideiglenes parkolás kapcsán született.
Ennek a rendeletnek a pontos részleteivel, a városi hűségkártyát használók
kedvezményeivel, azzal, hogy miképp lehet enyhíti a parkolási gondokat, szeretnénk foglalkozni.
Szeretnénk azt az ebben érintettek, illetve szakértők megszólításával körbejárni valamelyest – tudatában, hogy annak
csak egy részét sikerül majd úgyis bejárnunk, de reményeink szerint azokkal olvasóinkat fogjuk majd gazdagítani.

A parkolás témakörével kapcsolatos írásainkat az itt található QR-kódra kattintva, illetve
a dunaszerdahelyi.sk/cimkek/parkolas-0 linket beírva érhetik el!
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Prvé kolo volieb prezidenta bude 16. marca
PRE VEREJNOSŤ

V Slovenskej republike 16. marca
bude prvé kolo voľ by prezidenta. Ak
ani jeden z kandidátov v prvom kole
nezíska nadpolovičnú väčšinu odvzdaných platných hlasov, druhé kolo
sa koná 30. marca 2019.
Volebné miestnosti budú otvorené
od 7.00 do 22.00 hod. V Dunajskej
Strede sa bude voliť v 18-tich volebných okrskoch.
Mestský úrad v Dunajskej Strede
25 dní predo dňom konania volieb doručí do každej domácnosti oznámenie,
v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a
ďalšie potrebné informácie. Oznámenie sa doručuje sa aj v jazyku národnostnej menšiny.
Hlasovací preukaz
aj na počkanie
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste
svojho trvalého pobytu vo volebnom
okrsku, v ktorého zozname voličov je
zapísaný, môže požiadať obec svojho
trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho
preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis
do zoznamu voličov v ktoromkoľvek
volebnom okrsku. Avšak obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň
konania volieb prezidenta Slovenskej

republiky, ktorý volič uviedol vo svojej
žiadosti. Volič môže požiadať obec
svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť
zo žiadosti voliča zrejmá.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, a to najneskôr posledný pracovný deň predo
dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.
3. 2019 pre prvé kolo; pre druhé kolo
volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
V listinnej forme môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
tak, aby jeho žiadosť bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo
dnom konania volieb. Obec hlasovací
preukaz zašle voličovi doporučenou zásielkou na adresu trvalého pobytu, alebo na korešpondenčnú adresu uvedenú
v žiadosti, najneskôr tri dni od doručenia žiadosti.
V elektronickej forme môže volič
požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu tak, aby jeho žiadosť bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní
predo dňom konania volieb. Voliči,
ktorí chcú získať hlasovací preukaz,
svoje žiadosti nech zašlú na nasledovnú
mailovú adresu:
agnesa.miklosova@dunstreda.eu,
andrea.venova@dunstreda.eu.
Obec hlasovací preukaz zašle voličovi doporučenou zásielkou na adresu

trvalého pobytu, alebo na korešpondenčnú adresu, uvedenú v žiadosti, najneskôr tri dni od doručenia žiadosti.
Ako požiadať o prenosnú volebnú
schránku
O prenosnú volebnú schránku možno požiadať na telefónnych číslach:
0918/607-318 a 0917/ 767-245. V
deň volieb túto požiadavku je možné
tlmočiť aj členom volebnej komisie. Na
uvedených telefónnych číslach sa dá
skontrolovať, či volič je zapísaný do
zoznamu voličov, či sú jeho osobnú
údaje správne, okrem toho poskytnú aj
ďalšie informácie ohľadne volieb.
Spôsob hlasovania
Oprávnený volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom. Dostane
prázdnu obálku s odtlačkom pečiatky
obce a hlasovací lístok. Volič následne
vstúpi do priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov a zakrúžkuje poradové číslo vybraného kandidáta. Hlasovacie lístky upravené inak sú neplatné. Na hlasovacom lístku je uvedené
meno 18-tich kandidátov na prezidenta.
Volič je povinný odložiť nepoužité
alebo nesprávne upravené hlasovacie
lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých, alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov, inak sa
dopustí priestupku, za ktorý mu bude
uložená pokuta 33 eur.
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Remek hangulat a városi bálban
Február 2-án este a Hotel Therma
adott otthont a jubileumi, tizedik Dunaszerdahelyi Városi Bálnak.
A gyönyörűen feldíszített bálterembe
érkezett a több mint 170 fős vendégsereg
szombaton este hét óra körül, ahol városunk vezetői, Hájos Zoltán polgármester és A. Szabó László alpolgármester,
valamint a bál háziasszonya, Takács Tímea fogadták a bálozókat. Közben pedig
a Pántlika zenekar és a Black&White
zenélt. Fél nyolc magasságában Vadkerti
Imre, ifj. Derzsi György, Kovács Koppány és az Opera Trió közös produkciójával indult a program, majd Hájos Zoltán polgármester üdvözölte a vendégeket. Köszönetet mondott nekik a bizalomért, hogy idén is a városi bált választották, és egyúttal külön tapsot kért azoknak, akik 2010 óta (ekkor indult a városi
bálok sora) minden alkalommal megtisztelték a rendezvényt részvételükkel.
A bál vendégei közt a városvezető üdvözölte Menyhárt József és Soóky Marián megyei képviselőket is. Előbbit, aki
egyben a Magyar Közösség Pártjának
elnöke is, egy rövid köszöntőre is felkérte. Menyhárt mindenkinek jó szórakozást kívánt, és Márai Sándor ünnepről
szóló gondolatait megosztva, az ilyen
közös szórakozás fontosságát emelte ki.
Ezt követően a Hájos házaspár nyitótáncával elkezdődött a táncos mulatság. Az est két műsorvezetője Tilajčik
Edit és Ivan Vojtek volt, akik sokszor
humoros felvezetéseikkel szórakoztat-

ták a közönséget. Az első vacsora alatt a
Pántlika zenekar muzsikált, majd két tehetséges ﬁatal, Dorák Lara Jázmin és Šimovič Dominik táncos produkcióját
csodálhatták meg a bálozók. A folytatásban A Három királyok és a
Black&White kiváló slágerek segítségé-

vel táncoltatta meg a közönséget, s az
ünnepi torta felszelésére is sor került.
Éjfél után a második vacsora és a
tomboladíjak kisorsolása várt a vendégekre. Utóbbi bevétele idén is jótékonysági célt szolgált. A táncos vigadalom
pedig egészen a hajnali órákig tartott.

SPORT

A győriek mögött a második helyen
A legendás kézilabdaedzőre és tornatanárra emlékeztek február 9-én a
városi sportcsarnokban az első alkalommal megszervezett Méhes Tibor
Emléktornán.
Összesen hat csapat 2006. január 1-je
után született lányai küzdöttek meg a
tornán, amelyen az együttesek két csoportban harcoltak a pontokért. A dunaszerdahelyi VSK és a Győri ETO KC
csapata magabiztosan nyerte csoportját,
majd az elődöntőkben is kiválóan teljesítettek, így a papírforma szerinti döntőre
került sor a két testvérváros közt. A torna
ﬁnáléjában tehát a napjainkban is szoros
szakmai kapcsolatokat ápoló együttesek,
a győriek és a dunaszerdahelyiek találkoztak. Korábban sok ﬁatal tehetség jutott el az ETO kötelékébe, amely már
évek óta a világ legjobb női kézilabdacsapata. Roth kérdésünkre megjegyezte,
több oka van a sok idegenlégiósnak a magyar kézilabda élvonalában, de az elmúlt

szezonban így is több mint 50 győri nevelésű játékos lépett pályára a magyar bajnokságban, tehát a kisalföldi tehetségek,
és köztük a csallóköziek, sem vesznek el.
Az emléktorna döntőjét az esélyes győriek kezdték jobban, óriási lendület volt a
játékukban, de az első perceket követően a
dunaszerdahelyiek felzárkóztak. A hazai
kapus óriási bravúrokat mutatott be, s 44-nél úgy tűnt, a sárga-kékek megszorongathatják a kisalföldieket. Az ETO kézisei viszont megmutatták remek felkészültségüket, és feljavították védelmüket,
a félidő végéig már csak ők lőttek gólokat.
8-4-re vezettek a szünetben, majd a második játékrészben fergeteges letámadásaik ellen már nem találtak ellenszert a dunaszerdahelyiek, a győriek végül magabiztosan 24-9 arányban nyertek.
A torna végeredménye: 1. Győri AUDI ETO KC, 2. VSK Dunaszerdahely,
3. Angyalföldi Sportiskola és DSE, 4.
Tatabányai Sport Club, 5. HŠK-74 Gúta, 6. Handball Csallóközaranyos

Valentin-napi futás
Február 16-án délelőtt ismét megszervezte a
Csallóközi Marathon Club a futást népszerűsítő
rendezvényét a szerelmesek ünnepe kapcsán.
A Valentin-napi futásnak a sportcsarnoknál
volt a rajtja, ahonnan fél tizenegy után előbb a
gyerekek, majd 11 órakor a felnőttek is elindultak, utóbbiak 1, 3 vagy 5 kilométert teljesíthettek.
Ezúttal sem az eredményen, hanem a mozgáson
volt a hangsúly. A célban most is meleg ital és ﬁ10 falatokDUNASZERDAHELYI
nom
is vártak a futókra.HÍRNÖK – DUNA-

A dunaszerdahelyi VSK lányai így is
minden elismerést megérdemelnek, kiválóan játszottak, és nagy tapsot kaptak
a döntő után. A torna legjobb kapusa a
dunaszerdahelyi Szalai Barbara lett, míg
a legjobb játékosa szintén a VSK-s Pónya Réka Zoé, ő a Győri ETO KC által
felajánlott dedikált labdát nyerte el a
Győr felnőtt csapattagjainak aláírásával.
A torna gólkirálya Dulai Eszter, az Angyalföldi Sportiskola és DSE játékosa
lett, míg a legtechnikásabb játékosnak a
győri Horváth Lilit választották a részt
vevő csapatok edzői.
A második helyem végezett dunaszerdahelyi csapat névsora:
Kapusok: Melicher Kinga, Szalai
Barbara. Játékosok: Beke Laura Kitti,
Bozsek Brigitta, Horváth Anna, Karácsony Viktória, Manczal Orsolya, Pónya
Réka Zoé, Ravasz Hanna, Sztranyovszky Lara Zoe, Szunyog Luca.
Edzők: Straka Mária és Brunczvik
Tünde.

KÖZÉRDEKŰ – PRE VEREJNOSŤ

Rozšírený otvárací čas
a rozšírený zoznam druhov odpadu
Mestská spoločnosť na správu verejných priestranstiev Municipal od
1. februára rozšírila otvárací čas
zberného dvora na Bratislavskej
ceste.
Areál okrem pondelka a soboty odteraz bude otvorený aj vo štrvtok od
12.00 do 17.00, aby obyvatelia Dunajskej Stredy mali kam vyviezť nepotrebný komunálny odpad. Popri tom rozšírili aj zoznam druhov odpadu.
V budúcnosti na zbernom mieste
spoločnosti sa môže odovzdať bezplatne papier, umelohmotný odpad,
textil, ďalej použité jedlé oleje a tuky.
Obyvatelia sem takisto môžu vyviezť

aj vyhodený čalúnený nábytok a nábytok bez čalúnenia.
Zberný dvor prijíma aj elektroodpad. Technický odbor MsÚ upozorňuje obyvateľov mesta, že elektroodpad uložený v areáli Municipal je recyklovateľný, kým elektroodpad vyhodený ku kontajnerom, často rozmontovaný vyberačmi sa stáva komunálnym odpadom. Zber a skládkovanie
takéhoto odpadu je oveľa drahšie, navyše dochádza k znečisťovaniu životného prostredia.
Obyvatelia Dunajskej Stredy s
trvalým pobytom, alebo prechodným
pobytom v areáli Municipal môžu
odovzdať aj zmiešaný drobný staveb-

ný odpad, za ktorý však musia zaplatiť
na MsÚ poplatok 0,0613 eur/kg.
Stavebný odpad pochádzajúci z rekonštrukcie bytu, či domu je povinný
odviesť na určené miesto zhotoviteľ, či
majiteľ.
Cieľom samosprávy je totou službou zabrániť vzniku nelegálnych skládok na území mesta, dalej očakáva, že
vďaka opatreniu aj pri kontajneroch
odpadu bude panovať čistota, pričom
dôjde k nárastu triedeného odpadu.
Otváracia doba
Pondelok: 12.00–17.00
Štvrtok: 12.00–17.00
Sobota: 08.00–12.00

Az önkormányzat az osztályozott hulladék
mennyiségének növelésére törekszik
Folyamatosan növekszenek az elvárások az EU-ban, és így Szlovákiában
is a hulladékosztályozás területén, a cél
ugyanis az, hogy csökkenjen a kommunális hulladék mennyisége.
Városunk önkormányzata is több
módon igyekezett ösztönözni a szelektív
hulladékgyűjtést az elmúlt években, akár
kampányokkal, de különféle tájékoztató
anyagokon keresztül is.
Idén hosszú évek után ismét emelkedett a szemétdíj mértéke, amelyet a törvénymódosítás tett szükségessé, hiszen
az önkormányzatoknak is megemelkedett a hulladéklerakás díja a szemétlerakatokon. A változás azt jelenti, hogy Dunaszerdahelyen napi szinten egy polgárra 8 cent a hulladékkezelés díja, amely
29,20 eurós éves szintet jelent.
"Az önkormányzat arra törekszik,
hogy minél magasabb legyen az osztályozott hulladék mennyisége városunkban. Saját családom példáján is látom,
12

hogy amíg Dunaszerdahelyen nem
működött a családi házas övezetben a
zöldhulladék zsákos szedése és a műanyaghulladék hasonló gyűjtése, addig
a 4-5 főt számláló családoknak két 120
literes szemétedényre volt szüksége.
Most viszont, amikor már ez a zsákos
gyűjtés működik és a lakónegyedekben
külön nagytérfogatú hulladékgyűjtő
edények vannak a műanyagra, üvegre,
papírra, úgy látjuk, elegendő egy 120
literes szeméttároló edény egy családnak” – mondta el a polgármester.
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Hájos Zoltán maga is úgy döntött,
családja másik 120 literes hulladéktárolóját visszaadja a Municipal Real Estate DS Kft. munkatársainak. Aki hasonlóan döntene, azt a városi hivatal
műszaki osztályának jelezheti, és ott
egyeztethetnek a felesleges kukák elszállítása kapcsán is.
Akinek pedig esetenként (egy nagyobb családi ünnepség vagy más okból
kifolyólag) több hulladékot kellene elszállítania, kérheti a pótlólagos zsák
igénylését, az alkalmanként 3 euróba
kerül. Építkezési hulladék elszállítása
esetén is külön lehet kérni az erre a célra szolgáló zsákot illeték fejében a hivataltól.
Az önkormányzat célja egyértelmű,
hiszen minél több az osztályozott hulladék, annál kevesebbet kell ﬁzetni a többi
hulladék elhelyezéséért a hulladéklerakókon, és hosszú távon így tudunk környezettudatos közösségként működni,
miközben pénztárcánkat is kíméljük.

Külső szakemberekkel
bővültek a szakbizottságok

Még ezt megelőzően, az ülés elején
Antal Ágota független képviselő letette
esküjét, mivel ő az első két plénumon
nem tudott részt venni. Egyúttal az ő
szakbizottsági tagságáról is döntöttek a
képviselők.
Herceg Andrea lemondott az oktatási
és kulturális bizottsági tagságáról, hogy
helyét Antal foglalhassa el, aki tagja lesz
az egészségügyi és szociális gondoskodás
bizottságának is.
Már az előző választási időszakban
Hájos Zoltán polgármester kezdeményezte a szakbizottságok külső szakemberekkel való kiegészítését, amelyre tavaly sor is került, hiszen a testület is tá-

mogatta az ötletet. Az érintett bizottságok ilyen módon két személlyel bővültek, s hasonlóan lesz ebben a választási
időszakban is.
A hét bizottságból négybe két külső
szakértőt jelöltek a képviselők, tehát csak
arról kellett szavazniuk, hogy elfogadják-e a jelölésüket, viszont három bizottságban a jelöltek száma meghaladta a
kettőt, ezért titkos szavazás során döntöttek a képviselők arról, ki foglal majd
helyet külső szakemberként a bizottságokban.
A városfejlesztési bizottságban Gútay
Iván 14 szavazatot kapott, Molnár Zoltán 15, Pavlík György és Sebök Pál pedig 3-3 képviselőtől kapott bizalmat. Az
oktatási és kulturális bizottságban Jarábik Gabriella 3 szavazatot kapott, Nagy
Attila 18-at, Szabó Mária pedig 16-ot.
Az ifjúsági és sportbizottságban Katona
Henrietta 18 szavazatot jegyzett, míg

Rigó Andrea hármat, Szerencsés Sándor
pedig 16-ot. Összesen 19 képviselő voksolt, s mindannyian érvényesen szavaztak. Minden bizottságban a két legtöbb
szavazatot kapott jelölt került a külsős
tagok közé.
A szakbizottságok külsős tagjai:
Pénzügyi bizottság – Hegyi Gyula,
Vangel Ferenc.
Városfejlesztési bizottság – Gútay
Iván, Molnár Zoltán.
Környezetvédelmi bizottság – Mészáros Andrea, Ollé Lunák Mónika.
Oktatási és kulturális bizottság –
Nagy Attila, Szabó Mária.
Ifjúsági- és sportbizottság – Katona
Henrietta, Szerencsés Sándor.
Egészségügyi és szociális gondoskodás bizottság – Kanovits György, Kósa
Marian.
Kisebbségi jogi és nyelvhasználati bizottság – Patassy Sándor, Polák László.

Informácia pre organizátorov festivalov
Dunajskostredské mestské zastupiteľstvo prijalo už dávnejšie také
nariadenie týkajúce sa podmienok
poskytovania služieb a predaja tovaru v rámci kultúrneho podujatia.
Zámerom poslancov bolo, aby
podmienky zábavy účastníkov vyhovovali požiadavkám aj ostatných občanov, čo znamená, aby sa navzájom
nerušili napríklad príliš hlasnou hudbou či inak. V tejto súvislosti vedúci
ﬁnančného odboru mestského úradu,
Pápay Zoltán, uviedol, že povinnosťou organizátorov je minimálne 60
dní pred konaním podujatia musia
podať na mestský úrad žiadosť.
K žiadosti treba pripojiť zmluvu so
strážnou službou. Samosprávu musia
informovať aj o tom, kto bude účinkovať, predajcov jedál a nápojov, umiestnenie pódia, kam budú otočené reproduktory. Smernica určuje aj čas ex-

teriérových podujatí - v piatok a sobotu v noci do 2. hodiny, od pondelka do
štvrtka a v nedeľu do polnoci. Exteriérové koncerty zas nesmú prekročiť
hlasitosť 80 decibelov meranej vo
vzdialenosti 200 m v smere reproduktorov.
Dozvedeli sme sa tiež, že organizátori tohoročných podujatí ešte nezačali nič vybavovať, hoci je to zdĺhavejší

proces, avšak povolenie dostanú len na
základe preverenia ich žiadosti. V minulom roku bolo viacero sťažností na
hlasitosť, mestský úrad vykonal niekoľko meraní, a v tom zmysle budú vedieť usporiadateľom poskytnúť rady.
Žiadajú preto organizátorov, aby sa
skontaktovali s mestským úradom,
aby vedeli ponúknuť zábavu podľa
predpisov.

KÖZÉRDEKŰ – PRE VEREJNOSŤ

A városi képviselő-testület keddi
ülésén a képviselők döntöttek az önkormányzat mellett működő szakbizottságok külső szakemberekkel való
kiegészítéséről.

Környezetvédelmi filmek városunkban
Ahogy az elmúlt években, úgy idén
is ellátogatott városunkba az Ekotopﬁlm elnevezésű ﬁlmfesztivál válogatása,
amely ingyenesen látogatható ﬁlmeket
kínált a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ mozitermében.
A világ legrégebbi ilyen temtikájú
fesztiváljáról van szó, amelyet Csehszlovákiában először 1974-ben rendeztek
meg, így az idei már a 46. évfolyam. Két
részre oszlott a program idén is, délelőtt

a junior fesztivál zajlott, amelyre az iskolákat hívták a diákokkal, délután pedig a
nagyközönségre számítottak.
A program már reggel fél kilenckor
kezdetét vette a ﬁataloknak szánt vetítésekkel, előbb az alapiskola alsó, majd
felső tagozatos tanulói nézhettek meg
néhány számukra kiválogatott alkotást,
utána beszélgettek is a környezetvédelem témájáról. A délelőtti blokk végén
pedig a középiskolások is megismer-

Oznámenie
Mesto Dunajská Streda oznamuje voľné pracovné
miesto: MATRIKÁR – MASTRIČNÝ ÚRAD
Kvaliﬁkačný predpoklad: Pozícii vyhovujú uchádzači so
stredoškolským vzdelaním s maturitou a osvedčením o vykonaní skúšky zo znalosti vedenia matrík podľa § 8 ods. 2.
zákona číslo NR SR 154/94 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

kedhettek többek közt a tudatos hulladékgazdálkodás területével.
A délutáni program négy órakor indult, és több olyan dokumentumﬁlm is
bemutatásra került, amely a környezetvédelem témáját érinti, emellett pedig
sikertörténetekkel is megismerkedhettek az érdeklődők, akikre érdekes beszélgetés is várt. Városunkban is több
mint ezer mozilátogató volt kíváncsi a
fesztivál ﬁlmjeire.

Értesítés
Dunaszerdahely Város értesítése a szabad munkahelyről: ANYAKÖNYVI HIVATAL – ANYAKÖNYVVEZETŐ

Termín podania:
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné
doručiť osobne do podateľne Mestského úradu Dunajská
Streda, alebo poštou na adresu: Mestský úrad Dunajská
Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda v termíne
do 28. februára 2019 (vrátane).

Szakképesítési feltételek: középiskolai érettségi bizonyítvány és az 1994. évi 94. sz. az anyakönyvekről szóló törvény
8.§ (2) bekezdése és későbbi módosításai alapján vizsga letételével bizonyította alkalmasságát az anyakönyv vezetésére
Munkaviszony megkezdésének időpontja: azonnali belépés
Bér: Dunaszerdahelyi Városi Hivatal alkalmazottainak
bérezési szabályzata alapján,
Munkaviszony fajtája: főállás
Szakmai gyakorlat: közigazgatásban való szakmai gyakorlat előnyt jelent
Szükséges okiratok, igazolások:
– jelentkezés a betöltetlen álláshelyre,
– képesítést igazoló okiratok (szakirányt igazoló bizonyítvány hitelesített másolata, diploma, oklevél vagy egyéb a
legmagasabb képzettséget igazoló egyenértékékű okirat),
– az anyakönyv vezetésére való alkalmassági vizsga letételéről szóló tanúsítvány (hitelesített másolat)
– szakmai önéletrajz, melyben kérjük feltüntetni a szakmai gyakorlat időtartamát,
– beleegyező nyilatkozat a személyi adatok feldolgozásához,
A beadás határideje:
A jelentkezést és a megkövetelt okiratokat, igazolásokat
legkésőbb 2019. február 28-ig (beleértve) szükséges személyesen leadni a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal iktatójában,
vagy elküldeni postai úton a következő címre: Mestský úrad
Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda.

Ďalšie informácie na tel. č.: 031/ 590 39 19, +421 905
851 946

További információk a következő telefonszámon: 031/
590 39 19, Mobil: +421 905/851946

Nástup: ihneď.
Plat: podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov MsÚ
Dunajská Streda.
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer.
Náplň práce: činnosť matrikára.
Počet rokov praxe: prax vo verejnej správe výhodou.
Zoznam požadovaných dokladov:
– prihláška na voľné pracovné miesto,
– doklad o vzdelaní (overená kópia vysvedčenia o maturite resp. diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní),
– osvedčenie o vykonaní skúšky zo znalosti vedenia matrík (overená kópia)
– profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej
doby dosiahnutej praxe,
– vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov,
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PROGRAMAJÁNLÓ – PONUKA PROGRAMOV

Programajánló

Krónika – Kronika

Farsangi magyar bál. Sikabonyi Közösségi
ház, 19.00
Puccini: Bohémélet. Csaplár Benedek Városi
Művelődési Központ, színházterem, 19.00
VándorLáss Est: Szahara, nomádok, kasbahok, hegyek. Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, 19.00
Én + Te = MI? Vol. 2. Buena Coffee House,
17.00
IV. Dunaszerdahelyi Kolbászfesztivál.
Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ
előtti tér, 11.00
5. nőnapi operettgála. Fellépnek: Straub Dezső,
Bozsó József, Szeredy Krisztina, Vásári Mónika,
Virágh József, Pánti Anna. Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, színházterem, 17.00

Születések – Novorodenci
Botló Ádin
Gregová Soﬁa
Lelkesová Judita
Lengyel Róza
Nyigri Szoﬁa
Tóth Dominik
Elhalálozások – Zomreli
Ábrahámová Magdaléna (1930)
Cservenková Alžbeta (1938)
Csölleová Anna (1933)
Gaál Štefan (1940)
Horváthová Mária (1963)
Jarinová Antónia (1935)
Mgr. Pápešová Marta (1946)
Ing. Sántha Ladislav (1972)

Házasságkötés – Sobáše
Kázmér Mikuláš – Kázmérová Melinda

MÁRCIUS
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ALVIN és a Mókusok. Soul Hunter Music
Club, 20.00

Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, színházterem
2019. április 5, 19.00

dunaszerdahelyi.sk/programok • dunajskostredsky.sk/programy
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Újabb húsz véradó „született”

Következő számunkból

Tizenegyedik alkalommal segíthettek vérükkel az önkéntesek a MAX üzletközpontban a Bálint-napi vércsepp elnevezésű akción.
Ahogy azt Ferenci Ildikó, a MAX szórakoztató és üzletközpont menedzsere elmondta, már reggel fél nyolctól várták a véradókat, hogy előbb a regisztrációs lapokat
kitöltve, nyolc órától fogadhassák őket a Nemzeti Transzfúziós Szolgálat Érsekújvári
Kihelyezett Részlegének munkatársai. A véradás zökkenőmentesen zajlott, köszönhetően a transzfúziós szolgálat, valamint a Vöröskereszt Dunaszerdahelyi Egylete
önkénteseinek.
Délután, amikor már az utolsó véradókat fogadták, Nagy Dagmar, a Szlovák Vöröskereszt Dunaszerdahelyi Területi Egyletének vezetője örömmel számolt be portálunknak az idei jótékonysági akció sikeréről. Szavai szerint 97 személy jelentkezett
véradásra, ami önmagában is jó eredménynek számít, főleg, ha számításba vesszük,
hogy a jelentkezők túlnyomó része adhatott is vért. A megjelentek közt hárman ezúttal adtak 10. alkalommal, ezáltal őket a Janský-érem bronz, egy megjelent pedig
20. alkalommal adott vért, ezáltal őt a Janský-érmeket ezüst fokozatára terjesztik fel.
Sikeresnek bizonyult a ﬁatalokat megszólító kampányuk is, 2019-ben húszan jelentkeztek életükben először vért adni, ami magasabb az előző évek adataihoz képest.
Megtudtuk továbbá azt is, hogy a Bálint-napi vércsepp akció tovább folytatódik járásunkban, március 3-án Szapon, a kultúrházban lehet vért adni 8-12 óra között, majd
március 10-én a pódafai faluházban szintén 8-12 óra közt, továbbá a dunaszerdahelyi
kórházban is várják az önkénteseket, minden kedden és szerdán 7.00-től 11 óráig.
Az egyik véradó hölgy nagy mosollyal az arcán mesélte, hogy már harmadszor adhatta vérét a rászorulóknak, és ez annyira jó érzéssel töltötte el, hogy amíg csak lehet,
szeretné folytatni ezt az áldásos tevékenységet.

Megjelenés március 27-én.
Nasledujúce číslo vychádza 27. marca

A márciusi ifjakra emlékeztünk
Spomienka na marec roku 1848

Opera Dunaszerdahelyen
Opera v našom meste

Beiratkozás előtt
Pred zápisom do škôl

Nových dvadsať darcov krvi
Toho roku sa konal už 14. ročník Valentínskej kvapky krvi v
ZOC MAX.
Ako nám uviedla manažérka OC
MAX, Ferenci Ildikó, darcov čakali
od pol ôsmej rána, aby sa registrovali
a vyplnili formuláre, o ôsmej ich už
vítali zamestnanci z novozámockej
Národnej transfúznej stanice. Podujatie prebiehali bezproblémovo, k čomu prispeli aj dobrovoľníci z dunajskostredského Červeného kríža.
Popoludní, po poslednom odbere, Nagy Dagmar, vedúca SČK v Dunajskej Strede s radosťou informovala náš portál o úspechu. Prihlásilo sa 97 darcov, čo je samé
osebe dobrým výsledkom, väčšina z nich však aj mohla darovať krv. Traja z nich darovali krv po 10. raz, navrhnú ich na bronzovú Janského plaketu, jeden zas už po 20.
raz, jeho navrhnú na zlatú Janského plaketu. Úspešná bola aj kampaň na oslovenie
mládeže, v roku 2019 bolo dvadsať prvodarcov, teda viac ako v predchádzajúcich rokoch. Valentínska kvapka krvi v našom okrese pokračuje, 3. marca v Sape, 10. marca
v Povode, okrem toho každý utorok a stredu možno darovať krv v dunajskostredskej
nemocnici.
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Szentmisék
Vasárnap: 8.00, 11.00, 16.00 (Mindenszentek-templom), Hétfő: 17.00, Kedd:
17.00, Szerda: 8.00, Csütörtök: (16.00 Szentségimádás), 17.00, Péntek: 17.00, Szombat:
17.00, 15.30 (Mindenszentek-templom)

Sväté omše
Nedeľa: 9.30, 16.00 (Kostol Všetkých
svätých), Pondelok: 18.00, Utorok: 18.00,
Streda: 7.30, Štvrtok: 18.00, Piatok: 18.00,
Sobota: 8.00

Ref. istentisztelet
Vasárnap / Nedeľa: 9.00

Ev. istentisztelet
Vasárnap: 10.00 / Nedeľa: 9.00
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