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Értékeink ideje
A Szent György-napok keretén belül idén is átadták a városi díjakat, és
örömteli tény, hogy egyre többen érzik
úgy a városunkban, érdemes megtisztelni a jelenlétükkel a díjazottakat a díjátadó estéjén. Ahogy a Szent Györgydíj átadását is méltó ﬁgyelem kísérte,
hiszen régiónk egyik meghatározó
személyiségének munkásságát tüntették ki vele, aki már évek óta nincs köztünk.
Több ﬁgyelmet szentelhetnénk azon
személyiségek szakmai életművének és
a közösségért folytatott munkájuknak,
akiknek a képessége és tudása nélkül
megmaradásunk alapjait sem tudnánk
megtartani, miközben olyan értékeket

hoznak létre, amelyek nélkül nincs fejlődés.
A májusi lapszámunkban ők is teret
kapnak, ahogy kiváló sporteredményeinkről is beszámolunk és az elmúlt hetek
gazdag dunaszerdahelyi kültéri programjaiba is betekintünk munkatársaink
fényképeinek segítségével. Az időjárás
ugyan nem a legszebb arcát mutatta a tavasz kellős közepén, de így is vidám városi napok, borfesztivál és majális van
mögöttünk, majd május utolsó hétvégéjén a Felvidéki Vágta is szórakozásra, kikapcsolódásra és izgalmas futamokra
hívja az érdeklődőket Dunaszerdahelyről és a széles régióból. Sokszor észre se
vesszük a gyorsan leköszönő hetek for-

gatagában, hogy körülöttünk mennyi
minden történik, hiszen legjobb esetben
is csupán egy-egy darabját tudjuk megízlelni, megtapasztalni a programoknak. A
nagyobb tehervállalás, több munka és
nagyobb célok napjainkban is jó jellemzői a csallóközi embernek, de a folyamatos pörgés mellett a pihenésre is időt kellene szakítani.
Sejtjük, tapasztaljuk, hogy a sikeres
keresés nehéz folyamat, de ha megleljük
az időt, helyet, társaságot, akkor nem fogunk kételkedni abban, hogy magunkat
is díjaznunk kell, méghozzá az időnkkel,
amely drága kincs, bár csak későn becsüljük igazi értékét.
Rajkovics Péter

FAREBNÉ

Mestské ocenenia
osobnostiam Dunajskej Stredy
Mesto má prvú čestnú občianku, vysoké ocenenia dostali v rámci Dní sv. Juraja aj osobnosti v oblasti kultúry,
spoločenského života a športu.
Jubilovali aj mestské ocenenia, táto tradícia sa začala v roku 2009, pred 10 rokmi boli udelené prvýkrát. V divadelnej
sále Mestského kultúrneho strediska Csaplára Benedeka
bolo mnoho hostí – zo strany vedenia mesta primátor JUDr. Hájos Zoltán, viceprimátori A. Szabó László a Karaffa
Attila mestskí poslanci, prednostka Bubniak Júlia, vedúci
odborov, predstavitelia cirkví, vedúci mestských inštitúcií a
laureáti mestských ocenení – otvorila podujatie svojím vystúpením operná speváčka Benedekffy Katalin.
Privítali aj účastníkov 5. ročníka Stretnutia rodákov, potom odznel príhovor primátora mesta, Hájosa Zoltána.
„Ktorý iný deň by bol na to vhodnejší, než deň, kedy
oslavujeme svätého Juraja, patróna nášho mesta. V tento
deň sa poďakujeme občanom nášho mesta za ich výnimočnú prácu v prospech komunity, skupinám, ktoré dosiahli v
oblasti športu či kultúry významné výsledky, tým, ktorí šíria dobré meno nášho mesta.
Oceneným patrí vďaka a uznanie, a to nielen tým, ktorí
budú vyznamenaní tu dnes na tomto galavečere, ale všetkým tým v hľadisku, ktorí už niektoré ocenenie v minulosti
prevzali.” – uviedol primátor.
Hájos Zoltán poukázal na to, že spoločenstvo môže byť
úspešné len vtedy, ak má takých členov, ktorí vedia a chcú
preň pracovať . „Vďaka bohu, my máme ľudí ochotných pracovať pre naše spoločenstvo a uvažovať ako jeho súčasť ”.
Po slávnostných príhovoroch primátor Hájos Zoltán a
viceprimátori A. Szabó László a Karaffa Attila odovzdali
ocenenia – najprv cenu čestný občan mesta Dunajská Streda psychologičke Strédl Terézii. Stala sa prvou čestnou občiankou mesta.
Cena Pro Urbe je verejným ocenením, ktoré udeľuje
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede jednotlivcom

alebo kolektívom za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry, športu, výchovy, vzdelávania a vedy, spoločenského života – za výsledky v oblasti športu ju získal Petényi
György, vedúci Šachového klubu.
Za výsledky v spoločenskej oblasti získal cenu Pro Urbe
novinár Kanovits György redaktor mestskej TV.
Za výsledky v oblasti kultúry získal cenu Pro Urbe Antala Andrása in memoriam, kronikára mesta, cenu prevzala
jeho vnučka, Weisz Julianna. Cenu Primátora mesta odovzdal Hájos Zoltán.
Získal ju konateľ spoločnosti Minit Slovakia s.r.o., Ambrovics Ferenc, ďalej DAC oddiel z roku 1968 (Csiba Ferdinánd, Csóka György, Korček Vladimír, Kucman Ferenc,
Ollé Lajos, Sekáč József, Takács Vilmos, Tánczos László,
Vida Béla a Vími Tibor) a žiacka divadelná skupina Novus
Ortus Diákszínpad – ocenenie prevzala vedúca skupiny,
Takács Tímea.
Primátor Hájos Zoltán udelil v tomto roku dva pamätné
listy - prevzal si ich Dionyz Bergmann, ktorý rozvíjal športovú gymnastiku a telesnú kultúru a Ronald Suchý, lekár
traumatológie dunajskostredskej nemocnice.
Je tradíciou, že na tomto galavečere sa popri mestských
oceneniach odovzdáva aj vyznamenanie Pedagóg roka, ktoré odborná verejnosť udelila v tomto roku Mészáros Márte.
Popri tejto cene sa udeľuje ocenenie najpopulárnejšiemu pedagógovi, a to podľa hlasovanie širokej verejnosti, rodičov a
terajších či bývalých žiakov.
Päť pedagógov s najväčším počtom hlasov: Both Gabriella, Csölle Teréz, Kiss Ildikó, Mészáros Márta, Strigac Juraj,
Urbanicová Lubica.
Spomedzi nich mala najviac hlasov Kiss Ildikó, učiteľka
v MŠ Rybný trh, odovzdala ho poslankyňa mesta Antal
Ágota a viceprimátor A. Szabó László.
V programe účinkovali operné speváčky Benedekkfy Katalin, Kevicky Tünde a herec SND Juhos Attila. (na)
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Miért volt szükség a szemétdíj emelésére?
A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Több dunaszerdahelyi lakostól kaptunk olyan kérdést, hogy miért volt
szükség a szemétdíj emelésére, miközben a hulladékosztályozás évek óta
működik, és a város népszerűsítő kampányt is indított a témával kapcsolatban. A részletekről Hájos Zoltán polgármester tájékoztatta a lapunkat.
„A jelenlegi eredmények azt mutatják, törekvéseink ellenére városunkban
az összes hulladék 30,41 százalékát osztályozzák a lakosok, ami közepes szintet
jelent, a városok összehasonlításában viszont már kevésbé kedvező az eredmény.
A parlament ugyanakkor a 2018. évi
329-es számú törvény elfogadásával és a
2018. évi 330-as számú kormányrendelettel olyan szabályozást fogadott el,
amely meghatározza, hogy az osztályozás százalékos mértékének függvényében mennyit kell majd ﬁzetnie az önkormányzatoknak egy tonna kommunális
hulladékért.
A 30 százalék feletti eredményünkkel
a négyes kategóriába kerültünk, ami azt
jelenti, hogy 1 tonna kommunális hulladékért 8 eurót ﬁzetünk már 2019-ben.
Megemlíteném, hogy a korábbi törvény
alapján ez az összeg 5 euró volt tonnánként, tehát az emelkedés idén 60 százalékos. Az egész motivációs alapon működik, tehát az 50 százalék feletti osztályozók kevesebbet ﬁzetnek, míg a 20–30
százalékos szinten például 10 eurót tonnánként, de rosszabb eredmények mellett akár 17 euróig is felemelkedhet az
összeg.
Ennek kapcsán fontos megjegyezni,
hogy az EU-s normák alapján 2022-től
már nem lehet a kommunális hulladékot
a szemétlerakatokon elhelyezni, éppen
ezért a szlovák kormánynak is fontos
ösztönöznie a polgárokat az osztályozás
növelésére. Tegyük hozzá, a folyamat
elég későn kezdődik, s nem tudok róla,
hogy létezne alternatíva a kommunális
hulladék feldolgozására. A szeparáció
mértékének emelése érdekében így elkezdődött egy folyamat, amelynek kö-

vetkezménye, hogy évről évre drasztikusan fogják emelni a hulladék elhelyezéséért ﬁzetett díjat az önkormányzatok részére, ugyanis, ha ezen a szelektálási
szinten maradunk, akkor jövőre már 13
eurót fogunk ﬁzetni egy tonnáért, 2021től pedig 22 eurót. Ez a tavalyi szinthez
képest több mint négyszeres emelést jelentene, de a növekedés mértékét mérsékelni tudjuk, hiszen, ha 60 százalék fölé
emelnénk az osztályozás mértékét, akkor ennek az összegnek csak a felét kellene ﬁzetnünk tonnánként. Jelenleg viszont azt tapasztaljuk, hogy sajnos sok
dunaszerdahelyi lakos közömbösen kezeli ezt a fontos környezetvédelmi kérdést, hiszen a szemét osztályozása a gazdasági megközelítés mellett elsősorban
természetünk megóvása miatt is fontos.
A ﬁatalokat a Kuka Manó előadásaival
évek óta igyekszünk a környezettudatos
viselkedésre nevelni, a felnőttek szintjén
viszont a lerakási díjak kapcsán is változtatásokat kellett eszközölnünk.
Ezért növekedett a szemétdíj – a családi házas övezetben pedig egy szemétedényre módosítottuk az illeték fejében
elszállított kukák számát. Ezt megelőzően ugyanis biztosítottuk a zöldhulladék
különálló elszállítását, tavaly havi rendszerességgel (akinek egynél több zsákra
van havonta szüksége, azt jelezheti a városi hivatalban) a műanyagok begyűjtését is, tehát aki osztályozott, annak elegendő volt az egy szemétedény.
Júliusban szeretnénk elkezdeni majd
a papírhulladék zsákos gyűjtését is, vala-

mint azt is fontos megemlíteni, egy-egy
lakóövezetben emellett megtalálhatók
azok a szemétgyűjtő szigetek, ahova
szintén elhelyezhető az osztályozott hulladék. Aki pedig úgy gondolja, nem kíván osztályozni a családi házas övezetekben, annak éves szinten 85 euróért tudunk még egy szeméttároló edényt biztosítani.
A kormány hozta helyzetre csak ilyen
módon tudunk reagálni, hiszen a kiadások emelésével arra akarja az ország vezetése rákényszeríteni a polgárokat, hogy
több hulladékot osztályozzanak. Más
kérdés, hogy a folyamat elég későn kezdődött, éppen ezért a költségek növekedési üteme is jelentős lesz, amit csak a
polgárok együttműködésével tudunk a
lehető legkisebb mértékre csökkenteni.
A közömbösség és a kényelmes viselkedés ugyanis már nem jelenthet megoldást.
A változások kapcsán természetesen
nem feledkezünk meg azokról sem, akik
kisgyermekek nevelése vagy az inkontinenciával küzdő, otthoni ápolásra szoruló családtag miatt pelenkákat használnak, s így megemelkedik háztartásukban
a hulladék mennyisége.
Az ilyen indokolt eseteket egyedi elbírálás alapján kezeljük majd, s a rászorultság esetén kedvezményesen tudjuk biztosítani a második kukát.
Ezzel kapcsolatban kérjük az érintetteket, hogy forduljanak a városi hivatal
műszaki osztályához, a +421 31 590 39
32-es telefonszámon.”
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Jeles személyiségek kapták városunk díjait
Megvan az első női díszpolgára városunknak, de a kultúra, a társadalmi
élet és a sport területén is kiválóságaink kapták meg idén Dunaszerdahely
városának legrangosabb elismeréseit a
Szent György-napok és búcsú egyik
legfontosabb eseményén, a városi díjkiosztó ünnepségen, április 27-én.
Jubiláltak a város díjai is, hiszen éppen
tíz évvel ezelőtt, 2009-ben kezdődött el
a hagyománya annak, hogy méltó ünnepségsorozat keretében emelik ki példaképeinket városunk legrangosabb elismeréseivel.
Strédl Terézia, városunk díszpolgára

A Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színháztermében az eseményre összesereglett vendégeket – köztük a város vezetése részéről dr. Hájos
Zoltán polgármestert, A. Szabó László
és Karaffa Attila alpolgármestert, a megjelent városi képviselőket, Bubniak Júlia
hivatalvezetőt, a városi hivatal vezető beosztású dolgozóit, illetve a történelmi
egyházak képviselőit, a dunaszerdahelyi
intézmények vezetőit, a díjazottakat –
Benedekffy Katalin operaénekesnő csillogó elődása köszöntötte az est legelején.
Üdvözölték az ötödik Hazaváró Találkozó meghívottjait is, majd Hájos
Zoltán polgármester köszöntötte az egybegyűlteket.
„Melyik is lehetne a legmegfelelőbb
nap a városi díjak átadására, mint a váro4

sunk védőszentje alkalmából rendezett
Szent György-napok ünnepsorozatának
az egyik napja. Ezen a napon köszönjük
meg városunk megbecsült polgárainak a
közösségünk érdekében folytatott munkájukat, azoknak, akik a kultúra vagy a
sport területén értek el kimagasló teljesítményeket, mellyekkel öregbítették, öregbítik szeretett városunk hírnevét” – fogalmazott a polgármester, hozzátéve, hogy
e személyiségek munkájukkal jelentős
mértékben hozzájárultak Dunaszerdahely fejlődéséhez, közösségünk jobbá tételéhez, valódi értéket teremtve ezáltal.
Hájos Zoltán rámutatott, hogy egy
közösség akkor, és csakis akkor lehet si-

keres, ha olyan tagjai vannak, akik képesek, akik tudnak és akik akarnak a közösségükért dolgozni, annak tagjaként
cselekedni. „Hála Istennek, sokan vannak” – mondta, majd rámutatott, hogy
közülük valók a kitüntetettek is, akiknek
több évtizedes munkáját köszöni meg
Dunaszerdahely városa.
Az ünnepi köszöntőt követően Hájos Zoltán polgármester, valamint A.
Szabó László és Karaffa Attila alpolgármesterek adták át városunk díjait –
elsőként a Dunaszerdahely város díszpolgára címet, amelyet idén Strédl Terézia pszichológusnak, egyetemi oktatónak ítéltek oda. A neves szakember

Petényi György, Dunaszerdahely új Pro Urbe-díjasa
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Kanovits György is Pro Urbe-díjat kapott
Hájos Zoltán polgármester Ambrovics Ferencnek gratulál (lent)

A DAC 1968-as futballcsapata átveszi az elismerést (lent)

az első hölgy Dunaszerdahely díszpolgárai között.

A Pro Urbe-díjjal a képviselő-testület
a társadalmi, a kulturális és a sportélet-

Antal András
ben kiemelkedő eredményt elérő személyeket és csoportokat jutalmazza – ezzel
a gálaesten elsőként Petényi Györgyöt, a
Dunaszerdahelyi Sakk Klub elnökét jutalmazták a sport területén elért több évtizedes kimagasló szakmai munkája elismeréseként.
A társadalmi élet területén elért kimagasló munkája elismeréseként Pro
Urbe-díjat vehetett át Kanovits György
újságíró is, aki a városi televízió szerkesztője.
A kultúra területén elért kiemelkedő
munkája elismeréseként végül Pro Urbe-díjjal tüntették ki in memoriam Antal Andrást, Dunaszerdahely város egykori krónikaíróját, akinek elismerését
unokája, Weisz Julianna vette át.
A folytatásban Dunaszerdahely Város Polgármesterének Díjait nyújtotta át
Hájos Zoltán. E díjban részesült a Minit
Slovakia Kft., az elismerést Ambrovics
Ferenc, a vállalat ügyvezető igazgatója
köszönte meg, a DAC Dunaszerdahely
1968-as futballcsapat (Csiba Ferdinánd,
Csóka György, Korček Vladimír, Kucman Ferenc, Ollé Lajos, Sekáč József,
Takács Vilmos, Tánczos László, Vida
Béla és Vími Tibor), sportsikereik elismeréseképp, valamint a Novus Ortus
Diákszínpad színjátszó csoportnak az
amatőr színjátszás területén elért kimagasló munkája elismeréseként – az elismerést Takács Tímeát, a színjátszócsoport vezetője vette át.
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Takács Tímea átveszi az elismerést
Hájos Zoltán polgármester ebben az
évben két polgármesteri emléklap odaítéléséről is döntött, amelyet 2019-ben
Dionyz Bergmann, a sportgimnasztika
az emberi test mozgáskultúrájának egyik
építője és Ronald Suchý, a dunaszerdahelyi kórház baleseti sebészeti osztályának orvosa kapott meg.
Többéves hagyomány az is, hogy ezen
a gálaesten a város díjaival együtt tüntetik ki az Év pedagógusát, amelyet idén a
szakma Mészáros Márta pedagógusnak
ítélt oda, igényes szakértelemmel végzett
pedagógiai munkássága elismeréseként.
Az Év pedagógusa díj mellett a városi
önkormányzat kulturális és sport bizottsága kezdeményezte, hogy a nagyközönség, vagyis a jelenlegi diákok, volt tanítványok, szülők is szavazhassanak arról, ki a
legnépszerűbb pedagógus. A legutolsó
fordulóba hat pedagógus került: Both
Gabriella, Csölle Teréz, Kiss Ildikó, Mészáros Márta, Strigac Juraj, Urbanicová
Lubica. A jelöltek közül a legtöbb szavazatot Kiss Ildikó, a Halpiac téri óvoda
óvónője kapta, aki számára az Év pedagógusa díj Közönségdíját Antal Ágota városi képviselő és az oktatásért felelős alpolgármester, A. Szabó László adta át.
A nagyszabású műsort Benedekkfy
Katalin operaénekes, Kevicky Tünde
szólóénekes, az Opera Trió tagja, illetve
Juhos Attila, a Szlovák Nemzeti Színház egykori művészének varázslatos dalbetétei tették még emelkedettebbé. (na)
6

Dionyz Bergmann elismerését adják át

Ronald Suchýnak gratulál a polgármester

Karaffa Attila és A. Szabó László alpolgármesterek gratulálnak Mészáros Mártának

A. Szabó László alpolgármestertől és Antal Ágotától Kiss Ildikó kapta kézhez a díjat
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A Csallóközi Múzeum alapítója
kapta a Szent György-díjat
SZENT GYÖRGY-NAPOK

A városi Szent György-napok és
búcsú keretében megrendezett Szent
György-esten átadták a Csallóköz
Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő
Egylet elismerését, a Szent Györgydíjat, amelyet idén In memoriam a tíz
évvel ezelőtt elhunyt Marczell Béla
néprajzi gyűjtőnek, muzeológusnak
ítéltek oda.
A városvédő egylet alapította díjjal
azokat az egyéniségeket ismerik el, tüntetik ki, akik Dunaszerdahely város egyházi, kulturális és társadalmi életében elévülhetetlen munkásságot fejtenek, fejtettek
ki, illetve életpéldájukkal magyar közösségünk meghatározó alakjai.
Az ünnepi esten részt vett városunk
polgármestere, dr. Hájos Zoltán, Mészáros Dávid katolikus káplán, a városi
hivatal vezetője, Bubniak Júlia, illetve
több osztályvezető, városi képviselő, illetve intézményvezető, közéleti személyiség is, akiket Bugár György üdvözölt
az est elején.
Őt követve az egybegyűlteket előbb
Karaffa Attila alpolgármester köszöntötte, kiemelve a kaszinó hagyományőrző, a
város kulturális életét segíteni szándékozó
céljait, majd Németh Margit kaszinótag
mondott ünnepi beszédet. „Ma este a
Szent György-díjjal olyan ember tevékenysége előtt tisztelgünk, aki sokrétű
munkásságával, hagyományőrző igyekezetével értéket teremtett nem csak a saját
lelkének, de az itt élő magyar közösségnek
is” – fogalmazott Németh Margit.
Őt Nagy Iván, a Csallóközi Múzeum
igazgatója követte, aki a kitüntetésben részesülő Marczell Bélát méltatta.
„Az évek során egyre jobban megismertem, és megnyílt előttem nemcsak a
kutató, hanem az ember is. Megértettem,
hogy egy rendkívüli személyiséggel van
dolgom, és akinek magával ragadó a humora és kiemelkedően éles az esze. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhető,

hogy képes volt egy új világot teremteni:
megteremtette nekünk a CSALLÓKÖZT.
Nem azt a Csallóközt, amelyet földrajzi fogalmakkal könnyen meg lehet határozni. Nem, hanem azt, amely egyeseknek ﬁlozóﬁai alapon a tökéletes semmi,
míg másoknak, olyanoknak, mint Marczell Béla a tökéletes minden. Ehhez a világhoz fájós lábú öregasszonyok, szúrós
tekintetű pásztorok világán keresztül vezet az út, és az úton szembe kell szállnunk
láncos orrú bikákkal, vagy olyan szerzetekkel, amelyeknek lólába van. Másként
mondva: kutatásaival elénk tárta saját mitológiánkat, ezáltal hazát adott nekünk
ebben a tájban. Hazát és múltat, önálló
kultúrát, amely csak a miénk, ezé a népé,
amelyik hosszú ideje itt lakik a Csallóközben. Csúnya szakszavakkal ezt úgy nevezik, hogy identitást teremtett, vagy még
csúnyábban regionális etnicitást” –
mondta Nagy Iván.
A laudációt követően a kaszinó jelenlévő tagjai, A. Szabó László alpolgármester, Bugár György városi képviselő,
Iván Péter galériaigazgató, Karaffa Attila alpolgármester, Nagy Attila helytörténész, Nagy Iván múzeumigazgató,
Nagy Krisztián, a DAC sajtófőnöke és

Németh Margit pszichológus átadták
az elmékplakettet Marczell Enikőnek, a
posztumusz elismerésben részesülő kutató lányának.
Marczell Enikő köszönetében arra helyezte a hangsúlyt, hogy az egyén közösségért végzett munkája a valódi értékteremtés, és a keresztény hit megtartása mellett
a magyar identitás erősítése az igazán fontos mindannyiunknak, az a valós példa és
érték.
Az est fényét emelte énekével Bartal
Dóra, a magángignázium, illetve a művészeti alapiskola tanulója, akit ifj. Mezei
Ernő kísért zongorán, valamint szavalatával a Kodály Zoltán Alapiskola tanulója,
Varga Zaránd, akit tanára, Simon Anikó
készített fel.
A közéleti díjban eddig a következő
személyek, csoportok részesültek: Zsidó
János, városunk egykori esperesplébánosa, Dunaszerdahely város díszpolgára,
Cséfalvay Erzsébet, egykori városi képviselő, Soós Lajos, az 1960–70-es évek dunaszerdahelyi színjátszásának egyik legendás alakja, id. Görözdi Miklós, néhai
dunaszerdahelyi lelkész (posztumusz), a
városunk hírnevét öregbítő Szent György
Kórus, illetve Marczell Béla néprajzi gyűjtő, muzeológus (posztumusz). (na)
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KÖZÉRDEKŰ – PRE VEREJNOSŤ

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának és közfeladatok ellátásáról szóló 2003. évi 552. törvénye 5. § és későbbi
módosításai értelmében
Dunaszerdahely Város pályázatot hirdet

a polgármesteri kabinet vezetői tisztségének
betöltésére a Dunaszerdahelyi Városi Hivatalban
A pályázaton való részvétel elengedhetetlen feltételei:
- II. fokú főiskolai végzettség minimum 10 éves gyakorlattal,
- erkölcsi feddhetetlenség,
- teljes jogképességgel való rendelkezés.
Egyéb kritériumok és követelmények:
- az állami nyelv és a magyar nyelv aktív ismerete,
- számítástechnikai ismeretek,
- vezetői és szervezői képességek,
- kommunikációs képességek vezető beosztás szintjén,
- az önkormányzati jogszabályok ismerete,
- rugalmasság,
- önálló munkavégzésre való képesség,
- egészségi alkalmasság – orvosi igazolás a ﬁzikai és szellemi
alkalmasságról.
Jelentkezéshez szükséges okiratok:
• írásbeli kérvény az meghirdetett pályázatra, szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok hitelesített fénymásolata
vagy egyéb végzettséget igazoló okirat,
V súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
mesto Dunajská Streda vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie vedúceho
útvaru primátora
Mestského úradu v Dunajskej Strede
Neodpustiteľné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa najmenej 10 rokov praxe,
- bezúhonnosť,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Ostatné kritériá a požiadavky:
- aktívne ovládanie štátneho jazyka, znalosť maďarského jazyka,
- práca s PC,
- riadiace a organizačné schopnosti,
- komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
- znalosť legislatívy v oblasti samosprávy,
- ﬂexibilita,
- schopnosť pracovať samostatne,
- zdravotná spôsobilosť, lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.
Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania a
profesijný životopis,

• az eddigi szakmai tapasztalat összegzése a végzett munkatevékenységek rövid leírásával,
• büntetlen előélet és erkölcsi feddhetetlenség - 3 hónapnál
nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak alatt a személyi adatok védelméről szóló 2018. évi 18. törvény értelmében.
A munkaviszonyba lépés tervezett időpontja: 2019. július 1.
Munkabérezés: A városi alkalmazottak munkabérezési szabályzata alapján.
A pályázat benyújtásának határideje 2019. május 31. Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal
együtt, lezárt borítékban postázni és a borítékon feltüntetni:
„Výberové konanie – vedúci Útvaru primátora – neotvárať“ a
Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01
Dunajská Streda címre, vagy személyesen is benyújtható a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal iktatójában.
A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket a pályázat időpontjáról és helyszínéről írásban értesítjük.
További információk a következő telefonszámon érhetők el:
031/590 39 19
Kelt Dunaszerdahely, 2019. április 26.
Dr. Hájos Zoltán polgármester

• overené fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
fotokópia dokladov o ďalšom vzdelaní,
• prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
• doklad o morálnej bezúhonnosti (výpis z registra trestov
nie starší ako 3 mesiace),
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona
NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predpokladaný nástup: 1. júla 2019
Plat: podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov MsÚ.
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými
dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 31. mája 2019 v
uzatvorenej obálke s označením Výberové konanie – vedúci
Útvaru primátora – neotvárať“ poštou na adresu: Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská
Streda, alebo osobne do podateľne Mestského úradu Dunajská
Streda.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným
uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového
konania, oznámený písomne.
Ďalšie informácie na tel. čísle: 031/590 39 19
V Dunajskej Strede dňa 26. apríla 2019
JUDr. Zoltán Hájos primátor mesta

KÖZÉRDEKŰ – PRE VEREJNOSŤ

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának és közfeladatok ellátásáról szóló 2003. évi 552. törvénye 5. § és későbbi
módosításai értelmében
Dunaszerdahely Város pályázatot hirdet

a műszaki és beruházási
főosztályvezetői tisztségű
betöltésére a Dunaszerdahelyi Városi Hivatalban
A pályázaton való részvétel elengedhetetlen feltételei:
- II. fokú főiskolai végzettség /műszaki irányzat/, minimum
10 éves gyakorlat,
- teljes jogképességgel való rendelkezés.
Egyéb kritériumok és követelmények:
- az állami nyelv és a magyar nyelv aktív ismerete,
- számítástechnikai ismeretek, vezetői és szervezői képességek,
- kommunikációs képességek vezető beosztás szintjén,
- az önkormányzati jogszabályok ismerete,
- rugalmasság, önálló munkavégzésre való képesség,
- egészségi alkalmasság – orvosi igazolás a ﬁzikai és szellemi
alkalmasságról.
Jelentkezéshez szükséges okiratok:
• írásbeli kérvény az meghirdetett pályázatra, szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok hitelesített fénymásolata
vagy egyéb végzettséget igazoló okirat,
V súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
mesto Dunajská Streda vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie vedúceho odboru
technického a investičného
Mestského úradu v Dunajskej Strede
Neodpustiteľné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa /technického smeru/,
najmenej 10 rokov praxe,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Ostatné kritériá a požiadavky:
- aktívne ovládanie štátneho jazyka, znalosť maďarského jazyka,
- práca s PC, riadiace a organizačné schopnosti,
- komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
- znalosť legislatívy v oblasti samosprávy,
- ﬂexibilita, schopnosť pracovať samostatne,
- zdravotná spôsobilosť, lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.
Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania a
profesijný životopis,
• overené fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
fotokópia dokladov o ďalšom vzdelaní,

• az eddigi szakmai tapasztalat összegzése a végzett munkatevékenységek rövid leírásával,
• büntetlen előélet és erkölcsi feddhetetlenség - 3 hónapnál
nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak alatt a személyi adatok védelméről szóló 2018. évi 18. törvény értelmében,
• a szakosztály irányítási koncepciójának tervezete.
A munkaviszonyba lépés tervezett időpontja: 2019. június 1.
Munkabérezés: A városi alkalmazottak munkabérezési szabályzata alapján.
A pályázat benyújtásának határideje 2019. május 23. Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal
együtt, lezárt borítékban postázni és a borítékon feltüntetni:
„Výberové konanie – vedúci odboru technického a investičného – neotvárať“ a Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad,
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda címre, vagy személyesen is benyújtható a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal iktatójában.
A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket a pályázat időpontjáról és helyszínéről írásban értesítjük.
További információk a következő telefonszámon érhetők el:
031/590 39 19
Kelt Dunaszerdahely, 2019. április 26.
Dr. Hájos Zoltán polgármester
• prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
• doklad o morálnej bezúhonnosti (výpis z registra trestov
nie starší ako 3 mesiace),
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR
SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,
• návrh koncepcie riadenia odboru.
Predpokladaný nástup: 1. júna 2019
Plat: podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov MsÚ.
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými
dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 23. mája 2019 v
uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci
odboru technického a investičného – neotvárať“ poštou na
adresu: Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16,
929 01 Dunajská Streda, alebo osobne do podateľne Mestského úradu Dunajská Streda.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným
uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového
konania, oznámený písomne.
Ďalšie informácie na tel. čísle: 031/590 39 19
V Dunajskej Strede dňa 26. apríla 2019
JUDr. Zoltán Hájos primátor mesta

Magyar Majális – képekben

SPORTSIKEREK

Feljutottak a Mol ligába a kézis lányok
Csallóközaranyoson is nyerni tudtak
a dunaszerdahelyi női kézilabdázók, s
így az I. liga utolsó előtti fordulójában
már bebiztosították a bajnoki címüket.
Kiváló tavaszi teljesítményt követően
Prikler Szilvia játékosai már egy fordulóval a vége előtt ünnepelhetik a feljutást a
cseh-szlovák közös bajnokságba, a MOL
Ligába. A lányok május 19-én, vasárnap a
pozsonyi Inter ellen köszönik meg a biztatást a dunaszerdahelyi közönségnek.
Csallóközaranyos-HC DAC Dunaszerdahely 24:32 (10:17). A dunaszerdahelyi gólszerzők: Juhos Kata, Matus
Virág 7-7, Straka Mária 6, Bugár Cintia,
Mészáros Réka Lelkes Lilla 4-4.

Három szlovák bajnoki cím Rimaszombatból
Május 11-én Rimaszombat városa adott otthont az idei
diák szabadfogású birkózó szlovák bajnokságnak, amelyre
összesen 20 egyesület 122 versenyzője nevezett be. Gaál
Attila és Vajas József edzők vezetésével 6 dunaszerdahelyi
birkózó indult csatába a bajnoki címekért.

Idú do slovenského ﬁnále!
Právom majú dievčatá z Vámbéryčky úsmev na tvári,
dostali sa do ﬁnále.
Okresné kolo bolo väčším orieškom ako výhra v krajskom
kole, uviedol tréner, Kálmán Miklós. Vámbéryčka zvládla
všetky zápasy so sebavedomím, okresné kolo uzavrela bez
straty bodu. Po krajskom ﬁnále môžu svoje schopnosti predviesť v celoslovenskom kole 4.–5. júna v Detve.
Dúfame, že aj tam budú úspešné.

A 29 kg-os súlycsoportban Bodó Barnabás remekelt, aki először simonyi ellenfelét verte 10:0-ra, majd marcelházi ellenfelét
fektette két vállra. Az elődöntőben kassai ellenfele felett 10:0-s
győzelmet aratva Barnabás bejutott a döntőbe, ahol rimaszombati vetélytársának sem adott esélyt, még az első félidőben két
vállra fektette, és megszerezte élete első bajnoki címét.
A 44 kg-os súlycsoportban Pollák Adrián először kassai riválisát verte tussal, majd a döntőbe jutásért 8:4 arányú pontozásos győzelmet aratott báni ellenfelén. Adrián a döntőben hatalmas csatában 7:6 arányban legyőzte pozsonyi ellenlábasát,
ezzel megszerezte a bajnoki címet.
A nap meglepetésembere a 68 kg-os súlycsoportban induló
Zsigmond Árpád lett, aki a kvaliﬁkációs meccsein privigyei,
majd pozsonyi ellenfeleit fektette két vállra. Árpi a döntőben
sem bízott semmit a véletlenre, nyitrai versenytársát 10:0-ra
verte, és ezzel megszerezte élete első bajnoki címét.

Megyei bajnokok a férﬁkézilabdások
Igazán sikeres első májusi hétvégét zárt a dunaszerdahelyi sport, mert a DAC focistáinak ezüstje után a férﬁkézisek
is óriási bravúrt értek el, akik legutóbbi győzelmükkel
Győr-Moson-Sopron megye bajnokságát nyerték meg.
Az eredményhez a Hegykő elleni második bajnoki döntőn,
a városi sportcsarnokunkban elért 35-30-as dunaszerdahelyi
sikerre volt szükség. A csapatnak gratulálunk.

BEMUTATJUK
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FELVIDÉKI VÁGTA

Ha május: Felvidéki Vágta!
Május utolsó hétvégéjén már ötödik alkalommal ülnek
nyeregbe Dunaszerdahelyen a Felvidék lovasai, hogy a sikabonyi reptéren kialakított pályán eldöntsék: ki nyeri az
V. Felvidéki Vágtát.
Május 25-én az is eldől, kik versenyezhetnek majd szeptemberben, Budapesten a Nemzeti Vágtán régiónk képviseletében, mivel a Felvidéki Vágta egyúttal a Hősök terén lezajló Nemzeti Vágta egyik hivatalos előfutama is.
Az V. Felvidéki Vágta egyik újdonsága a futóverseny lesz
május 25-én, szombaton 14 órától! A gyerekek 300 méteren
állhatnak rajthoz, a felnőttek pedig 1, 5 és 10 kilométeres távon versenyezhetnek. Regisztrálni május 20-ig a www.felvidekivagta.sk oldalon lehet. A gyerekek regisztrációja ingyenes, a felnőtteké 10 euró. A futóversenyen résztvevők belépőt nyernek a Felvidéki Vágta programjaira, beleértve az esti
koncerteket is. Egész napos belépőt kapnak a dunaszerdahelyi termálfürdőbe, valamint a célba érve meglepetéscsomagot
vehetnek át. Fuss és szórakozz az V. Felvidéki Vágtán! Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
Az idén sem maradhat el a szokásos nagyoperett! A
szombati vágta előestéjén, pénteken, május 24-én 18 órától
Lehár Ferenc Víg özvegy című operettje elevenedik meg a
színpadon. Természetesen, ahogy már megszokhatták, most
is nagy szimfonikus zenekari kísérettel, a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar és a Magyar Zenés Színház tánckarának
közreműködésével! Akárcsak tavaly, az idén is lesz fedett nézőtér ülőhelyekkel.
Már zajlik az elővételes jegyvásárlás. Jegyek vásárolhatók
Dunaszerdahelyen a MAX bevásárlóközpontban a Csodafarmon, a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban
és a Vámbéry téri Focus music shopban. Kétnapos jegyet le-
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het vásárolni, amely 12 euróba kerül, a helyszínen 15 euró.
Elővételben lehet belépőjegyet venni csak a szombati napra
is, ez esetben a jegy ára 5 euró. A helyszínen a szombati jegy
ára 7 euró. Már webshopon keresztül is lehet jegyet váltani a
www.felvidekivagta.sk oldalon.
A lóversenyek futamai kínálják ugyan a fő látványosságot,
de emellett az operetten kívül egyéb kulturális programok és
nagyszabású koncertek is várják az érdeklődőket szombaton. Kézműves vásár, állatsimogató, lovaglási lehetőség és
más vidám gyermekprogramok is várják a látogatókat.
Az ünnepélyes megnyitó szombaton 11-kor lesz. A futamok résztvevői ünnepélyesen felvonulnak, bemutatkoznak a
versenyző lovasok és az őket nevező települések, majd az előfutamok következnek. A döntő futam kora este, fél 6 után lesz.
A szervezők célja az, hogy a megnyitó utáni előfutamokon
is minél nagyobb számban vegyenek részt a kisgyermekes családok. Szeretnék a lovas hagyományokkal is megismertetni a
gyerekeket. A legkisebbeket játszópark várja korabeli játékokkal, ágyúval lőhetnek, lovagolhatnak, és a kisállatkertben állatsimogatásra is lesz lehetőség. Nem hiányoznak majd a jellegzetes csallóközi ételek és italok, sőt a borászok minőségi nedűit kínáló borudvarba is betérhetnek az érdeklődők.
Május 25-én este 21 órától igazi „csikidam party” várja a
rajongókat, ugyanis fellép a 35 éves fennállását ünneplő
R-GO. Szikora Robiék fergeteges bulit csapnak, amit nem
szabad kihagyni! Előtte 20 órától az ismert rapper, Curtis
lép a pódiumra, hogy élőben is bemutassa friss dalait.
A szervezők az egyéb tudnivalókról folyamatos információkat tesznek majd közzé Dunaszerdahely város honlapján.
A szervezők elérhetősége: Bóna Erzsébet – 0903 397 063,
bona.e@bonspromotion.sk – lovasok nevezését és elárusítók jelentkezését várják. (pve)
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PROGRAMAJÁNLÓ – PONUKA PROGRAMOV

Programajánló

Krónika – Kronika

Azt a kutya mindenit! A Black&White –
Bertók házaspár és ifj. Sárközy Lajos és zenekara közös koncertje. Csaplár Benedek Városi
Művelődési Központ, 18.30
44. Duna Menti Tavasz. Gyermekszínjátszó- és Bábcsoportok Országos Seregszemléje. Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, 9.00
VI. Nemzetközi Operaének Mesterkurzus. Zárókoncert – operaénekesek és Patkoló Anikó. Vermes-villa, 16.00

dunaszerdahelyi.sk/programok • dunajskostredsky.sk/programy

Születések – Novorodenci
Ágh Sámuel
Domonkos Maximilián,
Ďurišová Eliška
Kontárová Anna, Nagy Franciska
Siposová Linda, Varga Gergő
Zámpory Jázmin
Elhalálozások – Zomreli
Ághová Katarína (1936)
Benedeková Eva (1929), Benovicsová Rozália (1936)
Bertók Ladislav (1954), Bertók Ľudovít (1982)
Čaháková Alžbeta (1958), Farkas Robert (1969)
Fatona Ladislav (1951), Fucseková Juliana (1935)
Grussová Anna (1929), Horváthová Eva (1955)
Križo Ján (1934), Lelkes Adél (1943)
Méry Ladislav (1947), Németh Eugen (1952)
Sipos Juraj (1955), Süke Juraj (1960)
Sükeová Helena (1931), Veresová Margita (1930)
Vígh Tibor (1953)
Házasságkötés – Sobáše
Bobák Róbert – Fogdová Silvia
Fekete Balázs – Glezgo Viktória
Kemenczký Adam – Dobrá Lucia
Koprda Peter – Ladzianska Riana
Lipovský Iván – Vargová Klára
Neilinger Peter – Ing. Fodorová Juliana
Sabados Gabriel – Mgr. Vlčková Simona

WWW.DUNASZERDAHELYI.SK • WWW.DUNAJSKOSTREDSKY.SK
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Mi is a műanyaghulladék?

Következő számunkból

Sárga színű szelektív hulladékgyűjtő edény. Naponta hányszor láthatjuk? A házunk mellett, a tömbházak közelében, munkába vagy éppen iskolába menet… Az idősebb generáció számára a kommunális hulladék osztályozása nem volt mindig természetes jelenség, ugyanakkor a ﬁatalabbak egyre gyakrabban találkoznak ezzel a témával. Önök is válogatják a szemetet?
A sárga színű hulladékgyűjtő edényekben és a sárga színű zsákokban (a családi
házaknál) lehet gyűjteni az alábbi műanyagokat: üdítős, ásványvizes PET-palack, kiöblített háztartási ﬂakon – kozmetikai és vegyi cikkek csomagolásából származó műanyag (HDPE, PE, PP), háztartásban előforduló tiszta fólia (csomagoló fóliák,
HDPE, LDPE), tejes és gyümölcsitalos (kombinált) doboz (minden esetben mossuk
ki és gyúrjuk laposra), fém csomagolódobozok (üdítős, sörös, konzerves stb.).
A műanyaghulladék osztályozásával csökkentjük azt a szemétmennyiséget, amely
a hulladéklerakó telepen végzi. A hulladékgyűjtő edények tartalmát az FCC szelektív
hulladékgyűjtést végző járművekkel szállítja el az Albáron található telephelyre, ahol
az osztályozó soron szétválogatják a műanyagot fajtája szerint. Csak a tiszta és szétválogatott műanyag kerül a hulladékprésbe, aminek a segítségével kocka alakú bálákat
alakítanak ki belőlük. A bálákat aztán elszállítják újrahasznosítás céljából az erre szakosodott feldolgozó üzemekbe.
Tanítsuk meg magunkat, gyermekeinket, szüleinket szemetet osztályozni. Nem
kerül sok energiába, sokkal inkább akarat kérdése. Éppen ezért osztályozzunk!

Felvidéki Vágta
Žitnoostrovský galop

Milyen programok várnánk
ránk a nyáron?
Čo ponúka mesto cez leto?

44. Duna Menti Tavasz
Podunajký jar

Aké sú plastové smeti?
Žltá nádoba na plasty. Koľkokrát za
deň ju zahliadneme? Či už pri našom dome, bytovke, popri ceste do práce a školy...
pre väčšinu staršej generácie nebolo triedenie odpadu vždy samozrejmosťou, zato
mladšia generácia sa s touto témou stretáva častejšie. Triedite odpad aj vy?
Do žltých nádob a pri rodinných domoch do žltých vriec môžete vhadzovať
nasledovné plasty: PET fľaše – plastové
fľaše od nápojov, plastové obaly z domácej
kozmetiky a chémie (HDPE, PE, PP),
transparentné fólie (HDPE, PP), viacvrstvové obaly z nápojov (Tetra Pak) a
hliníkové plechovky z nápojov. Plasty z
domácností je ideálne pred vhodením do
nádoby stlačiť alebo zošliapnuť.
Triedením plastového odpadu znižujeme množstvo odpadu, ktorý končí na skládke. Obsah nádoby zváža zberové auto spoločnosti FCC, ktoré ho odváža na prevádzku pri Dolnom Bare, kde sa na triediacej linke odpad triedi na rôzne farby a jednotlivé
materiály. Materiál sa následne lisuje do kvádrov a odváža sa do spracovateľských závodov.
Naučme triediť odpad samých seba, naše deti, našich rodičov. Nestojí to veľa námahy, skôr je to otázka správnej vôle. Preto, separujme!
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Megjelenés június 26-án.
Nasledujúce číslo vychádza 26. júna

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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