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Húsvét, Szent György-napok és
iskolai beíratások
Tagadhatatlanul kegyes és bájos szépséggel köszöntött ránk idén is a tavasz.
A napsütéses mindennapok kellemes
melegséggel töltik el az ember lelkét...
Pedig nagy a rohanás: szinte alig kezdődött el az év, s már itt is van az egyházi év
egyik legjelentősebb eseménye, a húsvét.
Előttünk a Feltámadás misztériuma,
amely átöleli, s még több ragyogással borítja be az élénkzölddé lényegült, a virágok százszínű pompájába öltözött világot.
Ezekben a napokban végre megpihen
a lélek is, kicsit elcsöndesedik, s az Istenre ﬁgyel...

Majd a húsvét utáni héten két fontos
eseménye következik városunknak: Dunaszerdahely védőszentjének, alapításának, egyesítésének és jeles személyiségeinek ünnepnapjait üljük meg a Szent
György-napok programsorozatában,
melyhez idén a Mundus borfesztivál is
társul.
Jeles eseménye ez városunknak, hiszen amellett, hogy a számos program
segítségével kikapcsolódhatunk, ezekben a napokban ismeri el, tünteti ki Dunaszerdahely jeles személyiségeit is.
De ezúttal kétszeres ez az ünnep, hiszen megkezdődnek beiratkozások is az

alapiskolákban. Sok csillogó szemű kicsi
előtt nyílik meg majd egy eddig ismeretlen, mégis megannyi csodával teli világ.
Ám hogy gyermekeink valóban kiteljesedhessenek ebben a számukra még ismeretlen birodalomban, nem árt nekünk, szüleiknek is hitet tenni az anyanyelvi oktatás fontossága mellett. Mert
ne feledjük: a nyelvcsere nem azonos az
érvényesüléssel, és az anyanyelven szerzett tudás a legédesebb és legbiztosabb.
Ezt tartsuk szem előtt, ha gyeremekünknek nem csak biztos, de boldog jövőt szeretnénk!
Nagy Attila

Rövid hír
SZÍNES – FAREBNÉ

Papír – Mi is legyen vele?
Tudták, hogy egy dunaszerdahelyi lakos évente átlagosan 18 kg papírt szelektál ki? Ez néhány európai országgal szemben bosszantóan kevés. Ezekben az országokban a használt papír szinte 70%-át gyűjtik öszsze és újrahasznosítják. A helyzet javulása érdekében tehetünk valamit,
itt nálunk, Dunaszerdahelyen is? A papír a kommunális hulladék mintegy 20%-át teszi ki. Az az érdekes, hogy a papír nagyon jól újrahasznosítható alapanyag, melyet 5-ször, de akár 8-szor is újra fel lehet használni és ezt követően komposztálni. Az újrahasznosítás során a papír cellulózrostokra bomlik, és a papírgyárakban például újságpapírt készítenek belőle, de a legtöbb toalettpapír is ebből készül, vagy a tojástartó dobozok és sok egyéb más is. Az Earth Care környezetvédelmi szervezet
adatai alapján 1 tonna papír használt papírból való előállításához a cellulózból (elsődleges alapanyag) készülttel ellentétben csak fele annyi víz
szükséges, ezáltal 74-75%-kal csökken a levegőszennyezés, 35%-kal a
víz szennyezettsége és 17 fát mentünk meg.
De vajon mi is történik a papírral, amit a háztartásaikban szétválogatnak, és bedobják az otthonukhoz közeli kék hulladékgyűjtő edénybe? A „szelektív hulladékgyűjtés – papír” jelzéssel ellátott nagy gépjárművek meghatározott időrend (harmonogram) szerint szállítják el és ürítik
ki a papírral teli hulladékgyűjtő edényeket. Ezt követően a papír az osztályozó helyre kerül, mivel a „papírhulladék“ között számos nem odavaló
összetevő található, ezért további kézi osztályozásra van szükség. Az osztályozó soron a hulladék futószalagra kerül, és először kézzel választják
ki a papír közé nem sorolható szemetet (az emberek által sajnos ide dobott általános kommunális hulladékot, amivel szennyezik a papírt, mint
nyersanyagot). Ezt követően maga a papír további kézi osztályozásra kerül, külön a kartonpapír, irodai géppapír és hasonlók. Az így kiszelektált
papírt bálákba préselik, majd elszállítják újrahasznosítás céljából, hogy az
erre szakosodott feldolgozó üzemekben új „életre keljen“.
Mit tehetek én, dunaszerdahelyi lakos? Számítania kéne mindenkinek közülünk, hogy élhető, kellemes környezetet hagyjon hátra a gyerekeinek, unokáinak, ezért megtehetné azt az apró dolgot, hogy az általános szeméttől elkülöníti a papírt, a műanyagot és az üveget. Hogy miért? Mert ezzel csökkenti az általános kommunális hulladék mennyiségét, mely a hulladéklerakó telepen köt ki, és nem utolsósorban ad a papírnak egy újabb esélyt az újrahasznosításra. Próbáljunk meg ebben hasonlítani olyan országokhoz, ahol a lakosok a szelektív hulladékgyűjtésre úgy tekintenek, mint kötelességükre és életük velejárójára.

24. apríla bude v meste
bezplatné právne
poradenstvo
V našom meste zorganizuje Slovenská advokátska komora 24. apríla bezplatné právne poradenstvo. Detaily programu nám prezradil dunajskostredský koordinátor, člen komory, Dr. Peter
Rochovský.
Túto možnosť zabezpečuje komora pri príležitosti Dňa advokátstva v spolupráci s primátorom
Hájosom Zoltánom. V predchádzajúcich rokoch
sa toto podujatie konalo len v krajských mestách,
teraz sa rozšírilo do viacerých miest. V našom
meste bude akcia prebiehať od 9.00 do 14.00 h
v Obchodnom a informačnom centre na Alžbetínskom námestí 1203. Podľa Rochovského môžu záujemcovia získať poradenstvo v oblasti rodinného, občianskeho, pracovného práva, a to
zdarma.
Cieľom podujatia je upriamiť pozornosť na advokátsku prácu, aby ju občania nepovažovali za
drahú a nedosiahnuteľnú službu. Treba vedieť ešte to, že každý advokát je právnik, ale nie každý
právnik je advokát. Právnik je osoba, ktorá ukončila právnickú fakultu, advokát potrebuje k tomu
ešte 3 roky praxe u advokáta, potom ho čakajú
ťažké skúšky a prísaha.
Rochovský nám uviedol, že v Dunajskej Strede
bude záujemcom dávať poradenstvo viacero advokátov, budú sa im snažiť pomôcť rozbehnúť sa pri
riešení toho ktorého problému. Hlavný dôraz je
teda na poradenstve, lebo majú z praxe takú skúsenosť, že často spôsobujú problémy práve prvé
kroky. Dobrý advokát nielen reprezentuje svojho
klienta, ale pomáha mu aj vyriešiť jeho problém,
ak sa dá, tak aj mimosúdne.
Kto by potreboval advokáta a nevie kde ho hľadať, tomu môže pomôcť webová stránka advokatinavasejstrane.sk, kde si vie pozrieť zoznam advokátov.

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 / 2019. 4. 17.

Az elmúlt év számvitelét is elfogadták

Ennek keretén belül képviselők a dunaszerdahelyi önkormányzat 2018-as évi
számvitelének jóváhagyásáról is szavaztak. Ennek kapcsán Hájos Zoltán vázolta
az elmúlt év gazdasági kihívásait, a költségvetés hatszori módosításának okait, s
azt is, hogy a folyó bevételei a városnak
2,3 millió euróval nőttek a 2017-es eredményekhez képest, miközben a kiadások
csak 1,86 millió euróval.
A megvalósult fejlesztések mellett kitért arra is, hogy milyen objektív és szubjektív körülmények befolyásolták a tőkeberuházások megvalósulását. Fekete Zoltán főellenőr is beszámolt a zárszámadás
részleteiről, majd Hakszer Roland képviselő hozzászólásában kifejtette, nem ért
egyet a zárszámadás feltétel nélküli támogatásával, mert ahogy a polgármester is jelezte, a beruházások megvalósulását szubjektív okok is hátráltatták. Herceg Andrea
is hasonlóan vélekedett. Ezt követően viszont a képviselők nagy többséggel, 18
igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadták a dunaszerdahelyi önkormányzat
2018-as évi számvitelét.
Az ülésen Csiba Tibor, a városi rendőrség parancsnoka számolt be ezt követően a városi rendőrök 2018-as tevékenységéről. Ebből a képviselők megtudhatták,

hogy az elmúlt évben 17 tagja volt a városi
rendőrségnek, akik munkája továbbra is
sokrétű, így többek között a parkolási szabályok betartását is ők ellenőrzik. Az elmúlt évben több mint 121 ezer autót ellenőriztek a városi rendőrök, s ezek közül
8005 gépjárműnek nem volt érvényes
parkolójegye, s összesen 36 920 eurónyi
pénzbirságot róttak ki.
A rendőrök 43 kutyát is befogtak, közülük 32 esetben sikerült felkutatniuk a
kutyusok gazdáját, s 9 eb a nagymegyeri
Dog Azyl menhelyre került, míg 2 kutya
még mindig a rendőröknél várja gazdáját.
Az alkoholos italok ﬁataloknak való eladását megelőzve 39 ellenőrzést végeztek,
melyek során 11 alkalommal derítettek fel
18 éven aluliaknak történő eladást, míg
két esetben 15 éven aluliaknak adtak el alkoholos italt az árusok.
A kamerarendszert is a városi rendőrség ﬁgyeli, az elmúlt évben 69 kamera
is vigyázott a közbiztonságra városunkban, idén ezek száma tovább növekedett, miközben a biztonsági pultra öszszesen 47 épület van rákötve, melyek
közül 15 városi tulajdonú, 32 pedig magántulajdonú.
Élénk vitát váltott ki a köztisztaság és
rend betartásáról szóló általános érvényű
rendelet. Ennek kapcsán Hájos Zoltán
polgármester hangsúlyozta, városunkban
több olyan hajléktalan él, akiknek állandó
lakhelye nem Dunaszerdahelyen van, s

nem igyekeznek alkalmazkodni a többség
által betartott szabályokhoz. Ezen felül
pedig az egész évben rendelkezésre álló
hajléktalanszállót sem kívánják kihasználni, amely udvarral is rendelkezik.
A rendelet a köztisztaságot kívánta
szabályozni, Antal Ágota viszont kifejtette, szerinte a rendelet alkotmányellenes és
a szociális problémák elkendőzése. A polgármester szavaira utalva jelezte, a hajléktalanság nem életérzés, szerinte pedig
diszkrimanatív a rendelet, amelynek elfogadásával ügyészségi végzést kockáztat a
testület.
Horony Ákos jelezte, szerinte nem alkotmányellenes a rendelet és óvatosan kell
használni az ilyen jellegű kifejezést. Bugár
György pedig a mindennapi életből vett
példákon keresztül is bemutatta, az érintett hajléktalanok a szociális intézmények
és személyes segítségnyújtást elutasítják, s
nem akarják megváltoztatni az életkörülményeiket. Ez a rendelet szerinte a lakosság nagyobb része számára nyújt megfelelő keretet, s az ő jogaikat is ﬁgyelembe kell
venni, nem csak az alkalmazkodni nem
kívánókét.
Karaffa Attila alpolgármester is kifejezte, nem céluk senkit sem diszkriminálni. Végül egy módosítással a testület elfogadta a rendeletet.
Az ülés további részleteiről portálunkon és a következő számunkban olvashatnak.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

Április 16-án tartotta a városi önkormányzat ötödik képviselő-testületi
ülését.

PEDAGÓGUSNAP

Városunk pedagógusait köszöntötték
Comenius születésnapján, tanítónap alkalmából, gazdag kulturális
program keretében tisztelték meg s
„emelték ki” Dunaszerdahely pedagógusait, akik, mint az ünnepi köszöntőt,
előttük való főhajtást elmondó A. Szabó László alpolgármester fogalmazott,
„formálják mindannyiunk jövőjét”.
„Ha csupán arra gondolunk, hogy a
mai óvodások és iskolások 10–15–20
esztendő múltán mesteremberek, orvosok, mérnökök vagy akár tanítók lesznek, nem mindegy, milyen tevékenység
folyik oktatási intézményeinkben” – ismerte el mindegyikük munkáját az alpolgármester, majd hozzátette:
„Szeretnék hát ezért kiemelten köszönetet mondani Önöknek a város minden
lakosa, minden szülő, minden nagyszülő
és minden gyermek nevében, mert valóban létfontosságú és nélkülözhetetlen az
igyekezet, amely minden energia- és szeretettartalékukat mozgósítja.”
Ezt követően városunk diákpolgármestere, Nagy Péter, a Vámbéry Ármin
Gimnázium végzős tanulója mondott
köszönetet a tanítóknak, tanároknak,
akik „a számos kudarc ellenére mindennap újult energiával próbálják átadni a
legjobb tudásukat, valamint szeretetükkel és példamutatásukkal is igyekeznek
nevelni mindannyiunkat.”
„Szeretnénk, ha tudnák, mi hálásak
vagyunk Önöknek minden egyes napért,
még ha ezt néha kicsit furcsán is mutatjuk ki. Ha időnként csalódást is okozunk, kérem, nézzék el ezt nekünk...” –
fogalmazott tanulótársai nevében a diákpolgármester.
Az ünnepi köszöntőket követően A.
Szabó László és Karaffa Attila alpolgármesterek, illetve Molnár Tímea, a városi
oktatási főosztály vezetője adta át az
egyes iskolák és óvodák pedagógusai számára az elismeréseket, az alábbiak szerint:
Szabó Gyula Alapiskola:
Mgr. Ollé Katalin
PaedDr. Kiss Szilvia
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Mgr. Molnár Ágnes
Mgr. Csomor János

Művészeti Alapiskola:
Mgr.art. Ferdics Béla

Vámbéry Ármin Alapiskola:
Mgr. Gencs Ferenc
Konkoly Ildikó
Mgr. Balogh Szilveszter
Mgr. Gáspár Mária

Október utcai Óvoda:
Kovácsi Ildikó

Kodály Zoltán Alapiskola:
Mgr. Hykeš Tamara
Mgr. Ollári Mónika
Jilemnický utcai alapiskola:
Mgr. Anikó Világiová
Mgr.Eva Takácsová
PaedDr.Peter Gajdoš
Smetana ligeti alapiskola:
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
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Halpiac téri óvoda:
Nagy Piroska
Varga Mária
Benedek Elek óvoda
Nagy Anita
Dunaszerdahely Város Önkormányzata Comenius-emlékéremmel jutalmazta azokat a pedagógusokat, akik búcsút vettek az aktív pedagógusi pályától
– ezúton is kifejezve városunk köszönetét a sokéves, példát mutató, szívvel-lélekkel végzett pedagógiai munkájukért.
A Vámbéry Ármin Alapiskolából
Mgr. Balla Zsuzsanna és
Mgr. Bogyai Mária,
a Kodály Zoltán Alapiskolából
Mgr. Kálmán Erzsébet,
a Szlovák Nemzeti Felkelés téri óvodából pedig Benkovics Katalin vehette át
az elismerést.
A rendezvényen részt vett több dunaszerdahelyi városi képviselő, Bubniak Júlia hivatalvezető, Szabó Dezső,az Iskolai
Szolgáltató Központ vezetője, Szakál
László János katolikus esperes, valamint
Görözdi Zsolt református esperes is.

KÖZÉRDEKŰ – PRE VEREJNOSŤ

Hétvégétől
közlekedik a biciklibusz
Idén már a húsvéti hétvégétől közlekedik a kerékpárszállító busz
Dunaszerdahelyről Bősön keresztül egészen Dunacsúnig.
A busz április 20-tól, kedvező időjárás esetén szombaton és vasárnap
közlekedik majd, a tervek szerint egészen szeptember végéig. A járat ingyenes, Dunaszerdahelyen a városi hivatal elől 9.30-kor és 13.30-kor
indul a busz.
Dunacsúnról 12 órakor és 18 órakor indul vissza a járat, ezekkel 65
perc alatt lehet a végállomásról visszaérni Dunaszerdahelyre, Bősről a
tervezett menetidő 25 perc. A járat üzemeltetője kedvezőtlen időjárás
esetén fenntartja a változtatás jogát. Információ ennek kapcsán a következő telefonszámon kérhető: 0910 49 49 49.
A menetrend mindkét irányban a Dunacsún és Gútor között közlekedő kerékpárkomp menetrendjéhez igazodik.

Cyklobus od budúceho
týždňa znova v prevádzke
V tomto roku bude autobus prepravujúci bicykle premávať už od
veľkonočného víkendu, a to z Dunajskej Stredy cez Gabčíkovo do
Čunova.
Takže v prípade dobrého počasia bude autobus premávať od 20. apríla každú sobotu a nedeľu do konca septembra. Preprava je zdarma, odchádza spred mestského úradu vždy o 9.30 a 13.30 h.
Z Čunova o 12. a 18. h, celá cesta trvá 65 minút. Prevádzkovateľ si
v prípade zlého počasia ponecháva právo zmeny. Informácie sú k dispozícii na telefónnom čísle 0910 49 49 49.
Prevádzkový čas sa prispôsobuje cyklokompe medzi Čunovom a Hamuliakovom.
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1848/49 – KÖZÉRDEKŰ

Dunaszerdahely, május 3–4.
Városi szabadidőpark
Május 3., péntek
14.00 – Az Év Hangja járási vetélkedő előadói
– Ifjú tehetségek a színpadon – Lentulay Krisztián, Ábrahám Imike, Haizok Melinda, Modern tánc Csiliznyárad – Csiba Zsolt
– Nóta és retro – Nagy Noémi, Lőrincz Roland
– Kürt – tánc nélküled
16.00 – EU-s jelöltek bemutatkozása – Csáky Pál, Berényi
József és Horony Ákos
18.00 – Night Ride koncert
19.00 – Expired Passport és Török Ádám koncert
Május 4., szombat
9.30 – 12.00 – DAC inho – minifoci – U7 és U8
10.00 – Felvonulás
11.00 – Sarló
11.30 – Istentisztelet
12.10 – Ünnepi megnyitó. Májusfa állítása, díszítése, népszokások, Nagy Iván és a Dunaág, Ágacska
NAGYSZÍNPAD
14.00 – Illésháza – citera
14.15 – Felsővámos, Nagymad – népdalkörök

15.00 – Élőkép
16.00 – Zoboralja – népzenei csoportok fellépése
17.00 – Ekecs – Apácaszakállas Csemadok ASZ műsora
17.45 – Bősi énekkar
18.00 – A Nagyabonyi és a Radamosi népdalkör és citerások műsora
18.40 – Megmaradásunkért – Hodos
19.30–21.30 – PÓSFA zenekar fellépése
21.30-tól – Meszi – retrobuli
ELŐADÁSOK
16.00–20.00
Demkó Attila: Máglyatűz – a magyar kisebbségi kérdés geopolitikája
Kékesi Raymund: Székely terrorizmus vagy XXI. századi
koncepciós per?
Bárdos Gyula: 70 éves a Csemadok
Vukics Rerenc: Fenntartható nemzet
Mikóczi Ferenc: A Vulkán Polgári Társulás bemutatása
DAC fansátor

Nyilvános ajánlattétel
KÖZÉRDEKŰ

taxiállomásoknak kijelölt parkolóhelyek használatára
Dunaszerdahely városa a Dunaszerdahely területén működtetett taxiszolgáltatásról szóló 2014/9 (2015/18 sz.,
amellyel módosul és kiegészül) számú általánosan kötelező érvényű városi rendelettel összhangban az érdeklődőknek kijelölt parkolóhelyeket (12 m2/1 parkolóhely) kínál taxiállomás kialakítására.
A versenypályázat feltételei:
- parkolóhely használatának engedélyezését csak vállalkozói engedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személy kérelmezheti, akinek a vonatkozó törvénynek megfelelően koncessziója van taxiszolgáltatás működtetésére.
- ugyanarra a kijelölt parkolóhelyre minden pályázó csak egy kérvényt nyújthat be.
- az engedélyezést kérelmező beadványt (továbbiakban: „kérvény”) csak akkor bírálják el, ha tartalmazza a pályázó aláírását és
a következőket:
a) a pályázó azonosító adatait: cégnév, székhely (a vállalkozás helye), statisztikai azonosító, adószám,
b) elérhetőséget (telefon, e-mail),
c) a taxis vállalkozói engedély másolatát,
d) a pályázó által kérvényezett kijelölt parkolóhelyet,
e) a taxiként használt gépkocsi, ill. gépkocsik adatait, amelyeknek a pályázó a kijelölt parkolóhelyek használatát kérvényezi –
gyártó/típus, rendszám,
f ) nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincsenek adósságai a várossal szemben,
g) cégkivonat, vállalkozói névjegyzék-kivonat.
h) A személytaxi-szolgáltatást végző személytaxik utas felvételi céllal történő tartózkodására szolgáló kijelölt parkolóhelyek
használata a város külön engedélyén alapul. Az engedély 1 évre szól 2019. 7. 1-től 2020. 6. 30-ig.
A kérvény beadásának határideje: 2019.5.31. , 9.00 óráig
A kérvényeket a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal iktatójában kell leadni (Hlavná 50/16, 92901 Dunajská Streda, I.
emelet, 218 sz.)
A kérvények felbontásának időpontja: 2019.6.4., 9.00 órakor
1. számú versenypályázat
Megjelölés: 1. sz. taxiállomás. Hely: Vámbéry Ármin tér . A borítékra ráírni: 1. sz. taxiállomás – nem felbontandó.
2. számú versenypályázat
Megjelölés: 2. sz. taxiállomás. Hely: Vámbéry Ármin tér . A borítékra ráírni: 2. sz. taxiállomás – nem felbontandó.
3. számú versenypályázat
Megjelölés: 3. sz. taxiállomás. Hely: Kondé püspök utca. A borítékra ráírni: 3. sz. taxiállomás – nem felbontandó.
4. számú versenypályázat
Megjelölés: 4. sz. taxiállomás. Hely: Kondé püspök utca. A borítékra ráírni: 4. sz. taxiállomás – nem felbontandó.
5. számú versenypályázat
Megjelölés: 5. sz. taxiállomás. Hely: Vasútsor. A borítékra ráírni: 5. sz. taxiállomás – nem felbontandó.
6. számú versenypályázat
Megjelölés: 6. sz. taxiállomás. Hely: Vasútsor. A borítékra ráírni: 6. sz. taxiállomás – nem felbontandó.
Ha ugyanarra a parkolóhelyre legalább két kérvény érkezik, és mindkettő valamennyi követelménynek megfelel, Dunaszerdahely Városa sorsolással dönti el, ki kapja meg.
A közlekedési szolgáltató az ide vonatkozó általános érvényű városi rendeletnek megfelelően adót köteles ﬁzetni a közterület
állandó parkolóhelyként történő használatáért (2019-ben az illeték 0,06 EUR/m2/nap.
Részletes információkat a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal építésügyi főosztályán kapnak az érdeklődők (Hlavná
50/16, I. emelet, 224 sz. , tel.: 031/5903933.
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Verejné ponuky
na užívanie vyhradených parkovacích miest na účely
zriadenia stanovíšť taxislužby

Podmienky účasti uchádzačov:
- uchádzačom o vydanie povolenie užívania vyhradeného parkovacieho miesta môže byť len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má koncesiu na výkon taxislužby podľa osobitného zákona.
- každý uchádzač môže na to isté vyhradené parkovacie miesto podať len jednu žiadosť.
- žiadosť o povolenie (ďalej len „žiadosť“) bude posúdená, ak bude podpísaná oprávnenou osobou a bude obsahovať:
a. identiﬁkačné údaje uchádzača v rozsahu : obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, DIČ (IČ DPH),
b. kontakt (telefón, e-mail),
c. oprávnenie na výkon taxislužby – kópia,
d. vyhradené parkovacie miesto, o ktoré sa uchádza,
e. údaje o vozidle resp. o vozidlách určených na vykonávanie taxislužby, ktorými žiada užívať vyhradené parkovacie miesto –
továrenská značka/typ, evidenčné číslo,
f. vyhlásenie, že uchádzač nemá žiadne dlhy voči mestu,
g. výpis z obchodného resp. živnostenského registra.
h. Vyhradené parkovacie miesta na účel výkonu taxislužby možno užívať na základe osobitného povolenia mesta. Povolenie sa
vydáva na jeden rok od 1.7.2019 do 30.6.2020.
- Termín otvárania obálok: 31.5.2019, do 9.00 hod.
Žiadosti je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu v Dunajskej Strede, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda (1. poschodie, kanc. č. 218).
- Termín otvárania žiadosti: 4.6.2019 , 9.00 hod.
Verejná ponuka č.1
Označenie: stanovište taxislužby č.1. Miesto: Námestie Ármina Vámbéryho. Označenie obálok ponúk: stanovište taxislužby
č.1– neotvárať
Verejná ponuka č.2
Označenie: stanovište taxislužby č.2. Miesto: Námestie Ármina Vámbéryho. Označenie obálok ponúk: stanovište taxislužby
č.2 – neotvárať
Verejná ponuka č.3
Označenie: stanovište taxislužby č.3. Miesto: Ulica biskupa Kondého. Označenie obálok ponúk: stanovište taxislužby č.3 –
neotvárať
Verejná ponuka č.4
Označenie: stanovište taxislužby č.4. Miesto: Ulica biskupa Kondého. Označenie obálok ponúk: stanovište taxislužby č.4 –
neotvárať
Verejná ponuka č.5
Označenie: stanovište taxislužby č.5. Miesto: na Železničnej ulici. Označenie obálok ponúk: stanovište taxislužby č.5 – neotvárať
Verejná ponuka č.6
Označenie: stanovište taxislužby č.6. Miesto: na Železničnej ulici. Označenie obálok ponúk : stanovište taxislužby č.6 – neotvárať
Ak budú na vyhradené parkovacie miesto podané minimálne dve žiadosti, ktoré spĺňajú všetky požadované náležitosti, mesto
Dunajská Streda pristúpi k výberu uchádzača žrebom.
Za užívanie vyhradeného parkovacieho miesta na účel výkonu taxislužby je dopravca povinný platiť daň za užívanie verejného
priestranstva za trvalé parkovanie vozidla vo výške stanovenej osobitným všeobecne záväzným nariadením mesta (v roku 2019
je sadzba dane 0,06 EUR/m2/deň)
Podrobné informácie poskytne odbor stavebný Mestského úradu v Dunajskej Strede, Hlavná 50/16 (I. poschodie,
č.dv. 224) tel.č. 031/5903933.

PRE VEREJNOSŤ

Mesto Dunajská Strede v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 9/2014 zo dňa
24.6.2014 v znení VZN č. 18/2015 zo dňa 29.9.2015 o výkone taxislužby na území mesta Dunajská Streda ponúka záujemcom vyhradené parkovacie miesta (vo výmere 12 m2/1 parkovacie miesto) na účely zriadenia stanovíšť taxislužby.

BEÍRATÁS

Beíratás a Vámbéry Ármin Alapiskolába
A Vámbéry Ármin Alapiskola igazgatósága meghívja az iskolakötelessé vált gyermekeket és tisztelt szüleiket a jövendő elsősök beiratkozására, amelyet 2019. április 24-től 27-ig (munkanapokon 7.30-tól 16.30-ig, szombaton 8.00-tól 12.00-ig)
szervezünk iskolánk olvasótermében.
Kérjük Önöket, hozzák magukkal gyermekük születési bizonyítványát vagy annak másolatát!
Érezzék magukat otthon nálunk!
Masszi János
igazgató
VÁMBÉRY ÁRMIN MAGYAR TANNYELVŰ ALAPISKOLA
Hviezdoslav utca 2094/2, 92901 Dunaszerdahely, 031/552 53 85, varmin.eu, mail@varmin.eu

Várja elsőseit
a Szabó Gyula Alapiskola!
A Szabó Gyula Alapiskola igzgatósága értesíti a tisztelt szülőket,
hogy a beíratás a 2019/2020-as tanév első évfolyamába (a keleti lakótelepre kihelyezett 1. osztályba is)
2019. április 24-től április 27-ig
munkanapokon 7.30–16.30. óráig,
szombaton 8.00–12.00 óráig az 1. a tanteremben
(16-os terem) lesz.
Kérjük, hozzák magukkal gyermekük
születési anyakönyvi kivonatát!
Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és gyermeküket.
Bővebb tájékoztatásért, kérjük, hívják a 031/552 24 31-es telefonszámot, illetve látogassák meg iskolánk honlapját és Facebook-oldalát!
www.zsszabo.sk
facebook.com/szabogyulaalapiskola
Nagy Árpád iskolaigazgató

Iskolahívogató – Kodály Zoltán Alapiskola
Intézményünk családias hangulatú, gyermekközpontú iskola. Legfontosabb pedagógiai célunk a gyerekek személyiségének, ismereteinek, képességeinek, készségeinek fejlesztése,
kialakítása és bővítése. Legfőbb nevelési célunk, hogy szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges, kiegyensúlyozott nemzedéket neveljünk. A nevelő-oktató munka során arra törekszünk, hogy a gyermekeknek a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújtsunk.
ÜNNEPÉLYES BEIRATKOZÁS AZ ALAPISKOLA ELSŐ ÉVFOLYAMÁBA A 2019/2020-AS TANÉVRE 2019. április 24-én (szerdán) 15.00 órakor lesz.
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Program:
ünnepi műsor, játszóház, iskolaérettségi felmérés játékos
feladatok megoldásával, találkozás a leendő osztálytanítókkal,
beszélgetés az iskolapszichológussal
További időpontok:
2019. április 25-től április 27-ig, hétköznapokon 7.30-tól
16.30-ig, szombaton 8.00-tól 12.00-ig
A beiratkozáshoz szükséges okmányok: a gyermek anyakönyvi kivonata, a szülő személyi igazolványa
Szeretettel várjuk jövendőbeli elsőseinket, szüleiket és minden kedves érdeklődőt!
Ibolya Olivér iskolaigazgató
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Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Smetanov háj
Riaditeľstvo Základnej školy Smetanov háj 286/9 v Dunajskej Strede oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok
2019/2020 prebehne:
24. 04. 2019 - 26.04.2019 v čase od 7.30 hod. do 16.30 hod.
27.04.2019 (sobota) v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.
a zároveň Vás srdečne pozýva na slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2019/2020,
ktorý s bude konať dňa 24 . apríla 2019 (streda) od 16.30 hod.
Budúcich prváčikov a ich zákonných zástupcov čaká kultúrny program a malé prekvapenie.
K zápisu je potrebné priniesť: občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.
Bližšie informácie na tel.č. 552 45 38.

Zápis do základnej školy na Jilemnického ulici
Na Jilemnického ulici v ZŠ s vyuč. jaz. slovenským zápis žiakov do prvého ročníka sa bude konať od 24.apríla do 26. apríla v
čase od 7.30 hod. do 15.30 hod v budove školy, blok A, 1. poschodie, č, dv.59.
Ako zapísať dieťa do základnej školy?
Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na plnenie povinnej školskej dochádzky dovŕši k 31.8.2019 šesť
rokov. Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom.
Aké doklady potrebuje zákonný zástupca dieťaťa pri zápise
Pri zápise musí zákonný zástupca dieťaťa predložiť osobné údaje dieťaťa – meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa a osobné údaje zákonných zástupcov.
Zákonný zástupca dieťaťa musí pri zápise predložiť platný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
Ak má zákonný zástupca zmenu bydliska a nemá ju zapísanú v občianskom preukaze, škola od zákonného zástupcu vyžaduje
doniesť potvrdenie z obecného alebo mestského úradu o zmene trvalého pobytu.
V zmysle § 35 Zákona o rodine sa vyžaduje, aby žiadosť (Dotazník k zápisu do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2019/2020) o
prijatie dieťaťa do 1. ročníka ZŠ podpisovali obaja zákonní zástupcovia. Preto odporúčame, aby sa zápisu do 1. ročníka zúčastnili
obaja zákonní zástupcovia. V prípade, že to nie je možné, môže byť súhlas o prijatie vykonaný nasledovne:
Na internetovej stránke školy je tlačivo Splnomocnenie zákonného zástupcu na vykonanie zápisu do 1. ročníka, ktoré rodičia
vyplnia, vytlačia a priložia k Dotazníku k zápisu do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2019/2020.
Zastupujúci zákonný zástupca pri zápise preukáže písomný súhlas – splnomocnenie –druhého, neprítomného zákonného
zástupcu s vykonaním zápisu, pričom podpis na súhlase nemusí byť úradne osvedčený.
Na internetovej stránke školy je tlačivo Súhlas dotknutej osoby (v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Zákonný zástupca pri zápise preukáže súhlas na spracúvanie osobných údajov jeho
dieťaťa. Opäť sa vyžaduje súhlas oboch zákonných zástupcov.
Škola poskytuje rodičom z databázy možnosť v predstihu vyplniť Dotazník k zápisu do 1. ročníka ZŠ na školský rok
2019/2020, ktorý škola bude žiadať pri zápise do 1. ročníka. Výhodou tohto spôsobu je, že rodič môže príslušné údaje a informácie vypísať doma a zaslať ich na e-mailovú adresu školy. V deň zápisu mu potom škola predloží už vyplnený dotazník na podpis. Takýmto spôsobom je v Dotazníku ešte možné robiť korekcie.
Dotazník k zápisu do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2019/2020 môže vyplniť zákonný zástupca dieťaťa aj priamo v škole s
učiteľom, ktorý robí zápis.
Stále platí, že zákonný zástupca musí Dotazník k zápisu do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2019/2020 podpísať osobne pred
zapisujúcim učiteľom, inak nebude zápis právoplatný.
Ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti.
Zápisu sa zúčastňujú aj deti, ktoré mali odklad plnenia povinnej školskej dochádzky. Zákonný zástupca je takomto prípade
povinný priniesť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast (pediatra) a príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie (CPPPaP) o spôsobilosti dieťaťa plniť povinnú školskú dochádzku. Pokiaľ sa rodičia s dieťaťom k zápisu do školy
nedostavia, nemusí byť prijaté.

SPORTSIKEREK

Díjazták a legsikeresebb
dunaszerdahelyi sportolókat
Az elmúlt év kiemelkedő sportteljesítményeit díjazta az önkormányzat
március 25-én este az Év Sportolója
Díjjal a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színháztermében.
Az öt – egyéni, ifjúság 15 éves korig
beleértve; egyéni, ifjúság 15–20 éves korig beleértve; egyéni, felnőtt; csapat és
edző – kategóriában a sporttevékenységgel foglalkozó szervezetek, illetve Dunaszerdahely bármely polgára adhatott le
jelölést, amelyet aztán a bizottsági döntés alapján az önkormányzat ítélt oda a
rá érdemeseknek.
A résztvevőket Karaffa Attila alpolgármester üdvözölte, és kiemelte a sportolók tevékenységének jelentőségét:
„Rendkívül fontos számunkra az Önök
példája, hiszen értéket közvetítenek ebben a bonyolult és elanyagiasodott világban, amely végtelenül fontos; hitet adnak, hogy van miért dolgoznunk, és a
következő generációnak is szólnak. Manapság, amikor eltolódtak az értékrendek, sokkal nehezebb rendszeres sportolásra serkenteni a számítógépek virtuális
világához a sportnál sokkal jobban ragaszkodó ﬁatalokat.
Amikor a tehetség és a szorgalom találkozik, abból a legtöbbször valami nagyon jó sül ki, erre láthatunk városunkban is számos példát. Az, hogy ma átvehetik, átvehetitek az elismeréseket, az
igyekezet mellett a kitartás, lemondás és

a sok edzéssel eltöltött óra eredménye is.
Ez az est az egyéni és a csapatműfajokban remeklőké, s őket példaként kell állítanunk társaik elé.
Kívánom mindenkinek, hogy a küzdelmek után a győztes és a legyőzött
ugyanazon egy cél érdekében tekintsen a
jövőbe. Ez pedig nem lehet más, mint az
örök tanulás, a test és a lélek harmóniájának a megtalálása.”
Majd Nagy Krisztián, az Ifjúsági- és
Sportbizottság elnöke emelte ki, ugyan
Dunaszerdahely a 32. legnagyobb város
Szlovákiában, de sportsikerei jócskán
előkelőbb helyre sorolják az országos
összehasonlításban. Kiemelte az sportolók által elért sikereket, hangsúlyozva, bízik benne, hamarosan olimpiai érmese is
lehet majd Dunaszerdahelynek.
Az ünnepi beszédeket követően átadásra kerültek a díjak:
Egyéni kategória – ifjúság 15 éves korig:
1. Vodnyánszká Renáta - Megy Sport
DS Atlétikai Klub,
2. Kovács Ferenc Dániel - Birkózó
Klub Dunaszerdahely,
3. Gaál András - Birkózó Klub Dunaszerdahely.
Egyéni kategória – ifjúság 15-20 éves
korig:
1. Bacsfai Réka - Birkózó Klub Dunaszerdahely,

2. Kósa Tamás - Sportgimnázium,
3. Csörgő Tamás - Birkózó Klub Dunaszerdahely.
Egyéni felnőtt kategória:
1. Pék Dezső - Sportfanatic,
2. Juhász Mária - Birkózó Klub Dunaszerdahely,
3. Nyáry Richárd - Sportfanatic.
Edző kategória:
1. Gaál Attila - Birkózó Klub Dunaszerdahely,
2. Šandal Péter - SST EUROMILK,
3. Markovics János - Seishin Karate
Klub Dunaszerdahely.
Csapat kategória:
1. DAC felnőtt csapat,
2. Dunaszerdahelyi Sakk Klub,
3. Sportfanatic.
A díjakat Karaffa Attila alpolgármester, valamint az Ifjúsági- és a Sportbizottság tagjai, Nagy Kriszitán (elnök),
Brunczvik Tünde (alelnök), Őri Rita,
Dohorák Sándor adták át közösen Takács Tímeával, a Kulturális, ifjúsági és
sportügyek önálló alosztályának képviseletében. Az eseményen részt vett A. Szabó László alpolgármester és több városi
képviselő is.
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MOZAIK

Rozhodli o troch riaditeľoch
dunajskostredských kultúrnych inštitúcií
Na 10. riadnom zastupiteľstve
TTSK minulú stredu sa rozhodovalo
aj vymenovaniach riaditeľov kultúrnych inštitúcií v správe župy.
Začiatkom februára župa odvolala
všetkých riaditeľov múzeí, galérií, osvetových centier, knižníc a sociálnych domovov. Podľa nového systému budú
volení na päťročné obdobie ako je to u
riaditeľov škôl. Po piatich rokoch môžu

preukázať svoje výsledky a budúce vízie
na obhájenie svojej pozície.
Na zasadnutí sa rozhodovalo o riaditeľoch 13 inštitúcií. Župan Jozef Viskupič vyjadril, že popri poslancoch
boli v komisii vo väčšine odborníci a
výberové konanie by mohlo byť príkladom aj pre štátne orgány. Vicežupan
Berényi József vyzdvihol odbornosť a
potrebu popularizácie týchto inštitúcií,
aby sa prihlásilo viac mladých ľudí, kto-

rí by svojou kreativitou priniesli do
kultúrneho života župy nový elán.
Žitnoostrovskú knižnicu bude od
17. apríla 2019 viesť doteraz poverená
vedením, Lacza Ilona. Osvetové stredisko bude aj nasledujúcich 5 rokov
viesť Jana Svetlovská a Žitnoostrovské
Múzeum bude mať nového riaditeľa,
Nagya Ivána, ktorý bol jeho doterajší
kurátor a etnológ.

Extraliga – ezüstérmes lett sakkcsapatunk
A dunaszerdahelyi csapat is részt vett a sakk extraliga
záró, hármas fordulójában a Modor melletti Cserfalun
április 12–14. között.
„Nagyon izgalmas és szoros mérkőzések zajlottak. A pénteki 5:3-as vereség a Slovan ellen azt jelentette, hogy visszaestünk a mezőny 3. helyére, és szombaton egy esetleges vereség kizárt volna minket az éremért zajló harcból, de a ﬁúk
nagyon jó teljesítmény után 4,5:3,5-re legyőzték az erős

Szinna csapatát, és vasárnap ugyanilyen arányban a szintén
éremesélyes Prakovce gárdáját.
Ekkor már biztos volt a 3. hely, de mivel a Szinna legyőzte
a Slovant, azonos pontszámmal a jobb játszmaarány döntött
a javunkra az ezüstérem sorsáról.
Ahogy a szenzon során alakultak a mérkőzéseink, a 3.
hellyel is elégedettek lettünk volna, de ez a nem várt ezüstérem felér egy arannyal is ebben a helyzetben” – mondta Petényi György klubelnök.
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PROGRAMAJÁNLÓ – PONUKA PROGRAMOV

Programajánló

Krónika – Kronika

Plauter Kúria. Válogatás 10 év anyagából.
Kortárs Magyar Galéria, Vermes-villa, 18.00
MEDIAWAVE'19_Film&Music Festival.
NFG, 18.00
Kobayashi Ken-Ichiro és a Gyõri Filharmonikus Zenekar, Csaplár Benedek Városi
Művelődési Központ, 19.00
Neoton Família nagykoncert. Városi műjégpálya, 20.00
Thália Színház: Kálmán, Brammer, Grünwald: A Montmartre-i ibolya, Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, 19.00

dunaszerdahelyi.sk/programok • dunajskostredsky.sk/programy

Születések – Novorodenci
Almási Dominik, Antal Michal,
Bakó Bálint, Csala Bence,
Sárkányová Jasmina,
Beke Zselyke Rebeka,
Belko Tomáš, Bogyai Kende,
Bögi Bella, Iván Tímea, Javier Andrés Segura,
Kiss Hanna, Kőrösiová Dorka,
Kubicová Nela, Malík Nikolaj,
Mogyorósi Zsóﬁa, Nagyová Lujza, Nyári Adél,
Ozorák Viktor, Sáha Áron, Sándor Emily,
Syte Nathaniel, Szivanyó Félix,
Vestenická Tereza, Zmajkovič Matias
Elhalálozások – Zomreli
Bertalan František (1947),
Csölleová Soňa (1975),
Döme Robert (1966), Durmiková Alžbeta (1943),
Érseková Juliana (1943), Földesová Irena (1944),
Grünfeldová Judita (1948), Hajas Ján (1928),
Holi Ladislav (1961), Hrešková Elena (1930),
Ing. Ľubomír Kvačkaj (1956), Judiny Pavol (1923),
Kadlečík Jozef (1958), Katonaová Zuzana (1957),
Kotlár František (1961), Lakyová Vilma (1931),
Lauová Alžbeta (1955), Liszkaiová Helena (1927),
Molnár František (1928), Nagyová Anna (1939),
Nagyová Margita (1944), Petešová Mariana (1954),
Safár Pavel (1946), Sárköziová Eva (1952),
Tösér Alexander (1935), Újhelyiová Aurelia (1936),
Vargová Anna (1960), Vinczeová Gizela (1930)
Házasságkötés – Sobáše
Jozef Karika – Edina Csémyová
Alexander Szolgai – Adriana Síposová
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A Felvidékről kitelepített magyarokra emlékeztek
Hetvenkét évvel ezelőtt, 1947. április 12-én kezdődött el a felvidéki magyarság
történetének egyik legfájdalmasabb eseménye a hontalanság és jogfosztottság éveiben: a kitelepítés, amely az akkori csehszlovák állam politikájának egyik legfontosabb céljai közé tartozott.
Erre emlékeztek április 11-én a kitelepített felvidéki magyarok emlékművénél egybegyűltek, akik a Pázmanem Társulás és a Magyar Megmaradásért Polgári Társulás
szervezte eseményre érkeztek.
A megjelenteket Rajkovics Haizok Melinda üdvözölte, így többek között Dunaszerdahely város megjelent vezetőit, dr. Hájos Zoltán polgármestert, valamint A. Szabó László és Karaffa Attila alpolgármestereket.
A megemlékezés szónoka Kovács László történész volt, aki beszédében rámutatott, hogy egyrészt a londoni emigráns csehszlovák kormány berkeiben, illetve a fasiszta szlovák államban működő illegális kommunista párt vezetőinek a körében már a
háború idején megfogalmazódott, hogy a németeket és a magyarokat felelőssé kell tenni Csehszlovákia 1938-as felbomlásáért, valamint magáért a háborúért is.

Következő számunkból
Megjelenés május 22-én.
Nasledujúce číslo vychádza 22. mája

Felvidéki Vágta előtt
Pred Žitnoostrovským galopon

Ilyen volt a Szent György-napok
Dni sv. Juraja v našom meste

Magyar Majális
Majáles

„A 88-as dekrétum értelmében már 1945. október végétől decemberig 10 ezer felnőtt magyar munkaképes férﬁt deportáltak Csehországba. Ezek nagy része azonban
tavaszra már hazaszökött. Mivel ez az akció nagyobb részt eredménytelen volt, ezért
a csehszlovák fél a 88-as beneši dekrétum szélesebb körű értelmezésével november
19-én elkezdte egész családok Csehországba való deportálását. Ez volt egyébként ennek a korszaknak a legkegyetlenebb, legembertelenebb intézkedése” – utalt a háború
utáni korszak deportálásaira.
Kovács László szerint „a felvidéki magyarság vészkorszaka valóban az 1945–1948
közötti időszak volt. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek az intézkedések felértek a
genocídium, a népirtás fogalmával. Hisz egy soknemzetiségű államot néhány év alatt
nemzetállammá változtatni csakis népirtással lehet.”
A beszédet követően koszorúkat helyeztek el az emlékműnél a város, valamint a civil szervezetek képviseletében.
A rendezvényen fellépett Nagy Noémi és Lőrincz Roland énekesek, Varga Zaránd, a Kodály Zoltán Alapiskola tanulója, valamint Patassy Andrea, a Vámbéry Ármin Gimnázium diákja. A megemlékezés a koszorúzás után a Himnusz eléneklésével
zárult.
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Szentmisék
Vasárnap: 8.00, 11.00, 16.00 (Mindenszentek-templom), Hétfő: 17.00, Kedd:
17.00, Szerda: 8.00, Csütörtök: (16.00 Szentségimádás), 17.00, Péntek: 17.00, Szombat:
17.00, 15.30 (Mindenszentek-templom)

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

Ref. istentisztelet
Vasárnap / Nedeľa: 9.00

Ev. istentisztelet
Vasárnap: 10.00 / Nedeľa: 9.00
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