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Tavaszi nyitás és zárás
Minden évben kíváncsian és reményekkel indulunk a tavaszba, hogy a téli
zárt ajtókat kinyitva az ébredő természet
illatával együtt új élményeket gyűjtsünk.
Igaz, hogy a modern kor hozta allergia is
ekkor tombol, hiszen a tavasz annyi nyitányt tartogat magában, de még így is az
egyik legkedveltebb évszakunk.
Idén a húsvét is később köszönt bennünket, azután pedig városunk ünnepe,
a Szent György-napok is elérkezik,
amely gazdag programokkal várja a különböző korosztályokat. Sokan várják a
MUN-DUS borfesztivált is, mert ezzel
együtt elkezdődik a kültéri rendezvények sora, s a kávézók és pubok teraszai
is megtelnek.
Sokszor találkozunk azzal a megállapítással, hogy a város kiürül, és az újonnan létesülő üzletek is a város szélén

nyitnak. Másrészt viszont nem tudatosítjuk, hogy mindez az aktuális vásárlói
trendek eredménye. Az emberek életmódja azt hozta, hogy a legtöbben már
autóval járnak vásárolni, és a nagy hétvégi élelmiszer-beszerzés mellett szeretnék
elintézni a többi bevásárlást is. A nagy
bevásárlóközpontok a piacgazdaság
egyik trendje, ami a kisvárosokban nem
köthető a belvárosokhoz, éppen ezért
fontos a sétálóutcáknak is megtalálniuk
az új szerepüket.
Láthatóan és érezhetően ilyen folyamatoknak voltunk és vagyunk tanúi városunkban is. Ha az elmúlt éveket veszszük górcső alá, láthatjuk, hogy új létesítmények indultak útjukra és váltak sikeressé a belváros több részében, s azt is
tapasztaljuk, sokan próbálnak hasonló
modellre építve eredményesek lenni.

Közben a klasszikus üzlettípusoknak
kemény harcot kell vívniuk a megmaradásért.
Az is egyértelmű, a változó fogyasztói
igények mellett nem könnyű fennmaradni a piaci viszonyok mellett. Éppen ezért,
ha azt szeretnénk, hogy a kedvenc helyi
üzleteink, szolgáltatóink továbbra is a
megszokott minőségben és hozzáállás
mellett tudják kínálni nekünk azt, amiben megbízunk és amit kedvelünk, akkor vásárlásunkkal támogassuk őket.
Éppen ezen múlik ugyanis a jövőjük.
Ezzel döntjük el, hogy melyik üzlet tud a
jövőben is működőképes maradni a piacversenyben, és a kedvelt kávézónk a következő tavasszal is vár-e bennünket egy
ﬁnom limonádéval vagy kávéval a teraszán.
Rajkovics Péter főszerkesztő

SZÍNES – FAREBNÉ

Rövid hírek
Dôležité informácie o zbere odpadu
Mestský úrad oznamuje občanom, že koncom marca sa skončí
označovanie smetných nádob nálepkami a ich registrácia. Žiada
zároveň, aby sa v priebehu mesiaca apríl prihlásili tí, ktorí nedostali
nálepku ani na jednu smetnú nádobu alebo by mali záujem o prenájom smetnej nádoby.

Nálepkami sa v priebehu mesiaca apríl opatria aj smetné nádoby
právnických osôb. Mestský úrad žiada, aby sa prihlásili na technickom
oddelení a požiadali o nálepku. Od mája sa budú vyprázdňovať len nálepkami opatrené smetné nádoby. Pôjde o smetné nádoby, ktoré sú zaplatené formou poplatku za odpad.
Náhradné vrecia možno zaplatiť na pokladni mestského úradu a
následne prevziať na technickom oddelení. Stoja 3 eurá, sú 120 litrové,
označené a slúžia na jednorazový odvoz odpadu. Prenájom smetnej
nádoby možno zariadiť na technickom oddelení, ročný poplatok je vo
výške 85 eur, platí sa alikvótna časť.
Od 18. marca sa už nebude odvážať dodatočný odpad fyzických ani
právnických osôb. Nadbytočný odpad bude odvezený len v už spomínaných vreciach zadovážených na mestskom úrade. Od 1. apríla sa začína aj zber záhradného odpadu, pokračuje odvoz plastov a zberný
dvor mestskej spoločnosti Municipal bude mať rozšírené otváracie hodiny na zloženie nábytku, elektronického odpadu či stavebného odpadu.

Fontos információk
a hulladékgyűjtés
kapcsán
A városi hivatal tájékoztatja a lakosokat és
a természetes személyeket, hogy március végén befejeződik a kukák levonózása, regisztrálása. Április hónapban kérik, hogy jelentkezzenek azok a személyek, akik egy kukára
sem kaptak levonót, vagy szeretnének bérletes kukát igényelni.
A cégek és vállalkozók kukáit is folyamatosan levonózzák. Ez még eltart áprilisban is, kérnék, hogy jelentkezzenek a műszaki osztályon,
és kérjék a levonójukat. Májustól már csak a levonóval rendelkező kukákat fogják elszállítani,
ezek ugyanis azok, amelyekre megtörténik az
illetékbeﬁzetés.
A pótzsákot a városi hivatalban a pénztárnál
lehet megfvásárolni, és a műszaki osztályon átvenni. Ezek darabja 3 euró, 120 literesek, jelöltek és egyszeri háztartási hulladék elszállítására
szolgálnak. A bérletes kukákat a műszaki osztályon lehet intézni, ezek egyéves bérleti díja 85
euró, természetesen idén ennek részét kell beﬁzetniük az igénylőknek.
Március 18-tól a cégektől és a magánszemélyektől már nem történik pótszemét elszállítás.
Csak az arra szolgáló, városházán igényelt zsákokban levő hulladékot szállítják el. Április 1től kezdődik a zöldhulladék begyűjtése, folytatódik a műanyag hulladékok háztáji gyűjtése, illetve a Municipal városi közterületfenntartó telephelye bővített nyitva tartással áll a polgárok
rendelkezésére a bútorok, elektronikai hulladék
és építkezési törmelék leadására.

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
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Soron kívüli ülést tartott a képviselő-testület
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

Városunk képviselő-testülete kedden rendkívüli ülést tartott, amelyre a
pályázati kérvények beadása kapcsán
volt szükség.
Hájos Zoltán polgármester az ülés elején megköszönte a képviselőknek, hogy a
megváltozott időpont ellenére el tudtak
jönni a plénumra, amelyen ezúttal a 21
képviselő mindegyike részt vett.
Terítéken az iskolakonyhák
Ezt követően elkezdődött a programpontok megtárgyalása, amelyek közt leginkább két téma váltott ki vitát. Az első
közülük a beleegyezés kinyilvánítása volt
a Gastro DS Kft. által alapítandó Magán
Iskolai Étkezde Dunaszerdahely iskolai
hálózatba történő beiktatásával kapcsolatban, méghozzá 2019 szeptemberétől.
Ennek kapcsán Hakszer Roland képviselő erősítette meg előző választási ciklusbeli álláspontját, miszerint ő támogatja a városi fenntartású oktatási intézmények
melletti iskolakonyhák felújítását, de
egyenként, racionálisan és nem ebben a
központi rendszerben. Egyúttal azt is elmondta, beszélt több érintettel az iskolákban és óvodákban, akik nem értenek egyet
a felújítás ezen formájával, s ugyan ott,
ahol megtörtént a felújítás, vagyis a Szabó
Gyula Alapiskolában, elégedettek, de ő
azt szeretné, ha a többi intézményben is új
konyha lenne.

Hájos Zoltán válaszában jelezte, nekik
is az a céljuk, hogy mindenhol elégedettek
legyenek, éppen ezért folytatják a felújítást, amely nemcsak iskolakonyhát érint
ebben az évben ( Jilemnický utcai Alapiskola), hanem két iskolai kiadót is. A polgármester pedig megjegyezte, az étkezde
beiktatása csak formai feladat, amely nem
jelent nagyobb kihívást a képviselők számára.
Hodosy Szabolcs képviselő, a vállalat
ügyvezetője kifejtette, egy hosszabb folyamatról van szó, amelynek első eleme a
stratégia kialakítása volt. A terv után a
megvalósítás is elkezdődött, kialakították
az első felújított iskolakonyhát, amelyet
újabb követ, és a kiadók is elkészülnek az
idén. A beszállítókat érintően tavaly megtörtént a közbeszerzés, és a szerződések

átlátható módon kerültek megkötésre. A
bonyolult törvényi változtatások között
igyekeztek minden esetben gyorsan reagálni, s úgy látja Hodosy, hogy a költséghatékonyságot is meg lehet vizsgálni, de
majd akkor, amikor a rendszer már egészében működik.
Bachman László ugyancsak megvédte
a központosított rendszert, amely szerinte
előrelátó kezdeményezés volt, hiszen ma
az iskolakonyhák 99 százaléka óriási
problémákkal néz szembe, mert a törvényi változás hozta ingyenes ebédeket nehéz kezelniük. „Mi elébe mentünk a dolgoknak, s most ezt akarjuk visszafordítani?”
Hakszer ezután a beszállítók kapcsán
felhívta a ﬁgyelmet, hogy szerződött vállalatok lekötött árai drágábbak, mint a nyilvános egységárak ugyanezen vállalatok
esetében. Ennek kapcsán Hájos jelezte,
hogy logisztikai költségek felszámítása is
felmerül, de egyúttal megkérte a vállalat
vezetőségét, vizsgálják meg a képviselő által vázolt problémát és az alacsonyabb
árakat. A vitát követően 18 igen és 3 tartózkodás mellett támogatták a képviselők
a javaslatot.
Református óvoda
magyarországi támogatásból
A képviselők ugyancsak támogatták a
Dunaszerdahelyi Református Egyház-
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község óvodaalapítási szándékát is,
amely a magyar kormány támogatási
programja keretén belül kerül majd kialakításra.
Karcsai úti állapotok
A dunaszerdahelyi szociális lakások
felújítása a többlépcsős lakhatási modell kapcsán – ez volt a téma, amely
kapcsán több képviselő is kifejtette álláspontját. Tulajdonképpen itt pályázati felhívás keretén belüli vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem
benyújtásáról volt szó a Karcsai úti lakások kapcsán. Hájos jelezte, sokszor
kapnak kritikát a szociális lakásban
élők, akik viselkedésükkel és magatar-

tásukkal maguk ellen haragították a
polgárok egy részét, de a városnak foglalkozni kell a helyzetükkel, hogy lehetőséget és reményt teremtsen számukra, hogy ezen állapotokból kitörhessenek, egyúttal, hogy az állapotokat is kezeljék. Kiemelte a képzés fontosságát,
és elmondta, a jelen pályázat a két lakóház felújítását érinti.
Antal Ágota képviselő jelezte, nem
szabad elítélni az ott élőket, akik sok esetben nem tudtak szocializálódni, és így a
hozzáállásuk is teljesen más, mint a miénk. Szerinte is a lehető legjobb feltételeket kell kialakítani arra, hogy ebből az állapotból ki tudjanak majd lépni. Herceg
Andrea is jelezte, fontos a téma, mert sokszor félelmetes a polgároknak, ami a Karcsai úti lakóházaknál történik.
Puha György, az Egészségügyi és Szociális Gondoskodás Bizottság elnöke jelezte, a szakbizottságban megtárgyalták a
javaslatot, amely többlépcsős modellt vázol, a legalacsonyabb szinten konténerlakásokról van szó, de a gyermekeiket iskoláztató és adósságaikat törlesztők a 2-3.
szintre is felkerülhetnek, ahol már téglala-

kásban élhetnek. Ezzel is szeretnék elérni,
hogy motiváltak legyenek a normális modellű élet folytatására. A pályázati kérvény
pedig hőszigetelésre és nyílászárók cseréjére vonatkozik.
Molnár Tímea, a Közoktatási, szociális, sport és kulturális főosztály vezetője
részleteiben is vázolta a projektet, annak
önkormányzati önrészére is kitért. Majd
Nagy Krisztián is a probléma mélységére
hívta fel a ﬁgyelmet.
Hájos a vita végén kifejtette, nem roma
problémáról van szó, hanem arról, hogy
alkalmazkodni képtelen lakosokat kell kezelni, függetlenül a származásuktól.
Egyúttal kérte, hogy a képviselők a bizottságokban egyeztessenek a témával kapcsolatos ötletek kapcsán.
Bővült a házasságkötést
végző személyek száma
A képviselők többek közt arról is döntöttek, hogy a házasságkötést végző személyek száma bővül Antal Ágota képviselővel és egy további pályázattal kapcsolatos javaslatot is támogattak.

Mimoriadna schôdza
mestského zastupiteľstva
V utorok sa konalo mimoriadne
zasadnutie mestského zastupiteľstva
z dôvodu nutnosti prerokovania podania žiadostí o dotácie.
Hájos Zoltán na úvod poďakoval
poslancom, že aj napriek zmene termínu prišli v plnom počte.
Školské kuchyne
Počas prerokúvania najväčšiu diskusiu
vyvolali dva body programu. Prvým z
nich bolo vyhlásenie súhlasu na zaradenie do školskej siete Gastrom DS, založenú Jedáleň súkromnej školy k septembru 2019. V tejto súvislosti Hakszer
Roland potvrdil svoj postoj z predchádzajúceho volebného obdobia, a to je
podpora renovácie školských kuchýň

fungujúcich pri vzdelávacích inštitúciách,
jednotlivo, racionálne, a nie v tomto centrálnom systéme. Zároveň dodal, že sa
rozprával s viacerými dotknutými osobami v materských a základných školách,
ktoré nesúhlasia s touto formou, hoci
tam, kde sa rekonštrukcia uskutočnila,
teda v ZŠ Szabóa Gyulu, sú spokojní.
On by však uvítal, keby sa zrekonštruovala kuchyňa aj v ostatných.
Hájos Zoltán v odpovedi uviedol, že
aj ich cieľom je, aby boli všade spokojní,
preto pokračujú renovácie, ktoré sa týkajú nielen školských kuchýň (ZŠ Jilemnického), ale aj dvoch výdajní.
Uviedol tiež, že zaradenie jedálne je len
formálnou záležitosťou, ktorá neznamená pre poslancov žiadnu výzvu.
Hodosy Szabolcs, konateľ spoločnosti, uviedol, že ide o dlhší proces, ktorého

prvým krokom bolo vypracovanie stratégie. Potom bolo možné začať s realizáciou, zrekonštruovala sa prvá školská kuchyňa, nasleduje ju ďalšia a pripravujú sa
aj výdajne. Vlani prebehlo verejné obstarávanie týkajúce sa dodávateľov, podpísali
sa transparentné zmluvy. Bola snaha o
rýchlu reakciu v spleti neustálych zmien
v zákone, a Hodosy to vidí tak, že možno
skontrolovať aj efektivitu, ale až keď bude
fungovať celý systém.
Bachman László sa centrálneho systému tiež zastal, podľa neho to bola progresívna iniciatíva, veď 99 percent školských kuchýň má dnes veľké problémy,
zákon nariadil obedy zdarma, čo je pre
ne ťažko realizovateľné. "My ideme
vpred, a teraz sa chceme vrátiť späť?"
Hakszer potom upriamil pozornosť,
že zmluvné ceny sú vyššie, než tie isté
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jednotkové ceny danej spoločnosti. V
tejto súvislosti Hájos avizoval, že môže
ísť o logistické náklady a zároveň požiadal vedenie spoločnosti o overenie
predloženého problému. Po diskusii 18
poslancov hlasovalo za a 3 sa zdržali.
MŠ reformovanej cirkvi
s podporou Maďarska
Poslanci podporili zámer Dunajskostredskej reformovanej cirkvi založiť
MŠ v rámci programu maďarskej vlády.
Stav na Kračanskej ceste
Dunajskostredské sociálne byty a
viacstupňový systém bývania - bola té-

ma, ku ktorej viacerí poslanci vyjadrili
svoj názor. Išlo tu o podanie žiadosti na
nenávratnú dotáciu v súvislosti s bytmi
na Kračanskej ceste.
Hájos uviedol, že obyvatelia týchto
sociálnych bytov sú často adresátmi
kritiky, svojím správaním sa a postojom
sa pričinili o hnev časti obyvateľov mesta, mesto sa musí zapodievať ich situáciou, aby im zabezpečilo možnosti a
nádej na únik z tejto situácie. Vyzdvihol dôležitosť vzdelania a uviedol, že v
tomto prípade ide o renováciu dvoch
obytných domov.
Antal Ágota uviedla, že nemožno
odsúdiť tamojších obyvateľov, ktorí sa
nevedeli socializovať a ich postoj je celkom odlišný ako náš.

Podľa nej im treba pripraviť čo najlepšie podmienky, aby sa dokázali vymaniť z tejto situácie. Herceg Andrea
zas zdôrazňovala dôležitosť témy, lebo
čo sa deje pri obytných domoch na
Kračanskej ceste, je pre občanov často
poburujúce.
Puha György, predseda sociálnej komisie, uviedol, že komisia prerokovala
návrh viacstupňového modelu, ktorého
najnižším stupňom je kontajnerové bývanie a podľa ktorého sa tí, ktorí posielajú deti do škôl a splácajú svoje dlhy sa
môžu dostať na 2-3 úroveň, teda do tehlových bytov. Týmto by chceli docieliť,
aby boli motivovaní na pokračovanie života podľa normálneho modelu.
Molnár Tímea, vedúca odboru školstva, kultúry a sociálnych vecí podrobne analyzovala projekt aj v súvislosti s
potrebou istej sumy vlastných zdrojov.
Potom Nagy Krisztián upozornil na
hĺbku problému.
Hájos na konci diskusii uviedol, že
nejde o rómsky problém, že treba vedieť ovládať neprispôsobivých občanov
bez ohľadu ich pôvodu. Žiadal poslancov, aby túto tému prerokovali na komisiách a priniesli nápady.
Rozšíril sa počet sobášiacich
Poslanci okrem iného rozhodli aj o
tom, že sa počet sobášiacich rozšíri, sobášiť bude aj poslankyňa Antal Ágota.

1848/49

Van sikeres jövője a felvidéki magyarságnak
Ünnepélyes keretek közt emlékeztek meg városunkban március 15-én
délután az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 171. évfordulójáról.
A szabadságharc dunaszerdahelyi
emlékművénél összegyűlt szép számú
ünneplőt a folyamatosan erősödő eső
sem riasztotta el az emlékezéstől. Az ünnepi műsorban a szabadságharc és nemzetünk nagyjainak gondolatait idézték
fel a Vámbéry Gimnázium, a Magángimnázium és a Novus Ortus Diákszínpad ﬁataljai, műsorukat pedig a Pántlika
zenekar és a Vásárúti Dalárda színesítette, miközben az Apró Csallóközi és a Kis
Csallóközi is melengette a hideg záporban a lelkeket.
Ezt követően Hájos Zoltán polgármester mondott ünnepi köszöntőt,
amelyben kiemelte, hogy a 171 évvel ezelőtti események a mai felvidéki magyarság számára az összefogás tanulságát
mutatják meg. „...különbözőség ellenére
az arisztokraták, a polgárok és a jobbágyok összefogtak hazaszeretetüktől vezérelve, hogy önálló Magyarországot
hozzanak létre. Így tudott együttműködni, Kossuth és Széchenyi, holott
mindkettőjük másképpen gondolkodott
és másképp gondolták a társadalmi változások megvalósítását. Mi pedig itt, a
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Felvidéken nem vagyunk képesek találni
egy platformot, amely biztosítaná a felvidéki magyaroknak az egységes politikai
érdekképviseletet. Miért is van szükségünk négy különböző politikai erőre,
hogy egyetlen érdeket képviseljen? Ezáltal erőink szétforgácsolódnak, nem tudunk hatékony érdekképviseletet biztosítani magunknak, viszont biztos, hogy
vannak olyan politikai érdekek, amelyeknek ez igencsak megfelel. Ahogyan Kossuth és Széchenyi félre tudták tenni eltérő nézeteiket, úgy biztosan mi is erre
képesek lennénk, egy magasabb érdektől
vezéreltetve, ez pedig a magyar nemzeti
közösség megmaradása a szülőföldjén, a
Felvidéken. Ha ezt nem lennénk képesek
elérni, felmerül a kérdés, hiába való lett
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volna a magyar huszárok és katonák
élete, amelyet a magyar szabadságért és
függetlenségért áldoztak fel éppen az
1848-49-es forradalom idején?”
Köszöntője végén pedig hangsúlyozta, bízik a felvidéki magyarságban: „...hiszek abban, hogy a Felvidéken élő magyar közösségnek van sikeres jövője,
amelyet mi mindnyájan közösen építünk, lehet, hogy néha nem ártana belenézni a tükörbe, hogy meglássuk önmagunkat, és megláthassunk az előre vezető
utunkat, a kiutat.”
Ezt követően Nagy Attila helytörténész mondott ünnepi beszédet, aki a
szabadságharc kevesebb ﬁgyelmet kapó
dunaszerdahelyi hőseire hívta fel a ﬁgyelmet.
„Hála Istennek, sokat hallhattunk a
mártír Petőcz György Pozsony megyei
alispánról, aki 500 honvédet újoncozott,
és emiatt agyonlövetett, vagy Szini Sebő
Alajos huszárőrnagy régi korokba illő lovagi vitézségéről a tábióbicskei csatában,
amikor egykori barátját, Riedesel bárót a
csatatéren párbajban legyőzte…
Arról azonban kevesebb szó esik –
vagy talán mondjuk ki: felénk eleddig
nem is nagyon hallottunk róla – hogy innen, ennek a városnak a kebeléből kiket
emelt a haza oltárára az 1848-as forradalom forgószele. Olyan, mintha a múltunkra egy nagy, nehéz kabátot dobott
volna valaki, s azt már leemelni oly nehéz,
esetlen vagy fáradságos volna… Mert ki

hadnagyként harcolt a komáromi várőrségnél, a 8. hadtestben?
Ki emlékeztet bennünket a huszonéves Zsitvay Gyula őrmesterre, aki a 19.
Schwarzenberg gyalogezredből elszökve
végül a 3. hadtest kötelékében maga is
ott volt Világosnál, a szabadságharc végakkordjánál?”
Beszéde végén pedig hangsúlyozta,
rövidesen elindítanak Dunaszerdahelyen egy olyan programot, amellyel töb-

bek között ezekre az elfeledett hőseinkre
irányítják majd rá városunk, régiónk
gyermekeinek a ﬁgyelmét.
Majd Nagy Péter, a pozsonyi magyar
nagykövetség munkatársa olvasta fel Orbán Viktor magyar miniszterelnök levélbe foglalt gondolatait az ünneplőknek.
Ezt követően a szervezetek képviselői
elhelyezték az emlékezés koszorúit, majd
a jelenlévők közösen elénekelték a Himnuszt.

Áprilisban ismét visszavárják
az egykori dunaszerdahelyieket
Dunaszerdahely Város Önkormányzata a hagyományokhoz híven 2019. április 24-től 28-ig rendezi meg a térség egyik
legnagyobb rendezvényét, a Szent György-napokat. A többnapos rendezvény egyik kiemelkedő eseménye a Hazaváró találkozó, melyre ismételten nagy szeretettel várjuk mindazokat,
akik városunkhoz kötődnek, itt születtek, valamikor itt éltek.
„Az otthon ott van, ahová hazatér a szíved.” (Emily Murdoch)
A 21. század rohanó világában egyre távolabb kerülünk
azoktól, kiket a legjobban szeretünk és tisztelünk a családtól és
a szeretetteinktől. A rendezvénnyel, városunk összetartó erejének felidézésével, nevének öregbítésével szeretnénk a köztünk
levő elszakíthatatlan és varázslatos köteléket megerősíteni.
„Nincs gyönyörűbb az otthonnál, a szülőföldnél, ahol megláttad a napvilágot, ahol szeretteid élnek, ahol az anyanyelveden beszélnek.” ( Jurij Ritheu)

Kérjük, jöjjenek el, töltsünk el együtt egy szép napot, 2019.
április 27-én! Szíves jelentkezését a részvételi szándékáról április 15-ig várjuk.
Tisztelt dunaszerdahelyi lakos!
Ha ismer olyan személyt, aki elszármazott Dunaszerdahelyről, de Ön tartja vele a kapcsolatot és elérhetőséget tudna
továbbítani nekünk, hogy személyes levélben juttassuk el a
meghívót részére, kérem, értesítsen minket, vagy küldje tovább részére felhívásunkat.
Kérjük telefonon vagy e-mailben neve és értesítési címe, rövid bemutatkozása, esetleges észrevételei közlését az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Értesítési cím: Dunaszerdahely Város Önkormányzata
Tel: +421 918 607 332
E-mail: timea.molnar@dunstreda.eu
A személyes találkozás reményében barátsággal üdvözli:
Dr. Hájos Zoltán, polgármester
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szólítja át a múlt sötét, elkopott, elhallgatott csendjéből az egykori 1848-as mindennapok dunaszerdahelyi hőseit?
Ki beszél gyermekeinknek majd a
szerdahelyi Babirák Mátyás hadnagyról,
Mihálcsek István hadnagyról, postamesterünkről, aki élelmezési tisztként a komáromi várban Klapka mellett szolgált,
avagy ki említi meg nekik Loóg Móric
ügyvédünk nevét, a későbbi dunaszerdahelyi telekkönyvvezetőét, aki vezérkari
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Bezplatné právne poradenstvo pre občanov
Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie 2019 organizuje po prvý krát v Dunajskej Strede bezplatné právne poradenstvo pre občanov.
V stredu 24. apríla 2019 Vás pozývame, v spolupráci s primátorom mesta Zoltánom Hajosom, do priestorov budovy Obchodno-informačného centra, Alžbetínske námestie 1203, kde Vám regionálni advokáti poradia v oblastiach pracovného, rodinného, civilného i trestného práva.
Poradenstvo sa uskutoční v čase od 9.00 do 14.00 hod.
Viac informácií o tom, ako si správne vybrať advokáta, ako si s ním dohodnúť odmenu a v akých prípadoch ho vyhľadať, nájdete na stránke www.advokatinavasejstrane.sk.

Stretnutie rodákov aj v tomto roku
Samospráva mesta Dunajská Streda usporiada v čase medzi
24. a 28. aprílom 2019 už tradičné multikultúrne podujatie –
Dni sv. Juraja. Jeho významnou súčasťou je STRETNUTIE
RODÁKOV, na ktoré touto cestou srdečne pozývame všetkých, ktorí sa viažu k nášmu mestu, tu sa narodili či niekedy tu
istý čas žili.
„Domov je tam, kam sa srdce vracia.” (Emily Murdoch)
V uponáhľanom čase 21. storočia sa dostávame čoraz ďalej
od tých, ktorých máme najradšej a ktorých si vážime – od rodiny, od našich milovaných. Týmto podujatím, oživením súdržnej sily nášho mesta, šírením jeho dobrého mena, by sme
chceli posilniť silné putá, ktoré nás spájajú.
„Niet ničoho krajšieho ako je domov, domovina, kde si uvidel
svetlo sveta, kde žijú tvoji blízki, kde sa hovorí tvojou rodnou rečou." ( Jurij Ritheu)

Príďte, prosím, 27. apríla, strávme spolu jeden pekný deň!
Váš úmysel zúčastniť sa, oznámte prosím do 15. apríla.
Vážený Dunajskostredčan!
Ak poznáte niekoho, kto odišiel z Dunajskej Stredy, s kým
udržiavate kontakt a vedeli by ste nám dať jeho kontaktné dáta,
prosím, dajte nám informáciu, aby sme mu mohli poslať pozvánku prípadne mu ju sprostredkujte prosím Vy.
Jeho adresu a krátke predstavenie očakávame na nasledujúcej poštovej alebo emailovej adrese alebo telefóne:
Samospráva mesta Dunajská Streda
Tel: +421 918 607 332
Email: timea.molnar@dunstreda.eu
Teším sa na stretnutie!
S pozdravom,
JUDr. Hájos Zoltán, primátor mesta

Jarné dni čistoty mesta
Mestský úrad v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom, že v dňoch 30. marca 2019, 6. apríla 2019 organizuje DNI
ČISTOTY MESTA.
Vyzývajú preto obyvateľov, aby najneskôr do soboty 8.00 v domácnosti už nepotrebný materiál a odpad vyložili k
smetným nádobám. Stavebný odpad, obaly od farieb a chemikálií, pneumatiky a iný nebezpečný odpad žiadajú nevyložiť.
Odvoz zabezpečí Mestský úrad Dunajská Streda.
30. marca 2019
Eszterházyho, Mihálya Marcella, Rényska, Nevädzova, Czibóková, Gaštanový rad, Jantárova, K. Mikszátha, Z. Fábryho,
Jasná, Tichá, Széchényiho, I. Madácha, F. Liszta, L. Kossutha, Malá, Krátka, Hviezdoslova, Cukrovarská, Októbrová, Kvetná,
Agátová, Štúrova, Táborová, Ádorská, Jesenského, Kulačská, Komenského, Železničná, Nezábudková
6. apríla 2019
Veľkoblahovská, Gyulu Szabóa, Poľná, Športová, Školská, Maloblahovská, Adyho, Záhradnícka, Ignáca Gálffyho, Átriová,
Kodályova, Jókaiho, L. Amadéa, Sv. Juraja, Partizánska, Lesná, Lipová, Vinohradnícka, Družstevná,Topoľová, Letišná, Horná,
Gombotášska, Čigérska, Ármina Kornfelda, Lászlóa Mécsa, Sv. Alžbety, Malolesná, Svetlá, Dolná, Spojná, Pekná, Stromová,
Javorová, Slepá, Čukáraboň
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Idén májusban újra Magyar majális!
Hatodszorra szervezik meg a városi szabadidőparkban a
nyár egyik színfoltjának számító, s idén kétnaposra tervezett Magyar majálist, amelynek főszervezője, Bugár
György városi képviselő árult el annak programkínálatából
néhány érdekességet.
„A 2019-es kétnapos, május 3-ára és 4-ére tervezett Magyar majális szervezésébe idén is többen bekapcsolódnak, így
Dunaszerdahely város önkormányzata, a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya mellett működő ifjúsági bizottság és a Csallóköz Kultúrájáért Közművelődési Közösség,
az Országos Baranta Szövetség, de a DAC sportklub és az
YBS szurkolói csoport is képviselteti magát.
Az esemény a Csemadok ifjúsági programjának, valamint a
szórványprogram megvalósításának első nagyobb regionális
rendezvénye kíván lenni. Emellett hivatalos előrendezvénye a
VII. Magyarok Országos Gyűlésének, Ópusztaszeren,
amelynek a fővédnöke Potápi Árpád János nemzetpolitikáért
felelős államtitkár.
A dunaszerdahelyi szervezésbe a sok támogató és társrendező közül kiemelném a Csemadok Nyitrai Területi Választmányát és a Vulkán Polgári Társulást Dunaszerdahelyről” –
mondta Bugár György.

A program valóban színesnek ígérkezik – lesz DAC-minifocibajnokság gyerekeknek, a ﬁatalok számára a hazai tehetségek adnak koncerteket, de valóban mindegyik korosztály
megtalálhatja majd a maga számára érdekesnek ígérkező elfoglaltságot (a teljes programkínálatot következő, április derekán megjelenő számunkban tesszük majd közzé).

A családok számára hasznos lesz a sok gyerekprogram és
-foglalkozás, a fanok számára ott lesz a DAC-sátor, de az idősebbek is kedvüket lelhetik majd a számos fellépés, bemutató,
népdalkör-műsor, nótacsokor között válogatva.
Elmaradhatatlanok lesznek emellett természetesen a kézműves sátrak, a lacikonyhák, de a népszokásokat bemutató, illetve felevenítő programelemek is, a két nap során.
„Idén ismét jön a szórvány: Zoboralja újra képviselteti magát, és nagyon jóleső érzés, hogy folyamatosan jelenkeznek a
Csemadok alapszervezetek, de a Dunaszerdahely és környéke
polgári társulásai is jelezték, hogy várhatóak lesznek” – fogalmazott Bugár, hozzátéve: „várjuk tehát szeretettel a családokat, az érdeklődőket, a hagyományőrző magyar közösségek jelenkezését a dunaszerdahelyi »nagy magyar közösségi rendezvényükre«”.

KÖZÉRDEKŰ – PRE VEREJNOSŤ

Versennyel is biztatják
a fiatalokat a környezettudatosságra
Dunaszerdahelyen a hulladékgazdálkodást az FCC Environment Kft.
végzi, amely már hosszú évek óta jelen
van a városunkban. Ahogy az elmúlt
években, úgy idén is szolgáltatásaikon
túl is igyekeznek rávilágítani a közösségünk ﬁgyelmét a hulladék osztályozásának fontosságára.
A vállalat idén is folytatja a Kuka Manós sikeres előadássorozatát a Rivalda
Színház csapatával együttműködve,
amely eljutott a dunaszerdahelyi óvodákba, de más módon is igyekszik megszólítani a ﬁatalokat.
Ahogy a vállalati helyi képviselőjétől,
Gál Attilától megtudjuk, a Föld napja alkalmából, idén is versenyt hirdetett a
nemzetközi vállalat azon óvodáknak és
iskoláknak, amelyek bekapcsolódtak
programjukba. A céljuk ugyanis az, hogy
a ﬁatalok a szemétben is felfedezzék az
újrahasznosítás lehetőségét. Három korosztályra fókuszálnak versenyükkel.
Az óvodák esetében olyan hulladékból készült alkotásokat várnak, amelyek
később sem végzik a szemétben. Az ötletet és a kreativitást fogják értékelni annak jegyében, hogy az alkotás mennyire
világít rá a hulladék újrahasznosítására.
A másik korcsoport a 6-10 év közöttiek, vagyis az alapiskolák alsó tagozatos
tanulói számára szervezett fotós verseny,
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amelynek vezérgondolata Természet a
tanuló szemével. Itt a tanulók természetről készült fotóit várják.
A harmadik korcsoport pedig a 1119 év közöttiek, vagyis az alapiskolák felső tagozatos diákjai és a középiskolások.
Nekik is fotós versenyt hirdetett a vállalat, amelynek témája: Hogyan osztályozza a hulladékot a Te városod? Esetükben
tehát a szelektálást feldolgozó fotókat
várnak.
Dunaszerdahelyről az FCC programjába bekapcsolódott óvodák és az
alapiskolák jelentkezését várják egészen
március végéig. Ezt követően, vagyis április 1–21. között lehet majd szavazni
az FCC weboldalán az alkotásokra, illetve fotókra és a Föld napján, vagyis

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK – DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK / 2019. 3. 27.

április 22-én a nyertesekre is fény derül.
Sok egyszerű lépéssel pedig mi is tudunk a hétköznapokban tenni a szelektálás hatékonyságáért. „Nagyon fontos
lenne odaﬁgyelni arra is, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényekhez levitt
kartondobozokat össze kellene hajtani
illetve a PET-palackokat összenyomni.
Több helyen ugyanis az a tapasztalat,
hogy sokan a szelektív hulladékgyűjtő
edények mellett hagyják a nagyobb kartonokat, kartondobozokat, illetve nem
dobják be egyenként a PET-palackokat
az edényekbe, hanem zacskókban otthagyják a hulladékgyűjtő edények mellett vagy beleteszik a kommunális hulladékra kihelyezett edényekbe. Jó volna
ezen a tendencián változtatni” – tudjuk
meg Gál Attilától.
A FCC egyébként támogatóként sem
hiányzik városunk kiemelkedő rendezvényeiről, amilyen a Városi Bál, a Felvidéki Vágta, a Dunaszerdahelyi Udvari
Muzsika, az Ápolónők nemzetközi napja, karácsonyi vásár, de a DAC ezüst
szintű támogatójaként is segíti a dunaszerdahelyi sport virágzását.
Mindezen társadalmi felelősségvállalás
pedig napjainkban nem csupán a vállalati
PR része, hanem egyfajta gesztus is,
amellyel az üzleti élet szereplői a közösségnek adnak, hogy így is jelezzék, nem
csupán a proﬁtmaximalizálás a céljuk.

Egy összetartó közösség:
DAC-os kézilabdásaink

– Kevesen tudják, hogy a férﬁ-kézilabdaklub nem a DAC futballklub, „égisze
alatt”, mellett működő szakosztály, hanem
jelenleg polgári társulás formájában működő klub. Honnan hát a DAC név?
– Csalóka lehet a név, hiszen a DAC
neve mára inkább a futballcsapattal forrott össze. Azonban tudni kell, hogy egykor a DAC-nak, mint atlétikai klubnak, a
foci mellett több szakosztálya is létezett,
mint például a kézilabda-szakosztály, a
kosárlabda-szakosztály vagy a röplapdaszakosztály.
Mindez a struktúra az 1980-as években szétesett, s onnantól kezdve a DAC
szinte már csak mint focicsapat létezett –
de megmaradt a férﬁ-kézilabdacsapat is,
mint külön „egység”. A férﬁ-kézilabdaklub
tehát éppen emiatt is, a kezdeteitől a
DAC nevet használja…
– Tavaly év végén történt meg az elnökség váltása…
– Igen, az alapszabályzat értelmében
négy évre választjuk meg a klub vezetőségét. A korábbi elnök, Dömény Lubos
mandátuma akkor járt le, és mivel én már
az utóbbi két évben is nagyon sokat foglalkoztam a csapattal, vállaltam az elnöki teendők továbbvitelét. A klub titkára Pogány Dávid, a korábbi harmincszoros
szlovák válogatott kézilabdázó lett, aki
ősztől a férﬁcsapat vezetőedzője is, a klub
alelnökének pedig Elek Pétert választottuk meg. A vezetőség további tagjai pedig
Fónod Zoltán és Horváth Mátyás lettek.
– Nem csak elnök, de egyben edző is…
– Jómagam 2002-től vagyok kézilabdaedző, attól kezdve folyamatosan foglalkozom a kézilabdával. Edzettem már diákokat, serdülőket, férﬁakat, tehát „bejártam” minden korosztályt. Jelenleg két korosztályt edzek, két diákcsapatom van: az

idősebb és ﬁatalabb diákok. Harminc
gyerek. Az utánpótlás másik edzője pedig
Elek Péter. Jelenleg heti három edzésem
van, hétfő, szerda, péntek, hétvégén pedig
a mérkőzések – itt azonban nem csak a
diák, hanem a férﬁmérkőzések körül is segítek, amiben tudok.
– Ez is a klubelnök feladata?
– Igen, hiszen a klubelnök feladata biztosítani a klub működését, mind anyagilag, próbálva támogatókat is keresni, illetve minden más ügyet is intézni, ami a
klubbal összefügg. Ennek része a támogatók megkeresése, de az autóbuszok, az
utazások intézése is. Természetesen a későbbiekben ezeket a feladatokat a megfelelő személyeknek szeretném „delegálni”
majd.
Mérkőzések pedig vannak Szlovákiában és külföldön, egyaránt. A diákokkal
főleg Újvár, Tapolcsány, Gúta, Vágsellye,
Nagyszombat vagy Pöstyén, ahová járunk, a férﬁak pedig a Győr-Moson-Sopron megyei bajnokságban szerepelnek
már második éve, és ott Győrbe vagy a

környékére járnak a srácok meccseket játszani.
– Ha jól tudom, eléggé jó eredményekkel…
– A férﬁaknál már elkezdődött a bajnokság, nemrég Lipóton nyertek. A csapatban nagyon sok a főiskolás, ők hetente
csak egy, jobb esetben két alkalommal
tudtak, tudnak ezdésre összejönni, így a
szlovák bajnokságban nem tudtak szerepelni. Csapatunk ennek ellenére a GyőrMoson-Sopron megyei bajnokságban jelenleg a második helyen áll, és úgy néz ki,
sikerül is a bajnokságot megnyerniük. A
legfontosabb cél természetesen az volt,
hogy újra lendületbe hozzuk a férﬁcsapatot is. Most ősztől pedig visszakerülnek a
szlovák bajnokságba is. Azt azért el kell
mondani, hogy a magyar bajnokságban
130 csapat mérkőzik egymással, míg az
első osztályú szlovák bajnokságban csupán 20 csapat…
– Miért érdemes egy ﬁatalnak manapság kézilabdaedzésekre eljárnia?
– Tapasztaljuk, hogy nagyon népszerű
lett a futball, s a mérkőzésekre is kijárni, illetve eleve kevesebben érdeklődnek a kézilabda iránt, mégis azt mondanám, mindenképpen érdemes kizökkenteni a gyerekeket a komfortzónájukból, azért is, hogy
sportoljanak, de nálunk azért is, hogy egy
összetartó közösségben tapasztalják meg a
közös munka eredményét, buktatóit, de
sikerességeit is. A srácainknak ez a közössége erős támasz mindannyiunk számára.
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BEMUTATJUK

Több sikert tudhat maga mögött a
dunaszerdahelyi kézilabda – és nem
csak a női, de a férﬁ is. A DAC Férﬁ-kézilabdaklub jelenéről annak elnökét,
Fodor Mihályt kérdeztük.

A hölgyeket ünnepelték a nyugdíjasklubban
A márciusi nőnap alkalmából ünnepi műsorral és kis ﬁgyelmességgel
köszöntötték a városi nyugdíjasklub
hölgytagjait.
Alföldi Rozália, a klub vezetője üdvözölte a hölgyeket és a városi hivatalból érkező vendégeket Hájos Zoltán
polgármester vezetésével, majd a Művészeti Alapiskola diákjai szórakoztatták műsorukkal a szépkorúakat.
Ezt követően a polgármester beszédében mondott köszönetet a hölgyeknek azért az áldozatos munkáért, amit

nap mint nap tesznek férjeikért, gyermekeikért, unokáikért és dédunokáikért. Kitért a nők egyenjogúságáért
folytatott harc történelmére, és arra is,
milyen fontos megünnepelni a nőnapot, de minden egyes napon ﬁgyelmet
fordítani a gyengébbik nemre, amely
ugyan lehet, hogy sportteljesítményében nem ér fel a férﬁakhoz, de a napi
feladatok ellátása során bizonyítja erejét, kitartását. Kitért arra is, hogy a hölgyek a napi munka után a családban is
pótolhatatlan feladatokat látnak el és

biztosítják annak működését, s ilyen
módon társadalmunk működését.
Hájos Zoltán és a hivatal munkatársai ezután egy-egy szál virággal és egy
kis ajándékkal köszöntötték a klub nőtagjait, majd miután a szépkorúak
megerősítették a vezetői szerepben Alföldi Rozáliát, aki Lepi Máriát váltotta
a tisztségben, miután utóbbi 22 év
munka után már csak tagként szeretett
volna szerepet vállalni, a városi hivatal
egy csokorral köszönte meg mindkettőjüknek a munkájukat.

PROGRAMAJÁNLÓ – PONUKA PROGRAMOV

Programajánló

Krónika – Kronika

MÁRCIUS

28
MÁRCIUS

29
MÁRCIUS

30
ÁPRILIS

2
ÁPRILIS

2
ÁPRILIS

5
ÁPRILIS

15

Török Bianka tárlatmegnyitó. NFG, 19.00
Arizóna lemezbemutató nagykoncert.
Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ,
színházterem, 19.00
3coustic klubkoncert. Akuszikus zenei est
az NFG-ben. 21.00
Félelmeink hálójában – Haizok Melinda
beszélgetős estje. Buena Coffee House, 16.30
Az autizmus világnapja Dunaszerdahelyen. Csallóközi Könyvtár, 17.00
L´art Pour L´art Társulat: Mintha elvágták vol. Csaplár Benedek Városi Művelődési
Központ, színházterem, 19.00
Fortissimi megakoncert 2019. Városi sportcsarnok, 18.30

dunaszerdahelyi.sk/programok • dunajskostredsky.sk/programy

Születések – Novorodenci
Bartalos Ladislav, Brunczvik Marcell,
Derjan Nicolaj, Domonkos Bence,
Érsek Benett, Zorán Fegyveres,
Fekete Mateo, Füssy Piroska,
Horváth Lara Amira, Kosturská Klaudia
Kovács Emma, Krajňák Viktória,
Majthényi Júlia, Mészáros Márk,
Miklášová Amira, Ollé Ariana Lia,
Ollé Kristián, Oršuliaková Tiffany,
Pažitný Andreas, Renczés Lisa,
Rigó Alex, Rigó Emir, Seck Birane,
Vajda Ferenc Róbert
Elhalálozások – Zomreli
Ábrahámová Iveta (1966),
Bartalosová Terezia (1931),
Bubniaková Emilia (1929),
Bugár Alfréd (1959) Czéra Imrich,
Dömeová Natália (1993),
Gurunczová Mária (1944),
Hideghéty Ondrej (1943),
Jerábik Imrich (1942), Johančík Silvester (1959),
JUDr. Vörös Attila (1944), Krátky Jozef (1945),
Kružlík Tibor (1972), Malík Ján (1932),
Mezei Ladislav (1934), Miklós Gejza (1947),
Németh Pavel ( 1945), Ondrovič Anton (1953),
Pecenová Zuzana ( 1943), Rózsa Gejza (1942),
Sáray Ondrej (1941), Uhlárik Ján (1946),
Váradiová Mária (1960), Vígh Anna (1932)
Házasságkötés – Sobáše
Mgr. Antal Adam – Ing. Nikoletta Hodosiová
Csicsay František – Csilla Dioszegi
Ing. Miklós Oliver – JUDr. Veronika Mészáros
Robert Nagy – Veronika Pompošová
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Szeretnék az eredeti helyszínen tartani a fesztivált
A hat éve sikeresen futó Fröccsfest idén egy új kihívással néz szembe, mert a
fesztiválnak otthont adó tér környékének lakói petícióval fordultak a városi hivatalhoz, amelyben azt kérik, hogy a szervezők helyezzék át a rendezvényt új helyszínre.
Ahogy kiderült, elsősorban a hangerő zavarja a lakókat. A témáról az elmúlt héten
az oktatási és kulturális bizottságban is egyeztettek, ahol jelen volt a fesztivál két főszervezője, Domonkos Pál és Dakó Sándor is.
Domonkos, mint az Authentica – Kultúra Határok Nélkül polgári társulás képviselője kérdésünkre elmondta, az ülésen biztosították a bizottság tagjait, hogy mindent
meg fognak tenni azért, hogy az idei kétnapos fesztivál ne zavarja a környék lakóit.
Egyúttal jelezte, a szervezés ebben a fázisában már nem tudnák áthelyezni a rendezvényt, minden szerződésük le van kötve, de ha idén minden igyekezetük ellenére mégis probléma jelentkezne, akkor jövőre már meg tudják oldani az áthelyezést.
A szervező egyébként azt gondolja, a tavalyi meghosszabbított rendezvény miatt
adódtak problémák, amikor már csütörtök este, a DAC mérkőzése után kezdődött a
fesztivál. Biztosított mindenkit, idén és a jövőben is csak kétnapos marad a Fröccsfest,
pénteken és szombaton este várják majd az érdeklődőket.
A fesztiválrendelet elvárásainak mindenben eleget tesznek, sőt, az engedélyezett
hajnal két órai záróra előtt, már egy órakor befejezik a műsorszolgáltatást, ezzel is biztosítva a lakosoknak a zavartalan pihenést a rendezvény hétvégéjén.
Egyúttal a bizottság ülésén jelezték, a petíció aláíróinak szeretnének ingyenes belépőt felajánlani a fesztiválra, ahol meg is vendégelnék őket vagy egy kis ajándékkal kedveskednének nekik. Így is szeretnék meggyőzni őket, hogy a fesztivál hasznos kezdeményezés. Sőt, a belépőkből befolyó összeg egy százalékát a szakbizottság által kiválasztott kulturális szervezetnek ajánlanák fel.
A szervezők célja tehát egyértelmű – az eredeti helyszínen tartanák a fesztivált,
mert céljuk a kezdetek óta az volt, hogy a város központjába hozzanak egy minőségi
fesztivált, s szeretnék, ha a több ezer látogató a hetedik évben is ugyanott tudjon szórakozni. Mindezzel persze bizonyos szintű zajszennyezés is jár, de ennek negatív hatásait a petíciót aláírók elégedettségére szeretnék kezelni.

Megjelenés április 17-én.
Nasledujúce číslo vychádza 17. apríla

A legjobb sportolókat díjazták
Oceňovali najlepších športovcov

Pedagógusnap
Deň pedagógov

Mit kínálnak a Szent György-napok?
Čo nám ponúkajú Dni Svätého Juraja?

Szentmisék

V meste pribudnú nové cyklobúdky
Cieľom samosprávy v Dunajskej Strede je popularizovať cyklistickú dopravu.
Keby viac ľudí sadlo na bicykeľ, tým by sa mohli zmierniť dopravné zápchy.
V rámci programu rozvoja cyklistickej dopravy v súčasnosti mesto pripravuje plochy pre umiestnenie dvoch stanovíšť pre bicykle. Prvú cyklobúdku umiestnia v staničnom parku, aby cestujúci hromadnou dopravou mohli bezpečne uložiť svoje bicykle.
Druhá cyklobúdka bude stáť v centre mesta, pred pivárňou Švejk oproti radnice.
Obidve prístrešky na ploche 5x5 metrov budú vybavené kamerou a slnečným kolektorom. Prevádzku zabezpečuje čipový systém. Čip registrovaný na meno záujemcov
vydá MsÚ.
Majitelia vernostných kariet sú zvýhodnení. Modernými cyklobúdkami mesto
chce zabrániť krádežiam bicyklov. Okrem toho v rôznych častiach mesta umiestnia aj
50 stojanov na bicykle. Ďalej v jarných mesiacoch vyznačia nové cyklopruhy na Jesenského ulici a Bratislavskej ceste. Pritom na Hlavnej ulici obnovia existujúce úseky.
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Következő számunkból

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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