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Az út elején
Egy évvel ezelőtt a megújulás kezdetéről írtam Önöknek, a
napokban pedig 2016-os új projektünk, a dunaszerdahelyi.sk
működésének első évfordulóját ünnepeltük. A mostani lapszámban ezzel a témával is foglalkozunk, néhány számszerű
adat is említésre kerül, de ezen túl fontosnak tartom azt is kiemelni, hogy még mindig csak egy hosszabb folyamat első szakaszában vagyunk.
A 21. század médiapiaca nagyon változékony, éppen ezért
állandóan ﬁgyeljük a trendeket, és igyekszünk portálunkon ehhez igazodva újszerű és érdekes tartalmakat kínálni. Ami bizonyos, hogy minden esetben törekszünk az Önök igényeihez alkalmazkodni, miközben a közhasznú információk és városunk
életének megörökítése is kiemelt ﬁgyelmet kap.
Tavaly a Dunaszerdahelyi Hírnök külsőleg és tartalmilag szintén frissült, s mi a formai átalakítás során szembesültünk azzal is, hogy nem lehetséges 16 oldalba rengeteg szöveget besűríteni. Ezért is, a regionális lapok aktuális megoldásaival élve, igyekszünk a nyomtatott és az online tartalma-

Vynikajúce otvorenie
fašiangovej sezóny

5. o.

kat összekötni, miközben ﬁgyelünk azokra is, akik számára
az internetes tér nem elérhető. Éppen ezért a kiemelt témák
helyet kapnak az évente 20 alkalommal megjelenő lapban, s
további információk és képek minden esetben elérhetőek
majd a www.dunaszerdahelyi.sk portálunkon vagy éppen a
Facebook-oldalunkon.
A tartalmak összekötése nem csupán a portált és a lapot
érintette; hiszen a városi televízió online felülete, aktualitásai,
de archívuma is portálunkon érhető el. A megújulás pedig a
tartalmak még hatékonyabb elérését tette lehetővé, s ezáltal mi
még több városi információt tudtunk hatékonyabban megosztani. El kell mondanunk azt is, hogy Önöktől is rengeteg ötletet kaptunk, amelyek közül többet az idén fogunk megvalósítani, így egy helyen összpontosulhat a Dunaszerdahelyt érintő
információk, tájékoztató és szórakoztató tartalmak sokasága.
Csapatunk ugyanis az Önök tájékoztatásáért dolgozik – s
mi köszönjük megtisztelő ﬁgyelmüket!
Rajkovics Péter főszerkesztő

A magyar kultúra ünnepén

7. o.

Sportfanatic vynikajúci
na majstrovstvách sveta

12. o.

Ügyfélfogadás

Rövid hírek – správy
SZÍNES – FAREBNÉ

Az államfő kitüntette Németh Ilonát
Andrej Kiska köztársasági elnök a Szlovák Köztársaság megalakulásának
24. évfordulója alkalmából január elején 20 személyiséget tüntetett ki.
A díjazottak között volt a dunaszerdahelyi Németh Ilona Munkácsy-díjas
képzőművész is. Őt a képzőművészetben kifejtett, Szlovákia kulturális fejlődését elősegítő érdemeiért ismerték el a Pribina-kereszt II. fokozatával.
Fotó: prezident.sk

A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal értesíti a tisztelt lakosokat, hogy 2017. február 7-én (kedden) és 2017. február 8-án
(szerdán) az illetékügyi osztályon (amely
a szemétilletékkel foglalkozik) az ügyfélfogadás műszaki okok miatt szünetel.

Oznámenie
Mestský úrad Dunajská Streda oznamuje občanom, že v dňoch 7. a 8. februára
2017 bude oddelenie poplatkov za komunálny odpad z technických príčin mimo
prevádzky. Ďakujeme za porozumenie.

Vállalkozókkal
találkoztak
Počet obyvateľov je 22855
Oddelenie evidencie obyvateľstva Mestského úradu v Dunajskej Strede pripravilo v prvých dňoch roku 2017 štatistiku obyvateľov mesta. Vlani sa počet
obyvateľov prihlásených na pobyt v meste ustálil na čísle 22 855.
Ak ho porovnáme s počtom obyvateľov mesta v roku 2015, vidíme, že poklesol o 72 osôb. Pokles nastal jednak v dôsledku väčšieho počtu úmrtí než bol
počet narodených, jednak sa viac obyvateľov z mesta odsťahovalo než prisťahovalo. V roku 2016 sa narodilo 171 detí (z toho 77 chlapcov a 94 dievčat)
a 223 obyvateľov mesta zomrelo. Do mesta sa v minulom roku prihlásilo
na trvalý pobyt 534 osôb, kým počet odhlásených bol 554. Prvýkrát klesol počet obyvateľov pod 23 tisíc v roku 2010 a odvtedy sa toto číslo nepodarilo dosiahnuť.
Minulý rok bolo v Dunajskej Strede uzavretých 120 manželstiev, z toho
41 sobášov bolo cirkevných oproti 79 občianskym.
V roku 2016 boli najobľúbenejšími dievčenskými menami Emma, Zoé,
Hanna, Jázmin, Dóra, Viktória, Soﬁa, Vivien, Zsóﬁa a Léna. Medzi chlapčenskými to boli Máté, Alex, Tamás, Áron, Noel, Márk, Bence, Dávid, Ádám
a Dominik.

Január 19-én közös vacsorán találkoztak
városunk vezetői a legjelentősebb dunaszerdahelyi vállalatok irányítóival.
A találkozó elején Hájos Zoltán polgármester üdvözölte a jelenlévő vállalatvezetőket, akiknek megköszönte azt a fontos munkát, amellyel hozzájárulnak Dunaszerdahely
fejlődéséhez. Egyúttal vázolta az elmúlt év
eseményeit, és egyúttal örömét fejezte ki,
hogy ismét növekedik a gazdaság, s ezzel
együtt a városi költségvetés is pozitív mérleggel zárt. A 2017-es év kapcsán kiemelte a felújításokat és a fejlesztéseket, amelyek megpályázása során természetesen várják a dunaszerdahelyi vállalatok ajánlatait is.
Az ünnepélyes pohárköszöntőt követően
a vállalkozók és a városvezetők, akik között
ott volt Horváth Zoltán alpolgármester és
Bubniak Júlia hivatalvezető is, vacsora mellett folytatták a kötetlen beszélgetést.

Lapunk elérhetőségei
Cím / Adresa: Erzsébet tér 1203
Alžbetínske námestie 1203
E-mail: press@perfects.sk
Web dunaszerdahelyi.sk
dunajskostredsky.sk

Všetky články, programy, aktuálne informácie
a správy nájdete na našej stránke:
www.dunajskostredsky.sk
További programkínálat, információk, híreink Dunaszerdahelyről:
www.dunaszerdahelyi.sk

2

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK–DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK / 2017. 1. 25.

Rászorulókhoz kerül a tűzifa

„A Városi Hivatal Szociális osztálya
azzal a ténnyel szembesült, hogy a szociálisan rászorulók száma évről évre növekszik Dunaszerdahelyen, amelynek
több oka is van. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik segíteni

ezeknek a családoknak, egyéneknek, egyrészt – a képviselő-testület szabta keretek között – anyagiakkal, ám természetesen más módon is, gondoljunk csak például a hajléktalanszálló üzemeltetésére...
Közben azt tapasztaltuk, hogy a városi vállalat, a Municipal Real Estate DS
Kft. munkatársai a dunaszerdahelyi területek karbantartásakor nem csak fákat
vágnak ki, hanem ágakat is botolnak, tehát éves szinten komoly famennyiség ke-

letkezik városunkban. Ezzel pedig
ugyancsak a rászorulókat tudnánk segíteni, hiszen sokuknak főleg fatüzelésű
kályhája van. A magyarországi példákat
látva ezért a kezdeményezésemre elindult a dunaszerdahelyi szociális tűzifa
program. Természetesen ez jelenleg
nyersfát jelent, amelynek a tüzelése bonyolultabb, de a program során, akár féléves távlatban nézve látható, hogy ez a
nyersfa eléggé ki tud száradni ahhoz,
hogy valódi tűzifaként tudják majd használni a rászorulók. A városi vállalat ezentúl ezért Dunaszerdahely területén a fákat, ágakat gyűjteni és szárítani fogja,
hogy a következő fűtési szezonban már
felhasználható legyen erre a célra.
A szociális osztály nyilvántartja azokat, akik nehéz anyagi körülmények között élnek. Bizonyosan nem tudunk
majd minden igényt kielégíteni, de a terepen dolgozó munkatársaink ismereteire hagyatkozva igyekszünk majd a leginkább rászorulóknak segíteni. Az első fuvar tűzifa egyébiránt már célba is érkezett.”

Palivové drevo sa dostane k sociálne odkázaným
V roku 2017 sa rozbehol sociálny program, v rámci ktorého sa palivové drevo doručí sociálne odkázaným občanom
mesta – o podrobnostiach nás informoval primátor mesta,
Zoltán Hájos.
„Sociálny odbor Mestského úradu zistil, že z roka na rok
rastie v Dunajskej Strede počet sociálne slabších občanov, čo má
viacero príčin. Samospráva sa snaží týmto rodinám, jednotlivcom pomôcť – podľa podmienok daných poslancami – materiálne, ale samozrejme, aj inak, vezmime si napríklad nocľaháreň pre bezdomovcov….
Zároveň sme si uvedomili, že mestská spoločnosť Municipal
Real Estate DS s.r.o. vykonáva v rámci údržby zelene mesta
nielen výrub stromov, ale aj orez konárov, čo predstavuje pomerne veľké množstvo potenciálne palivového dreva, ktoré sa počas
roka získa na území mesta. Týmto by sme vedeli pomôcť sociálne slabším, ktorí kúria väčšinou pieckami na tuhé palivo. Vidiac
príklady v Maďarsku, rozbehlo aj mesto Dunajská Streda tento
sociálny program. V našich podmienkach to zatiaľ znamená
surové drevo, ale z dlhodobého hľadiska sa drevo v priebehu
času vysuší, aby mohlo slúžiť ako palivové. Mestská spoločnosť

bude teda orezané konáre zhromažďovať za účelom ich sušenia,
aby ho v budúcom vykurovacom období mohla ponúknuť
ako palivo.
Sociálny odbor eviduje občanov žijúcich v ťažkých životných
podmienkach. Pravdepodobne nebudeme vedieť uspokojiť
všetky požiadavky, ale našou snahou bude prisúdenie palivového dreva tým najodkázanejším. Prvá zásielka medzičasom
už našla svojho adresáta.”
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL – PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

A 2017-es évben városunkban is
elindult a szociális tűzifa program,
amelynek részleteiről dr. Hájos Zoltán polgármestert kérdeztük.

VÁROSI BÁL

Remek farsangi nyitány
Fergeteges hangulat uralkodott
január 14-én a nyolcadik alkalommal szervezett városi bálon, amelynek a városi sportcsarnok adott
otthont.
Szombat este hat óra után kezdtek
érkezni a vendégek a Dunaszerdahely
Város Bálja miatt „ünnepélyessé varázsolt” sportlétesítménybe, ahol csodálatosan előkészített báli díszletek várták a
szórakozni vágyókat.
Az este hét órára érkező bálozókat
dr. Hájos Zoltán polgármester, illetve
Horváth Zoltán és A. Szabó László alpolgármesterek fogadták – közben Érsek Rezsi és zenekara biztosította a zenei aláfestést. A folytatásban a Keviczky
Tünde–Kollár Katalin–Nagy Andrea
összetételű Opera Trió nyitotta meg
műsorával a városi bált.
A zenés köszöntő után városunk
polgármestere, dr. Hájos Zoltán mondott ünnepi köszöntőt, és kívánt mindenkinek kellemes kikapcsolódást,
majd a nyitótánc következett. A táncot
követően már mindenki éhes volt, s igazi gasztronómiai remekek vártak a vendégekre.
Az első vacsora közben a Dunaág
Táncműhely tartott lindy-hop táncbemutatót, amely egyben fel is vezette az
est egyik zenei csemegéjét, az esztergomi Group'n'Swing zenekart, akik han-
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gulatos swinggel szórakoztatták a jelenlévőket.
Este tíz órakor megérkezett táncosaival a bál sztárvendége, a magyar rock
and roll királya, Fenyő Miklós, és negyvenperces műsorukkal tovább fokozták
a már amúgy is emelkedett hangulatot.
A táncparkett megtelt, a bálozók igyekeztek minél gyorsabban letáncolni a
ﬁnom falatokat, amelyek a szemnek és
az ízlelőbimbóknak egyaránt élményt
kínáltak – nem is beszélve a süteményekről... A sztárvendég fellépése után
Hájos Zoltán polgármester felvágta azt
a báli tortát, amelyet a Neratovice téri
Magyar Tannyelvű Magán Szakközép-
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iskola ajándékozott a bálozóknak. A
párkányi énekesnővel, Mihályi Rékával
színpadra lépő Group'n'Swing húzta
aztán tovább a talpalávalót, egészen éjfélig, majd a tombolasorsolás kínált ismét izgalmas pillanatokat. A folytatásban aztán egészen a hajnali zárásig
Érsek Rezsiék szórakoztatták a közönséget.
Ahogy azt a bálozók között sétálva
megtudtuk, a vendégek nagyon elégedettek voltak mind a zenei, mind a
gasztronómiai kínálattal, s legtöbbjük
számára ez volt az idei farsangi szezon
kezdete. A Group'n'Swing különösen
sok dicsérő szót kapott, őket kevesebben hallották korábban élőben, Fenyő
Miklós és Érsek Rezsiék pedig már
több vendég számára ismertek voltak,
így esetükben nem okozott meglepetést a kiváló minőség. Nagyon népszerű volt az azonnali nyomtatásos fényképezkedés is, a Pixboxnak köszönhetően.
Az ünnepi esemény hagyományosan
jótékonysági rendezvény is volt, hiszen
a tomboladíjakból befolyó összeget az
önkormányzat, hasonlóan az elmúlt
évekhez, ezúttal is jótékonysági célokra
fordítja. Az idei kedvezményezett a
Szent György Kórus, illetve a Vox Camerata.

Vynikajúce otvorenie fašiangovej sezóny

Prví hostia začali do športovej haly,
ktorá bola zmenená na nepoznanie, kde
ich čakala čarokrásna výzdoba, prichádzať krátko po šiestej hodine. Hostí vítal
primátor mesta a viceprimátori a v hale
ich už očakávala hudobná produkcia Érseka Rezsiho a jeho skupiny. Ples otvorili

Keviczky Tünde, Kollár Katalin a Nagy
Andrea, teda formácia známa pod názvom Opera Trió.
Po hudobnom privítaní nasledoval
slávnostný príhovor Zoltána Hájosa,
primátora mesta, ktorý zaželal všetkým
prítomným skvelú zábavu a pozval do
tanca svoju pani manželku, čím otvoril
tanečný parket. Pre hostí boli na večeru
pripravené gastronomické skvosty. Počas
servírovania prvej večere ich zabávala tanečná skupina Dunaág Táncműhely,
ktorá predviedla ukážku lindy-hop,
po nich prišla na pódium skupina
Group'n'Swing z Estergomu a hosťom
do tanca hrala skvelý swing.
Večer o desiatej prišiel ako čerešnička
programu maďarský kráľ rock and rollu,
Fenyő Miklós a jeho tanečníci, ktorí
40 minútovým vystúpením ešte gradovali zábavu hostí. Tanečný parket praskal

PLES MESTA

8. ročníku Plesu mesta, ktorý
sa konal 14. januára v Mestskej
športovej hale, vládla fantastická
nálada.

vo švíkoch, hostia sa snažili vytancovať to
množstvo chutných, neodolateľných jedál a zákuskov, ktoré boli nielen gurmánskym zážitkom, ale aj potešením pre oči.
Po tomto vystúpení primátor slávnostne
rozkrojil plesovú tortu, ktorú pre hostí
pripravila SOŠ na Neratovickom námestí.
Group'n'Swing potom so sprievodným spevom speváčky zo Štúrova, Mihályi Réky, hral hosťom až do polnoci,
kým sa nezačala losovať bohatá tombola.

Na záver už Érsek Rezsi so svojou skupinou zabávali hostí až do skorého rána.
Ako sme sa dozvedeli zo zachytených rozhovorov hostí, toto bol vynikajúci začiatok fašiangovej plesovej sezó-

ny. Jedlo bolo gastronomickým zážitkom, hudba bola skvelá, Group'n'Swing
dostal mimoriadnu pochvalu, keďže boli pre publikom zatiaľ pomerne neznámi, a tak znamenali príjemné prekvapenie. Fenyő Miklós a Érsek Rezsi boli
pre publikum „starí známi”, a tak predstavovali istotu kvality a nesklamali ani
tentokrát. Veľký záujem bol aj o fotografovanie a zhotovovanie fotiek
na mieste, vďaka Pixboxu.
Ples má už tradične dobročinný charakter, sumu za predané tombolové lístky venuje samospráva tak ako aj po iné
roky na dobročinné účely. V tomto roku
si ju rozdelia dva mestské spevokoly,
Spevácky zbor Sv. Juraja (Szent György
Kórus) so speváckym zborom Vox Camerata.
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KÖZÉRDEKŰ – PRE VEREJNOSŤ

A bölcsek tanácsával találkoztak
Január 17-én délben a Fortune
Panzióban közös ebéden találkoztak városunk vezetői a bölcsek
tanácsának tagjaival.
Elsőként Horváth Zoltán alpolgármester köszöntötte a tagokat a hagyományos év eleji összejövetelen, s örömét
fejezte ki annak kapcsán, hogy ismét
nagy számban összejöttek, és ily módon
ismét találkozhattak az ismerősök. Tolmácsolta Hájos Zoltán polgármester
üdvözletét, aki betegség miatt nem tudott részt venni a találkozón. A megjelentek megemlékeztek a tavaly elhunyt
Mag Gyuláról, a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum nyugalmazott igazgatójáról, a tanács egykori tagjáról.

Ezt követően az alpolgármester ismertette a jelenlévőkkel az elmúlt év városi eredményeit, beszélt a megkezdett
fejlesztésekről, valamint az idei évre tervezett beruházásokról is. Kiemelt hangsúlyt helyezett a sport, a kultúra területén elért sikerekre, ahogy azt is részletezte, milyen okok miatt igyekszik a város
az iskolai étkeztetést – a médiában is
sokszor megvitatott formában – fejleszteni. Külön ﬁgyelmet szentelt a DAC
körüli, kiemelt szurkolói érdeklődésre,
valamint a női kézilabda területén elért
eredményekre is, amelynek köszönhetően a sportág regionális utánpótlási köz-

pontja épülhet ki idén nyártól Dunaszerdahelyen. Örömét fejezte ki annak kapcsán is, hogy a városi média modernizációja jól halad, s hogy a tavaly januárban
elindított közszolgálati portál, a dunaszerdahelyi.sk minden előzetes várakozást felülmúlva rendkívüli és folyamatos
érdeklődésre tart számot a lakosság körében.
A délután további részében a tanácstagok és a városvezetők – köztük A. Szabó László alpolgármester és Bubniak Júlia hivatalvezető – ﬁnom ebéd mellett
kötetlenül beszélték át a városi mindennapok kihívásait.

Vedenie mesta sa stretlo s Radou múdrych
17. januára na poludnie sa stretli predstavitelia mesta s členmi Rady múdrych.
Ako prvý privítal hostí na tradičnom novoročnom
stretnutí viceprimátor mesta Horváth Zoltán, vyjadril
radosť nad tým, že sa zišli v takom hojnom počte, a tak
sa známi po roku znova mohli zvítať. Odovzdal prítomným pozdrav primátora mesta, Zoltána Hájosa, ktorý
sa pre chorobu nemohol tohto stretnutia zúčastniť.
Prítomní si uctili pamiatku zosnulého Gyulu Maga, penzionovaného riaditeľa Žitnoostrovského múzea a člena
Rady.
Viceprimátor potom informoval prítomných o výsledkoch, ktoré mesto dosiahlo v minulom roku, o rozvoji
a začatých či naplánovaných investíciách. Zvlášť vyzdvihol
6

výsledky v oblasti športu a kultúry a vysvetlil, prečo
sa mesto snaží o rozvoj stravovacích zariadení školských
inštitúcií, okolo čoho sa aj médiách vedie diskusia. Ďalej
upriamil pozornosť aj na mimoriadnu pozornosť fanúšikov DAC klubu a tiež na úspechy ženskej hádzanej, vďaka
ktorým sa Dunajská Streda stane od leta centrom dorastu
v tejto športovej kategórii. Svoju radosť vyjadril aj z rozvoja a modernizácie mestských médií, minulý rok v januári
sa rozbehol nový portál dunajskostredsky.sk, ktorý predčil
všetky očakávania v oblasti záujmu obyvateľstva.
Popoludní sa prítomní – medzi nimi aj viceprimátor
A. Szabó László, ktorý predniesol aj prípitok, tiež Júlia
Bubniaková, prednostka mestského úradu – popri chutnom obede venovali diskusiám o každodennom živote
nášho mesta.

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK–DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK / 2017. 1. 25.

A magyar kultúra ünnepén
MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Idén is teltház volt kíváncsi január 22-én vasárnap a Magyar Kultúra
Napja ünnepségére a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban.
A rendezvényt, amely idén is a
Himnusz születésnapjának kiemelkedő felvidéki ünnepsége volt, megtisztelte jelenlétével Magyari Gyula, Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének tanácsosa, Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere, Rigó Konrád
kulturális államtitkár, Horváth Zoltán,
városunk alpolgármestere, Bubniak Júlia hivatalvezető, Szakáll László esperes-plébános is, akikkel együtt népes
közönség várta a színes műsort a helyi
művészekkel. A program elején egyperces gyászcsenddel emlékeztek meg
a veronai buszbaleset áldozatairól,
majd Karaffa Attila mondott ünnepi
köszöntőt, valamint Rajkovics Haizok
Melinda szavalta el Petőﬁ Sándor:
Honﬁdal című versét. A folytatásban
pedig Karácsony Laura, a Novus Ortus diákszínpad tagjának előadásában
hangzott el a Himnusz. Őt a Széchenyi utcai Óvoda ovisainak minden fel-

nőtt szívet megmelengető műsora követte.
Az est során ünnepélyes keretek között adta át Hájos Zoltán polgármester az egy héttel korábban szervezett
városi bál tombolabevételét az idei két
kedvezményezett csoportnak, a Vox
Camerata kórusnak és a Szent György
kórusnak. A két szervezet között öszszesen 2200 eurót osztottak szét a bálozóknak köszönhetően.
A kulturális program folytatásaként
a Vámbéry Ármin Alapiskola diákja,

Kovács Alma Virág szavalta el Ábrányi
Emil: Magyar nyelv című költeményét.
Őt a színpadon az elmúlt évtizedek
egyik legjelentősebb csallóközi költője,
Zirig Árpád követte, aki saját szerzeményét adta elő. A programok sorában
a Vox Camerata kamarakórus remek
előadása és a Csallóközi táncegyüttes
fergeteges, több korosztályos színpadi
műsora következett.
Az est végén pedig a résztvevők közösen énekelték el nemzeti imánkat.
(További képeink a 11. oldalon!)

A Csallóközi Múzeum restaurált tárgyai
2016-ban a Fond na podporu umenia (A művészeteket támogató alap) támogatásából sikerült restauráltatni
két műtárgyat a Csallóközi
Múzeumban: egy 1832-ből
származó céhzászlót és egy
1806-ból származó egyházi
zászlót.
Mindkét tárgy 1965-ben
került a Csallóközi Múzeum
gyűjteményébe a somorjai
múzeum tárgyait felügyelő
gondnoktól, Latkóczy Imrétől. A zászlók jelentős értéket
képviselnek; a felső-csallóközi
céhek, a kézművesség méltat-

lanul elfeledett emlékei. A
múzeum munkatársai a szakemberek segítségét kérték, és a
pályázat elfogadása után sor
került a restaurálási munkákra. Az 1832-ből származó

drapp selyemdamaszt zászlón „AZ „ÉRDEMES. N.: SZŰRSZABÓ CZÉH ZÁSZLÓIA.
A.: 1832.“” felirat arany betűkkel hirdeti a céh
büszkeségét, történetét. A
középen
látható
olajfestményeken (közös vászonra festve) az egyik oldalon Szűz Mária megkoronázása, a másik oldalon Remete
Szent Pál és Szent Antal alakja látható.

A másik restaurált zászló
1806-ból származik, anyaga
türkizkékes zöld selyem, a közepében olajfestmény (szintén
egy vászonra mindkét oldalra
festett kép) látható. A képeken egyházi tematikájú jeleneteket láthatunk a restaurálás
után csodálatosan helyreállított állapotban.
A Csallóközi Múzeum állandó kiállításában a régiónk
céhes emlékeit bemutató tárlatot gazdagítják majd a felújított zászlók.
Bevilagua Olga,
a múzeum munkatársa
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Egy éves lett a dunaszerdahelyi.sk
A szerkesztőségünk által jegyzett dunaszerdahelyi.sk portál egy
évvel ezelőtt, pontosan 2016. január 20-án kezdte meg működését.
Az első esztendő kapcsán megkértük a városi médiát, és így a lapunkat is kiadó Perfects Rt. két vezetőjét, Horváth Zoltán elnököt és Fónod Zoltán igazgatót, hogy röviden értékeljék az elmúlt évet.
Horváth Zoltán elnök
„Szerettük volna, ha Dunaszerdahelyről naprakész, független, információorientált portál tájékoztat, amely egy évvel ezelőtt el is indult. Amennyiben persze nem lett volna bizodalmunk abban,
hogy sikeresen fog működni egy városi

online médium, akkor nem mertünk volna belevágni – de nem így volt, mert hittünk benne. Az viszont, amit a statisztikai adatok és a polgároktól érkező reakciók is egyértelműen bizonyítják, hogy
rövid időn belül a lakosok életének részévé vált, még számomra is meglepő, de nagyon örülök neki. Bizonyítást nyert,
hogy igény volt egy ilyen portálra, másrészt tudni kell, hogy a csapat, amely a
dunaszerdahelyi.sk működésén mindennap dolgozik, emberfeletti munkát végez. Mindenhol ott vannak, és az információkat rövid időn belül meg is osztják
az olvasókkal. Annál örömtelibb dolog
nem érhet egy vállalatot, hogy ilyen jól
működik az elképzelés és a megvalósítás.
Ami a Perfect Rt.-t illeti, vállalatunk szá-

1 év
15-16 saját tartalom naponta
366 nap
468 rendezvény 2500 napi látogató
187 248 felhasználó
5750 cikk
511 950 munkamenet
1 951 119 oldalmegtekintés
A világ 120 országából
Fónod Zoltán, ügyvezető igazgató
A dunaszerdahelyi.sk portál egy évvel
ezelőtt, 2016. január 20-án kezdte meg
működését, amelynek ünnepélyes keretet is adtunk a Vermes-villában. A honlap indítása mellett ezen a napon a Dunaszerdahelyi Hírnök is új köntöst kapott, és elindult a városi médiát kezelő
Perfects Rt. azon törekvése, hogy a megváltozott felhasználói igényeknek megfelelő médiatartalmakat kínáljon a dunaszerdahelyi lakosoknak, illetve mindazoknak, akik kíváncsiak arra, mi történik városunkban.
Az elmúlt egy év érdeklődése azt bizonyítja, hogy a dunaszerdahelyi.sk
8
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mára a jövőben nagy kihívást jelent majd
a városi televízió műszaki hátterének
szinten tartása, és az előrelépés. A magas
felbontású technikához való igazodásra,
valamint a stúdió átalakítására gondolok, amely bizonyos fajta anyagi áldozatot fog igényelni, de itt sem szabad lemaradnunk.
Hozzátenném, hogy a városi televízió
idén fogja ünnepelni megalakulásának
huszadik évfordulóját, a Dunaszerdahelyi Hírnök pedig huszonötödik évfolyamát kezdte el januárban, tehát többszörösen jubilálunk az idén. Célunk ugyanakkor marad az, ami a szlogenünkben is
szerepel, hogy folyamatosan tájékoztassuk a polgárokat mindarról, ami Dunaszerdahelyen történik, s minél színesebb
képet kapjanak városunkról.”
megtalálta közönségét, sőt folyamatosan
bővül, napról napra szélesebb. Ezt bizonyítja az a közel kétmillió oldalletöltés,
félmilliónál is több munkamenet, közel
200 ezer egyedi felhasználó, vagy az a
120 ország, ahonnan már rákattintottak
oldalunkra, amely, hűen szlogenéhez,
mindarról tájékoztat, ami Dunaszerdahelyen történik. Mindeközben Facebookos közösségünk is hétezer fő fölé nőtt.
Természetesen számunkra is okozott meglepetéseket az internetes közeg, sok esetben nem számítottunk arra, milyen tartalmakra lesznek kíváncsiak a kedves olvasóink. Nagy népszerűségnek örvendtek például múltidéző

JUBILEUM

írásaink és összeállításaink, de azok az
anyagok is, amelyek a városban működő kereskedelmi üzletláncokról szóltak. A színes, képes beszámolók pedig
egyértelműen viszik a prímet, ezért is
igyekszünk minél több hasonló tartalmat hozni, a látogatók megelégedésére.
A legnépszerűbb tartalmak az elmúlt
évben a Csallóközi Vásár kapcsán készült beszámolóink voltak, de ugyancsak rendkívül sokan voltak kíváncsiak
a DAC MOL Arénájának sajtóbemutatójára, illetve a nyitómeccsre, vagy
ahogyan az ismert dunaszerdahelyieket
bemutató interjúinkra is. Portálunkon
elindítottuk a videóriport sorozatot,
amely szintén – miképp a Kukkonia
ízei – felkeltette, s nem csupán a dunaszerdahelyi lakosok érdeklődését. Portálunkon megtalálhatóak a DSTV,
azaz a Dunaszerdahelyi Városi Televízió anyagai, de a tévé archívuma is
ugyanitt érhető el.

Az első sikerek azonban nem tesznek
bennünket elbizakodottá. Tudjuk, hogy
a média területe is a folyamatos fejlődésé,
és csakis a mindennapos munka vihet
bennünket előbbre. Ezért is igyekszünk
majd tovább bővíteni portálunk tartalmát, s fokozott ﬁgyelmet fordítani a lakosok által kért és kívánt hírekre, infor-

mációkra. Éppen ezért, ha bármilyen ötletük vagy javaslatuk van a dunaszerdahelyi.sk működése kapcsán, szívesen fogadjuk azokat a press@perfects.sk e-mail-címünkön. Egyúttal munkatársaink
nevében is köszönjük az eddigi bizalmat,
amelyre, ígérjük, hogy a jövőben is igyekszünk majd rászolgálni!

Néhány olvasói vélemény:
Szitás Tamás: Örülök, hogy létezik városi portál. Nagy szükség volt rá, mert nemcsak közhasznú információkat találunk meg rajta, hanem a kulturális beszámolókat, és
nagyon szeretem a ﬁlmajánlót is.
Polgár Katalin: Szeretem a képes beszámolókat, mert iskolás unokám is sokszor
megtalálható a képeken.
Kovács Attila: A történelmi rovat mellett nagyon örülök annak, hogy sok hasznos információ és program is megtalálható az oldalon.
Pelikán Linda: A lapot is mindig elolvasom, de a dunaszerdahelyi.sk is egy nagyon okos,
jó dolog, megtalálható rajta minden fontos információ, hír.

Zreštaurované zbierkové predmety
Z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia sa v roku
2016 podarilo zrealizovať zreštaurovanie dvoch zástav zo zbierkového fondu dunajskostredského Žitnoostrovského múzea.
Zástavy boli do fondu múzea nadobudnuté v roku 1965
z bývalého šamorínskeho múzea, ktorého zbierky po zrušení
múzea v roku 1942 spravoval Imrich Latkóczy v Šamoríne. Tieto zástavy, ako zbierkové predmety múzea, sú cennými pamiatkami zo života cechovníctva na hornom Žitnom ostrove. Podporenie našich projektov umožnilo, že odborní pracovníci odborne ošetrili a zreštaurovali uvedené zástavy, ktoré pre značné
poškodenie a zlý stav nemohli byť vystavené pre verejnosť. Hlavným cieľom reštauračných prác bolo prinavrátenie dobrého
technického stavu zástav a ich umiestnenie v stálej expozícii múzea. Na zástave z roku 1832 je napísaný zlatými písmenami ná-

zov cechu kožušníkov („ÉRDEMES. N.: SZŰRSZABÓ
CZÉH ZÁSZLÓIA. A.: 1832.“). Uprostred béžovej hodvábnej látky je na jedno spoločné plátno namaľovaný obraz znázorňujúci Korunovanie Panny Márie a na druhej strane vidíme
postavy sv. Pavla pustovníka a sv. Antona pustovníka.
Na druhej zástave (vyhotovenej z tyrkysovo-zeleného hodvábu), ktorá pochádza z roku 1806, sú tiež dva obrazy na jednom
spoločnom plátne. Na jednom obraze vidíme štyroch cirkevných
otcov nesúcich archu zmluvy a na druhom obraze sú postavy
sv. Petra apoštola. Zástavy po odbornom ošetrení a zreštaurovaní
významne obohatia stálu expozíciu múzea, budú dokumentovať
a prezentovať bohatstvo hodnôt zo života cechov a cechovníctva
nášho regiónu.
Zostavila: Oľga Bevilagua, pracovníčka múzea
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KARITÁSZ

Szentmisével ünnepelték a karitászt
Egyházi méltóságok és a városi
vezetők, képviselők jelenlétében
ünnepélyesen is elindult a Dunaszerdahelyi Plébániai Karitász, a
korábbi városi szeretetszolgálatként működő segítő szervezet.
Január 11-én a Szent György-templomban ünnepi szentmise keretében is
útjára indult a dunaszerdahelyi egyházi
karitász, amely a Nagyszombati Egyházmegyei Karitász első megalakult plébániai sejtje.
A szentmise főcelebránsa Kiss Róbert, a Nagyszombati Egyházmegye általános püspöki helynöke és Németh László, a Győri Egyházmegye általános helynöke volt, illetve részt vett az eseményen
a két egyházmegyei karitász vezetője, Mi-

roslav Dzurech és Szabó György is, valamint A. Szabó László, Dunaszerdahely
város polgármestere és a város több kép-

viselője. A dunaszerdahelyi karitász elnöke a mindenkori plébános, Mons. Szakál
László János dunaszerdahelyi esperes, vezetője Bugár György, a karitász vezetőhelyettese A. Szabó László alpolgármester, illetve Domonkos Tamás a kinevezett
gazdasági felelőse.
A helyi karitász célja, ahogyan azt Bugár György jelezte, továbbvinni a korábbi
városi karitász tevékenységét, így többek
között segíteni a városi rászorultakat,
nagycsaládosokat, valamint a dunaszerdahelyi hajléktalanokat.
A Dunaszerdahelyi Plébániai Karitász, mint arról már korábban beszámoltunk, 2016. december 15-én alakult meg
hivatalosan.

Tudja, hányan laknak hivatalosan a városunkban?
A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal lakosság-nyilvántar- 534-en jelentkeztek be állandó lakhelyre, míg a városból 554tó alosztálya a 2017-es év első napjaiban elkészítette a vá- en költöztek el. Dunaszerdahely lakossága 2010-ben csökkent 23 ezer alá, amit azóta sem sikerült meghaladni.
ros lakossági statisztikáját.
Tavaly Dunaszerdahelyen összesen 120 házasság köttetett,
Tavaly Dunaszerdahely bejelentett lakosainak száma ebből 41 esküvő volt egyházi, 79 pedig polgári.
2016-ban a legkedveltebb női keresztnevek a következők
22 855 fő volt. Ha ezt a számot összehasonlítjuk a 2015-ös
évvel, azt tapasztaljuk, hogy a járási székhely lakosainak szá- voltak: Emma, Zoé, Hanna, Jázmin, Dóra, Viktória, Soﬁa,
ma 72-vel csökkent. A csökkenés részben annak köszönhető, Vivien, Zsóﬁa, Léna. Fiúgyermeküknek a legtöbben a Máté,
hogy többen hunytak el, mint amennyien születtek, valamint Alex, Tamás, Áron, Noel, Márk, Bence, Dávid, Ádám és Dotöbben költöztek el a városból, mint ahányan beköltöztek. minik keresztnevet választották.
Összlakosság: 22 855 / Születés: 171 / Elhalálozás: 223
2016-ban 171-en születtek (ebből 77 ﬁú és 94 lány), és 223
Beköltözés: 534 / Elköltözés: 554
lakos hunyt el. Csallóköz központjába az elmúlt esztendőben
10
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A Magyar Kultúra Napja
KÉPRIPORT – FOTOREPORTÁŽ

Ponuka práce

Állásajánlat

Sestra na oddelení/ pôrodná asistentka/ inštrumentárka
na operačnej sále
• Miesto práce: Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
Veľkoblahovská 23, Dunajská Streda 929 01
• Druh pracovného pomeru: plný úväzok
• Termín nástupu: dohodou
• Ponúkaný plat (brutto): dohodou
• Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: – Komplexná
ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na lôžkovom oddelení
(gynekológie, neonatológie, pediatrie ,chirurgie ,vnútorného lekárstva,geriatrii, anestézi a intenzívnej medicíny) / – zdravotníckych zariadení vykonávaná sestrou samostatne alebo v spolupráci s lekárom / – poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť s dôrazom na maximálnu kvalitu a efektívnosť / – pracovať v súlade
so štandardizovanými ošetrovateľskými postupmi / – viesť ošetrovateľskú dokumentáciu o pacientovi v súlade s odborným usmernením MZ SR / – identiﬁkovať potreby ošetrovateľskej starostlivosti pacienta / – dodržiavať zásady BOZP - PO, Pracovného
poriadku a interných smerníc / – dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim / – Informácie o výberovom konaní
V prípade záujmu Vás prosíme o zaslanie životopisu v slovenskom jazyku na adresu viktoria.kmetikova@svetzdravia.com,
0905/408 056
Ďakujeme Vám za prejavený záujem a dôveru pracovať pre
Nemocnicu s poliklinikou Dunajká Streda, a.s.
• Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: stredoškolské s
maturitou • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie • vysokoškolské I. stupňa • vysokoškolské II. stupňa • Vzdelanie v odbore •
Stredná zdravotná škola – odbor zdravotná sestra • Vysoká škola
– odbor ošetrovatelstvo I. alebo II. Stupeň.

Osztályos nővér/szülész asszisztens/műtősnő a műtőben
• Munkavégzés helye: Nemocnica s poliklinikou Dunajská
Streda, a.s. – Kórház betegsegélyzővel Dunaszerdahely, Veľkoblahovská 23, Dunajská Streda 929 01
• Munkaviszony fajtája: teljes munkaidő • Belépés ideje:
megegyezés szerint • Ajánlott ﬁzetés (bruttó): megegyezés szerint • Munkafeladatok, hatáskör és felelősség: – A nővér által
önállóan vagy az orvossal együttműködve végzett komplex ápolói gondoskodás az egészségügyi intézmények fekvőbeteg osztályán (nőgyógyászat, neonatológia, gyermekosztály, sebészet,
belgyógyászat, geriátria, aneszteziológia és intenzív osztály). / –
Ápolási gondozás nyújtása a maximális minőségre és hatékonyságra való tekintettel / – A szabványos ápolói munkafolyamatokkal összhangban végzett munka / – Ápolói dokumentáció vezetése a SzK Egészségügyi Minisztériuma szakmai irányelvei alapján / – Az ápolói gondoskodás meghatározása a páciens szükségletei alapján / – A munkabiztonsági (BOZP-PO), a munkarend és
belső rendeletek elveinek betartása / – A higiéniai-járványügyi
rendszer betartása / – Információk a felvételi folyamatról
Érdeklődés esetén küldje el életrajzát szlovák nyelven a viktoria.kmetikova@svetzdravia.com címre, 0905/408 056.
Köszönjük a bizalmát, és hogy érdeklődik a Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. – Kórház betegsegélyzővel – Dunaszerdahely munkahelyei iránt!
• A pozíció betöltésére az alábbi végzettségű személyek
felelnek meg: Középiskolai végzettség érettségivel • Felépítményi/magasabb fokozatú szakképzettség • Főiskolai végzettség I.
fokozat • Főiskolai végzettség II. fokozat • Szakirányú végzettség
• Egészségügyi Szakközépiskola – egészségügyi nővér szak • Főiskola – ápolói szak – I. és II. fokozat
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SPORT

Harmadik helyen a csapat
Váltakozó sikerrel vette a dunaszerdahelyi sakkcsapat a január közepén játszott találkozókat.
Előbb hét döntetlen és egy vesztett parti mellett a következőképp alakult a mezőny: Dunajov–Dunaszerdahely 4,5:3,5.
Pontjainkat Oleksiyenko, Erdős, Vajda, Petényi, Bokros, Mészáros és Csonka (1/2-1/2) szerezték.
A következő nap már jobban ment a ﬁúknak a játék: Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš)–Dunaszerdahely 1,5:6,5.
Oleksiyenko, Erdős, Vajda, Petényi, Ráchela 1-1, Bokros, Mészáros, Csonka 1/2-1/2.
A két nap alatt lejátszott 8-8 partiból csak egy zárult vereséggel, mégis, az egyik mérkőzést elveszítette a csapat. A hat forduló
után így a 3. helyen áll Dunaszerdahely.

Sportfanatic vynikajúci Pápán bizonyítottak
na majstrovstvách sveta a dunaszerdahelyiek

Plavci z klubu Sportfanatic dosiahli v nemeckom Burghausene v ľadovej vode vynikajúce výsledky, doniesli 5 medailí a všetci dosiahli umiestnenie v prvej desiatke.
Najväčší úspech zaznamenala Eliška Podmelová, ktorá získala zlato.
Rostislav Vítek dosiahol strieborné miesto, celkovo získal bronz. Bronz
dosiahol aj Radomír Suchopa a Magda Okurková.
Výborným výsledkom je aj 4. miesto Petra Miholu, Nyáry Richárd
bol 7. a Pék Dezső 9.
Plavci súťažili v mimoriadne ťažkých podmienkach, voda mala totiž
len 3 stupne, teplota vzduchu bola -8 stupňov.
Umiestnenia na majstrovstvách sveta:
1. miesto Eliška Podmelová
2. miesto a 3. miesto celkovo Rostislav Vítek
3. miesto Radomír Suchopa
3. miesto Magda Okurková
4. miesto Petr Mihola
7. miesto Nyáry Richárd
9. miesto Pék Dezső
12

Január 14-én Pápa városa 27. alkalommal volt a
nemzetközi teremlabdarúgó-torna házigazdája.
Az idei megmérettetésen a házigazdák mellett
Szlovákiából, Németországból, Lengyelországból,
Erdélyből és Magyarországról is érkeztek futballozni vágyók. A csapatok két csoportban küzdöttek a pontokért. A Dunaszerdahelyi Sportgimnázium és Vidékfejlesztési Szakközépiskola csapata
csoportjában a második helyen végzett.
A harmadik helyért a másik csoport második
helyezettjével, a gorlicei csapattal játszott mérkőzést a dunaszerdahelyiek alakulata, melyet végül
meg is nyertek.
Végeredmény:
1. Veszprém FC USE
2. Leinefelde (Németország)
3. Dunaszerdahelyi Sportgimnázium és a Vidékfejlesztési Szakközépiskola
A torna legjobb góllövője a szakközépiskola labdarúgója, Ďuráč Nikolas lett, három góllal.
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A DAC és a Pécsi MFC utánpótláscsapatainak vezetői találkoztak
SPORT

A Dunaszerdahelyi FC DAC
1904 labdarúgóklub (FC DAC
1904) és a Pécsi Mecsek Futball
Club (PMFC) utánpótlás csapatainak vezetői, edzői találkoztak január 19-én a dunaszerdahelyi MOL
Arénában.
Mint Németh Krisztián, a DAC Akadémia igazgatója elmondta, a találkozó
apropóját a Dárdai Pál magyar válogatott
labdarúgóval és edzővel való kapcsolatfelvétel adta. Az igazgató példaképként tekint a német Hertha BSC-ben vezetőedzőként dolgozó Dárdaira, akivel egyik
nagyon közeli barátján, Bakalár Lászlón,
illetve Horváth Zoltán dunaszerdahelyi
alpolgármesteren keresztül sikerült felvenni a kapcsolatot. A pécsi Dárdain át
pedig egyenes út vezetett a PMFC Akadémiájához.
„Így adódott az ötlet, hogy mindenképp hasznos lenne az utánpótláscsapatokkal foglalkozó dunaszerdahelyieknek
és pécsieknek egy közös munkatalálkozót szervezni, ahol akár a hosszabb távú
együttműködésről is szó eshet” – fogalmazott Németh.
A két fél kölcsönös célja lehet ugyanis,
hogy tapasztalataikkal, ötleteikkel, megvalósított programjaikkal segítsék egymást.
Elsőként Lépes György ifjúságért felelős menedzser mutatta be a vendégek szá-

mára a DAC Akadémia szervezeti felépítését, annak ﬁlozóﬁáját, az edzőközpontot, valamint ismertette az egyes U-csapatokat. Beszélt az edzésprogramokról, a
partneriskolákkal kötött kapcsolatról, illetve a felkészülés folyamatáról is.

A folytatásban a PMFC akadémiavezetője, Kulcsár Árpád ismertette a DélDunántúl kiemelt akadémiájának stratégiáját. A szakmai vezető szerint a két akadémia nagyon hasonló cipőben jár, hiszen mind Dunaszerdahelyen, mind Pécsett az elmúlt időszakban erősödött meg
az utánpótlás színvonalát erősíteni célzó
irányvonal. Legelőször két ismert, a
PMFC utánpótlásából, illetve első csapatából kikerült játékost emelt ki: a már
említett Dárdai Pál szövetségi kapitányt
és Gera Zoltán magyar válogatottat.

Kulcsár 2015 nyarán komoly tervekkel vette át a PMFC képzőműhelyének
szakmai irányítását. Céljuk, hogy a Pécsi
Futball Akadémia Felcsút, Debrecen,
Győr, Budapest, Szombathely, Agárd
mellett a magyar labdarúgás utánpótlásképzésének erős pillére lehessen. Régiós
Utánpótlás Központként akadémiájuk
már most a tizenkét kiemelt magyarországi képzőhely egyike.
Bemutatta a német mintára elkészült
stratégiai képzéstervük alapjainak vázlatát, beszélt a pécsi akadémia céljairól, fejlesztési terveiről, munkájukról. A Pécsi
Futball Akadémia jelenleg kollégiumot és
egy tizedikes középiskolai osztályt foglal
magában, s a PMFC ezzel az intézménynyel szeretné az utánpótlásnevelést professzionális szintre emelni Pécs városában, illetve a régióban.
Mint elmondta, külföldi módszereket
próbálnak átadni edzőiknek elméletben
és gyakorlatban, de többek között komoly feladatuk az U14-es és U15-ös csapataik kiemelten tehetséges ﬁataljait
megtartani a PMFC számára is.
A pécsi delegáció a kölcsönös tapasztalatcserét követően megtekintette a
MOL Arénát, illetve kilátogatott a DAC
Akadémiára is. A nap zárásaként a két
akadémia vezetősége megegyezett a kölcsönös együttműködés jövőbeli folytatásáról.
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MOZAIK – MOZAIKA

Víťazná trojica
Stretnutie podnikateľov
19. januára sa v penzióne Fortune stretli predstavitelia vedenia mesta s najvýznamnejšími podnikateľmi a riaditeľmi ﬁriem v
Dunajskej Strede.
Na úvod stretnutia Zoltán Hájos, primátor, privítal podnikateľov, poďakoval im za ich prácu, ktorou prispievajú k rozvoju
Dunajskej Stredy. Zároveň zhrnul udalosti minulého roku a vyjadril svoje potešenie, že znova stúpa ekonomická výkonnosť, a
tak aj rozpočet mesta skončil v pozitívnych číslach. Vyzdvihol
tiež naplánované rekonštrukcie a rozvoj v roku 2017. Vyjadril
vieru, že aj v tomto roku bude pokračovať vzájomná dobrá spolupráca.
Po slávnostnom prípitku pokračovali podnikatelia a vedúci
predstavitelia mesta, medzi ktorými boli prítomní ešte viceprimátor mesta, Zoltán Horváth a prednostka Júlia Bubniaková,
v uvoľnenom rozhovore popri chutnej večeri.
Hrajte s nami a vyhrajte knižnú odmenu!
Stačí, ak zodpoviete nasledujúcu otázku a odpoveď zašlete
do 1. februára 2017 na press@perfects.sk
Kedy sa uskutočnilo stretnutie podnikateľov?
Výhercovia z 1. čísla Dunajskostredského hlásnika sú
Baánová Otilia, Lukács Attila, Kósa Tímea.
Víťazi dostanú odmenu poštou.
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Nyerő hármas
Vállalkozókkal találkoztak
Január 19-én a Fortune Panzióban közös vacsorán találkoztak városunk vezetői találkoztak a legjelentősebb dunaszerdahelyi vállalatok irányítóival. A találkozó elején Hájos Zoltán polgármester üdvözölte a jelenlévő vállalatvezetőkkel, akiknek megköszönte azt a munkát, amellyel hozzájárulnak Dunaszerdahely
fejlődéséhez. Egyúttal vázolta az elmúlt év eseményeit és egyúttal
örömét fejezte ki, hogy ismét növekedik a gazdaság, s ezzel
együtt a városi költségvetés is pozitív mérleggel zárt. A 2017-es
év kapcsán kiemelte a felújításokat és a fejlesztéseket, amelyek
megpályázása során várják a dunaszerdahelyi vállalatok ajánlatait
is. Valamint bizakodásának adott hangot, hogy az idén is majd
sikeresen fognak majd tudni együttműködni. Az ünnepélyes pohárköszöntőt követően a vállalkozók és a városvezetők, akik között ott volt Horváth Zoltán alpolgármester és Bubniak Júlia hivatalvezető is, vacsora mellett folytatták a kötetlen beszélgetést.
Játsszon velünk és nyerjen könyvcsomagot!
Nem kell mást tennie, mint válaszolni a következő kérdésre és
elküldeni azt a press@perfects.sk címre 2017. február 1-ig!
Mikor zajlott a vállalkozói találkozó?
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei:
Baánová Otilia, Lukács Attila, Kósa Tímea.
A nyerteseknek a nyereményüket postázzuk.
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Programajánló
JANUÁR

JANUÁR

26
JANUÁR

27
JANUÁR

27
JANUÁR

28
JANUÁR

29
FEBRUÁR

4
FEBRUÁR

9
FEBRUÁR
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FotoDialógus – Szabó László fotókiállítása. Csallóközi Múzeum kiállítóterme, 17.00
M. Nagy László kiállítása. Csaplár Benedek Városi Művelődési
Központ, 18.00
Tindia táncház at NFG. Az idei első táncházban a jó hangulatról
a Tindia zenekar gondoskodik. NFG, 21.00
Farsangi Absurd Party in Soul Hunter. Jelmezes buli. Soul Hunter Music Club, 21.00
Farsangi batyubál Sikabonyban. Zenél a Sléz duó. Sikabonyi Közösségi Ház, 19.00
Újévi Musical- és Operettest. Fellépnek: Ocskó Aladár, Oszvald
Marika, Kovács Szilárd, Teremi Trixi, Papp Annamária, Farkas Pál,
Vörös Edit, Szeredy Krisztina és a Váci Szimfonikus Zenekar.
Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színházterme, 16.00
XXXII. Jótékonysági Farsangi Bál a Vámbéry Alapiskolában.
Menü: 6 fogásos svédasztalos vacsora. Zene: Black and White.
Vámbéry Ármin Alapiskola díszcsarnoka, 19.00
Koncz Zsuzsa koncert. Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színházterme, 16.00
Farsangi játszóház. Családi vasárnap a Csaplár Benedek Városi
Művelődési Központban, 15.00

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Duna Menti Tavasz országos
gyermek báb- és színjátszófesztivál főszervezőjeként a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, társrendezőivel, Dunaszerdahely Önkormányzatával és a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központtal közösen meghirdetik a XLII. Duna
Menti Tavasz seregszemlét a) bábjátékos, csoportok és szólisták részére, b) színjátszó és c) szerkesztett játékok kategóriában, május 30. – június 2. között, Dunaszerdahelyen. Nevezési határidő: 2017. március 10.
Bővebb információk: www.intezet.sk – e-mail: dmt@csemadok.sk

Születések – Novorodenci
Vass Mihály
Snobl Mia
Barťanský Filip
Kovácsová Izabella
Hepner Dávid
Fatona Kristián Demír
Aradská Zoja

PROGRAMAJÁNLÓ – PONUKA PROGRAM

26

Krónika

Elhalálozások – Zomreli
Mgr. Csehová Mária (1946)
Horňáková Zuzana (1922)
Szombath Kornél (1935)
Horváth Alexander (1939)
Bartal Mikuláš (1944)
Baráth Vojtech (1944)
Bindics Viliam (1960)
Nagy Štefan (1920)
Ravasz Peter (1931)
Lencseová Terezia (1942)
Vermes Vojtech (1960)
Šimoneková Terezia (1928)
Johancsiková Viola (1944)
Kitanovicsová Terézia (1952)

Házasságkötés – Sobáše
Ing. Michal Kolek –
MUDr. Ivana Lakkyová
Vladimír Belko – Zuzana Kmetyová

Újévi Musical- és Operettest
Csaplár Benedek Városi Művelődési
Központ színházterme, január 29., 1600
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Fontos információ az ingatlantulajdonosoknak
A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal felhívja a ﬁgyelmet arra, hogy ingatlanadó-bevallást
kell beadnia 2017. január 31-ig annak az ingatlantulajdonosnak, akinek 2016-ban ingatlan
került a birtokába, vagy ingatlant adott el. Ez a kötelezettség tehát azokra vonatkozik, akik
2016-ban ingatlant adtak el, vettek, örököltek, kollaudáltak, vagy megkapták a jogerős építkezési engedélyt.
Minden ilyen jellegű vagyonátruházást 2017 januárjának végéig kell bejelenteni a városházán, mert ez alapján vetik ki az ingatlanadót 2017-ben. A Városi Hivatal adó- és illetékügyi alosztálya arra kéri az érintetteket, hogy január végéig szíveskedjenek leadni az adóbevallást. A törvény értelmében e kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén az ingatlantulajdonost bírság megﬁzetésére kötelezhetik.
Felhívjuk a ﬁgyelmet egy további fontos körülményre is. Annak is bejelentési kötelezettsége van, aki 2016-ban lakcímet változtatott, hogy a hivatal kézbesíttethesse az ingatlanadó
és a szemétdíj kivetésére vonatkozó határozatokat. A lakcímváltozás bejelentésével megelőzhető sok végrehajtás (exekúció). Ha ez nem történik meg, akkor a Városi Hivatal illetékes pénzügyi osztálya az ingatlanadó-bevallásban feltüntetett, tehát a már nem aktuális
címre postázza az adó kivetésére vonatkozó határozatokat, amelyeket az adóköteles személy, mivel elköltözött, nem tud átvenni. A törvény értelmében, ha 14 napig nem veszi át a
postán elhelyezett ajánlott levelet, a küldemény kézbesítettnek minősül. Az adóbeﬁzetés elmaradása esetén a hivatal elindítja a végrehajtást, ami viszont az adóköteles személy szempontjából jelentős többletköltséggel jár. Ezután a Városi Hivatal már nem tudja ﬁgyelembe
venni az utólagos arra vonatkozó reklamációkat, hogy nem tudták átvenni a küldeményt.
Ezért fontos lakcímváltozás esetén az új címet feltétlenül előzetesen bejelenteni a város adónyilvántartási alosztályainál is.
Bővebb információk az 590 3950-es, a 0915 702 725-ös és a 0918 607 319-es telefonszámokon kaphatók.

Következő számunkból
Megjelenés február 8-án.
Nasledujúce číslo vychádza 8. februára.

Lakossági fórum
Fórum obyvateľov

Egyre kevesebb munkaerő?
Málo pracovnej sily?

DAC – a tavaszi szezon előtt
DAC pred jarnou sezónou

Pre vlastníkov nehnuteľností!
Mestský úrad v Dunajskej Strede upozorňuje občanov, že každý vlastník, ktorý v roku
2016 nadobudol alebo predal nehnuteľnosť, je povinný do 31. januára 2017 podať daňové
priznanie. Týka sa to tých vlastníkov, ktorí v roku 2016 kúpili alebo predali nehnuteľnosť,
alebo ich stavba bola skolaudovaná, ale aj v tom prípade, ak v minulom roku im bolo vydané
právoplatné stavebné povolenie.
Ohlásenie týchto zmien je nevyhnutné preto, aby na rok 2017 mohla byť vyrubená daň
podľa aktuálneho majetkového stavu. Príslušný referát mestského úradu žiada občanov, aby
daňové priznanie odovzdali do uvedeného termínu, teda do konca januára. V zmysle zákona v prípade nesplnenia uvedených povinností mestský úrad môže vyrubiť pokutu.
Príslušný referát ﬁnančného odboru upozorňuje občanov aj na ďalšiu dôležitú povinnosť. Ohlasovaciu povinnosť má aj občan, u ktorého došlo ku zmene trvalého bydliska.
Ohlásenie zmeny je potrebné preto, aby rozhodnutie o výmere dane za nehnuteľnosť a za
komunálny odpad na rok 2017 bolo možné občanovi doručiť na aktuálnu adresu. Ohlásením zmeny trvalého bydliska sa dá predísť mnohým komplikáciám, predovšetkým exekúciám. Ak daňovník totiž túto svoju povinnosť zanedbá, príslušný referát mestského úradu
mu doručí rozhodnutie o výmere dane za nehnuteľnosť na starú, čiže už neaktuálnu adresu.
V zmysle zákona ak adresát do 14 dní neprevezme na pošte zásielku, tá sa považuje za doručenú. Ak do stanoveného termínu daň za nehnuteľnosť nebude uhradená, úrad zaháji
exekučné konanie, ktoré však občana zaťažuje ďalšími zbytočnými výdavkami. Mestský
úrad dodatočné reklamácie už nemôže brať do úvahy. Preto mestský úrad žiada zodpovedný prístup občanov, ktorí sa v minulo roku odsťahovali z mesta, aby vo vlastnom záujme túto zmenu zahlásili na príslušných referátoch mestského úradu.
Podrobnejšie informácie podávajú na týchto telefónnych číslach: 590 39 50, 0915 702
725 és a 0918 607 319.
Dunajskostredský hlásnik
Šéfredaktor: Péter Rajkovics • Fotografie: Attila Nagy • Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská
Streda • IČO vydavateľa: 00588105, ISSN 1339 3707 • e-mail: press@
perfects.sk • Internet: www.dunajskostredsky.sk • Grafická príprava:
namedia • Tlačiareň: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., Győr •
Expedícia: Perfects • Evidenčné číslo: 233/08 • Nepredajné.

Szentmisék
Vasárnap: 8.00, 11.00, 15.30 (Mindenszentek-templom), Hétfő: 17.00, Kedd:
17.00, Szerda: 8.00, Csütörtök: (16.00 Szentségimádás), 17.00, Péntek: 17.00, Szombat:
15.30 (Mindenszentek-templom), 17.00

Sväté omše
Nedeľa: 9.30, 15.30 (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

Dunaszerdahelyi Hírnök
Megjelenik kéthetente • Főszerkesztő: Rajkovics Péter • Fotók: Nagy
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