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Aki nélkül nem lehet…

Milyen kár, hogy mi, felnőttek már 
nem írunk levelet a „Jézuskának…” Pe-
dig biztosan lenne még őszinte monda-
ni- meg kérnivalónk. Milyen jó, hogy a 
szerepét viszont igyekszünk eljátszani, 
amikor ajándékot adunk.

Milyen kár, hogy a legtöbben ilyen-
kor fáradnak a leginkább egyszerre ki 

és bele is abba, amit az ünnep előké-
szítésének hisznek. S milyen jó, hogy 
olyan sokan vannak, akik azt mondják, 
„legalább most, kicsit, legalább pár na-
pig másképp akarok élni”.

Kár, hogy sokaknak az advent csak 
annyit jelent, csokinaptárat kell venni 
megint. Jó, hogy mostanában sokan 

kelnek fel korábban, hogy a hajnal a 
templomban, a rorátén találja őket.

Kár, hogy akkora fénnyel meg csil-
logással vakít el bennünket mindenütt 
– az utcán, az üzletekben – az a kará-
csony, aminek egyetlen célja a biznisz. 

Folytatás a 4. oldalon

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Prajeme Vám požehnané Vianočné sviatky!

Albán József
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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

Dunajskostredská organizácia 
Slovenského červeného kríža každo-
ročne s uznaním hodnotí darcov krvi. 
Aj v tomto roku, 21. novembra v kon-
ferenčnej sále Obchodno- informač-
ného centra poďakovali najvernejším 
darcom odovzdaním diamantovej, 
zlatej, striebornej a bronzovej Ján-
ského plakety, resp. ceny Kňazovic-
kého.

V mene Slovenského červeného krí-
ža, ktorý tento rok slávi 100. výročie 
založenia, poďakovali prítomným za 
ich pomoc Ilona Bögi a Peter Štuller, 
vyzdvihli, že na svete pracuje v takejto 
organizácii niekoľko tisíc dobrovoľní-
kov, aby pomohli odkázaným.

Ako povedali ďalej, ľudská krv je 
nenahraditeľná, je to výnimočný dar 
dobrovoľníkov, veď každá jej zložka je 
životodarná, môžu sa z nej vyrobiť aj 
viaceré produkty, lieky. Darovanie krvi 
sa tým stáva „najušľachtilejším ľudským 
skutkom”.

Vlani v Dunajskostredskom okrese 
prebehlo 2650 darovaní, pri ktorých sa 
odobralo 1192,5 litrov krvi, jej použi-

Bizonyára felkeltette kedves Ol-
vasóink figyelmét, hogy jelen cím-
lapunk mögé odabújt egy újabb is... 
Valóban így van – ünnepi számunk 
ugyanis, ebben a formájában az utol-
só, így a 2020 januárjában megjelenő 
Dunaszerdahelyi Hírnök már egy 
frissebb, modernebb köntösben lép 
majdan a tisztelt publikum elé.

Nem árulunk el azzal sem titkot, 
hogy a változás ötleteit azokból a 
válaszokból merítettük, amelyeket 
Önöktől, olvasóinktól kaptunk, me-
lyeket az interneten közzétett, illetve 
több helyre fizikailag is eljuttatott 
kérdőíves kérdéseinkre adtak.

Reményeink szerint 2020-ban 
ekképp egy megújult, de hagyomá-
nyaihoz hű, a közszolgálatiságot, a 
tájékoztatást és az információátadás 
a középpontba helyező, „egységesebb” 
Dunaszerdahelyi Hírnököt tarthat-
nak majd a kezükben.

Amelyet minden szempontból 
együtt, közösen készítettünk – 
Önökkel! 

És amíg az új lap megérkezik a 
postaládákba, elsősorban a magam és 
szerkesztőségünk minden tagja nevé-
ben meghitt, békés és boldog karács-
nyi ünnepeket, és áldott, termékeny, 
boldog 2020-as esztendőt kívánok 
mindannyiunk számára!

Nagy Attila főszerkesztő

Lapunk elérhetőségei

tím sa mohlo potom celoštátne zachrá-
niť 7950 ľudských životov.

Poďakovanie prítomným vyjadrila aj 
Sylvia Bock, riaditeľka dunajskostred-
skej nemocnice. Povedala, že tento rok 
sa v nemocnici uskutočnil odber už viac 
ako 3200-krát, čím pomohli pri operá-
ciách takmer tisícke pacientov.

Plakety vyznamenaným odovzdali 
primátor mesta Zoltán Hájos, pred-
nostka Mestského úradu Dunajská 
Streda Júlia Bubniak a József Bartalos, 
pracovník odboru sociálnych vecí mest-
ského úradu.

Vyznamenanie prevzali nasledovní 
občania nášho mesta:

Zlatú Jánského plaketu: Hegedűs 
Anikó, Lukács Ildikó a Mészáros Ta-
más

Striebornú Jánského plaketu: 
Gáspárová Alžbeta, Kovács László, 
Krascsenits Zoltán, Muzsay András, 
Slíž Peter a Vörös Rozália

Bronzovú Jánského plaketu: Hájos 
Bóna Réka, Horváth Judit, Horváth 
Gábor, Nagy Hedvig, Németh Zsolt, 
Németh Krisztina, Sárkány Katarína 
a Mezzei Kitty          (foto a text: nagy)

Darovanie krvi je 
„najušľachtilejší ľudský skutok”

Jövőre 
új köntösben
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Támogassuk együtt a nemzeti régiókat!
Dunaszerdahely város önkor-

mányzata, dr. Hájos Zoltán polgár-
mester javaslatára legutóbbi testületi 
ülésén csatlakozott ahhoz az európai 
polgári kezdeményezéshez, amely 
aláírásgyűjtést 2020. május 7-ig a 
nemzeti régiók védelmében indí-
tottak, miszerint az EU jogszabályt 
fogalmazzon meg a régiók egyenlő-
ségéért és a regionális kultúrák fenn-
tarthatóságáért. Ennek részleteiről 
kérdeztük városunk polgármesterét.

„Képviselő-testületünk november 
26-i ülésén foglalkozott azzal a beter-
jesztéssel, miszerint városunk is csat-
lakozzon az Izsák Balázs, a Székely 
Nemzeti Tanács elnöke és Dabis Attila 
erdélyi politikusok által indított euró-
pai polgári kezdeményezéshez, támo-
gatva azt. 

Ennek az aláírásgyűjtések az a célja, 
hogy az Európai Parlament foglalkoz-
zon azokkal az uniós régiókkal, ame-
lyeknek noha közigazgatási hatáskörei 
nincsenek, ellenben földrajzi körzetük 
van, illetve amelyeket nemzeti, nyelvi, 
kulturális sajátosságok különböztetnek 
meg a velük szomszédos területektől. 

A polgári kezdeményezés ezekről 
a régiókról úgy fogalmaz, hogy ott  »a 
helyi többséget alkotó, vagy jelentős 
számban ott élő nemzeti közösségek, 
amelyek az adott tagállamban számbeli 
kisebbségben vannak, és az állam azo-
kat kisebbségként kezeli, régi európai 
kultúrák, nyelvek őrzői, és jelentős for-
rásai az EU és a szélesebb Európa kul-
turális, nyelvi sokszínűségének.« Ezek 
az úgynevezett nemzeti régiók.

Számunkra, itt a Felvidéken sem 
lehet közömbös, milyen jelentőségű, a 
későbbiekben az európai uniós orszá-
gokra vonatkozó lehetőségről van itt 
szó. Ha mi is teszünk érte, s minél töb-
ben aláírjuk, akkor európai uniós jog-
szabályként életbe lépve Szlovákiára is 
hatással lenne, függetlenül a bármikori 
parlamenti választások eredményeitől. 

Dunaszerdahely város önkormány-
zata ezért, tudatosítva a kezdemé-

nyezés fontosságát, közösségünkre 
gyakorolt hatását, döntött úgy, hogy 
képviselő-testületileg támogatja azt, 
és ajánlja városa polgárainak is, hogy a 
nemzetiregiok.eu weboldalon keresztül 
elektronikusan kitöltve akár egyenesen 
támogassák aláírásaikkal azt.

Én személyesen úgy vélem, ha sike-
res lesz ez az aláírásgyűjtés, igenis ko-
moly esély van rá, hogy európai uniós 
szintről garantálják annak a lehetősé-
gét, hogy a nemzeti régiók meg tudják 

őrizni sajátosságaikat, illetve az ebben a 
régiókban élő nemzeti közösségek saját 
identitásukat. Magyarán mi is saját kul-
túránkat, nyelvünket és tradícióinkat. 
Támogassuk ezért mi is aláírásunkkal 
ezt a sok szempontból fontos európai 
polgári kezdeményezést! Hiszen mi-
nél több aláírás gyűlik össze, annál na-
gyobb annak az esélye, hogy az Európai 
Unió egy olyan jogszabályt fogad majd 
el, amely erősíti a mi nemzeti közössé-
günket is.”

A https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative weboldalra 
lépve elektronikusan is támogatni tudják ezt az európai polgári 
kezdeményezést.
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December 11. / Barátság téri Óvoda
December 12. / Benedek Elek Óvoda / A dunaszerdahelyi 

Nyugdíjas Klub Rozmaring éneklőcsoportja
December 13. / Komenský utcai Óvoda / Zöld Emese /

Dósa Diana és Rásó Richie dalestje
December 14. / Antal Ottó és a SWAY zenekar
December 15. / vasárnap / Szent György Kórus / 

ünnepi gyertyagyújtás / a Black&White 
karácsonyi koncertje

December 16. / Halpiac téri Óvoda / Informatikai és 
Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Szabó Gyula 21

December 17. / Szent János Egyházi Óvoda /
Vámbéry Ármin Gimnázium

December 18. / Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium 
/ Krpčiarik Táncegyüttes

December 19. / Pici Csallóközi Táncegyüttes
December 20. / Haizok Melinda és Rásó Richie közös estje
December 21. / Utcabál az OKÉ zenekarral
December 22. / vasárnap / Kevicky Tünde / ünnepi 

gyertyagyújtás / Bertók István 

11. december / Materská škola Námestie priateľstva
12. december / Materská škola Eleka Benedeka s VJM / 
Spevácky zbor Rozmaring 

Klubu dôchodcov Dunajská Streda
13. december / Materská škola Komenského ulica / 

Emese Zöld  / Dósa Diana–Rásó Richie
14. december / Antal Ottó – Skupina SWAY  
15. december / nedeľa / Spevácky zbor sv. Juraja / 

zapálenie sviečky na adventnom venci / 
Black&White  

16. december / Materská škola Rybný trh /  Stredná 
odborná škola informatiky a služieb s VJM, 
Gyulu Szabóa 21

17. december / Cirkevná materská škola 
sv. Jána apoštola s VJM /  Gymnázium Ármina 
Vámbéryho s VJM

18. december / Súkromné gymnázium s VJM / Detský 
a mládežnícky folklórny súbor Krpčiarik

19. december / Detská folklórna skupina Pici Csallóközi
20. december / Haizok Melinda–Rásó Richie
21. december / Skupina OKÉ
22. december / nedeľa / Kevicky Tünde / zapálenie sviečky 

na adventnom venci / Bertók István 
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Folytatás az 1. oldalról

S ugye, jó, hogy ez a nagy ragyogás, 
ez a rengeteg tündöklés mégis kétszer 
akkorára tágítja a gyermeki szemeket, s 
ha figyelmesen belenézel egybe, a má-
sodperc törtrészének erejéig mindig 
megpillantasz ott egy miniatűr jászolt 
is?!

Hm… Látjátok, olyan ez, mint a 
csárdás… Kettőt jobbra, kettőt bal-
ra. Egyet ide, egye oda. Csak a tempó 
változik: hol pörgősebb, hol meg csak 
amolyan toppantós-csoszogós. Ilyen a 
karácsony is. Nem kell belezuhanni a 
végletekbe. Nincs olyan, hogy „borzasz-
tó” ünnep, csak ünnepelni borzasztóan 
nem tudó ember van. S nincs szükség 
üdvözült álmosolyra, a mindenáron s 

kényszeredetten felöltött jámborság 
sem elengedhetetlen kellék. Megvan 
ebben az ünnepben minden. Minden, 
amit úgy hívunk: élet. Mert erről szól. 
Az ünnepi Életről, Aki azért jött s jön, 
hogy megmentse a mi hétköznapi éle-
tünket.

Milyen jó, hogy ezekben a hétköz-
napokban is meg lehet lelni az Istent, 
ahogy titkos jeleket bizonyos festmé-
nyeken. Milyen kár, hogy olyan ritkán 
keressük meg hozzá a nagyítót. 

Milyen jó, hogy ezrek éneklik rend-
szeresen együtt: „Ha nem vigyázol 
ránk, olyanok leszünk mi is, nélküled.” 
Milyen kár, hogy alig akad, aki elgon-
dolkodna azon, ki az, Aki nélkül nem 
lehet… Vagy legalábbis nem érde-
mes…

Jó, tényleg jó, hogy csak egy szó kell, 
egy biztatás, egy pozitív példa, és máris 
mozdulunk, gyűjtünk, segítünk! Kár, 
hogy ezt a testvéri énünket annyi réteg 
idegen-én alá temettük…

Jó, hogy annyit beszélünk egymással 
telefonon, interneten, sms-ben… Kár, 
hogy közben nem jut időnk rá, hogy 
akivel beszélünk, arra rányissuk az aj-
tót. Pedig ott van a szomszéd utcában. 
(Néha a szobában…)

Karácsony. Egyet ide, egyet oda. 
Mint a csárdás – mint az élet maga. A 
legtöbb, amit tehetsz, hogy (legalább 
képzeletben) leutánozod az ünnepet. 
Nyújtsd ki a karod, s fektesd rá a cse-
csemőt… Nézz le rá. Ugye, milyen 
pici? Na, látod? Ekkora lett érted az 
Isten! Érted már?
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Návšteva pani prezidentky

Prezidentka Slovenskej republiky 
Zuzana Čaputová 26. novembra zaví-
tala do Dunajskej Stredy – význam-
ného hosťa pred mestským úradom 
privítal primátor mesta Zoltán Hájos 
tak, ako stará tradícia káže, chlebom 
a soľou. Pani prezidentka si potom 
pozrela vystúpenie „Apró csallóközi 
tánccsoport”-u (Malej žitnoostrov-
skej tanečnej skupiny – voľný pre-
klad), a pozdravila prítomných oby-
vateľov.

Po privítaní pani prezidentka a jej 
delegácia prešli do rokovacej sály mest-
ského úradu, kde ich okrem primátora 
uvítali aj viceprimátori László A. Szabó 
a Attila Karaffa, prednostka úradu Jú-
lia Bubniak, vedúca úradu Tímea Mol-
nár, poslanci Sándor Dohorák, László 
Garay a László Gútay, ako aj riaditeľ 
Maďarského vzdelávacieho inštitútu na 
Slovensku László Huszár.

Delegáciu pani prezidentky tvorili jej 
poradcovia Juraj Rizman, Vladimír Ta-
lian, Jarmila Lajčáková, Ilona Németh 
a Attila Simon, ďalej spolupracovníci 
ministerstva vnútra Ivona Podolanová 
Klementová a Lenka Hudecová.

„Keď prezidentka republiky prevzala 
svoj úrad, blahoželal som jej a pozval 
som ju do Dunajskej Stredy, kde viac 
ako 85% voličov jej dalo svoj hlas. Dnes 
využila príležitosť” - povedal v súvislos-
ti s návštevou dr. Zoltán Hájos.

Primátor mesta predstavil pani pre-
zidentke Čaputovej mesto, resp. región, 
ale otvorili sa aj také chúlostivé témy 
ako úbytok maďarského spoločenstva, 
resp. dôležitosť politizovania na etnic-
kom základe.

Pri debate sa okrem iného nadho-
dila otázka deportácie Maďarov do 
Čiech, ako aj výmeny obyvateľstva, teda 
otázky týkajúce sa tých Maďarov, strasti 
ktorých slovenská politika dodnes ne-
riešila.

„Táto trauma žije v nás, iba tak by sa 
dala odčiniť, ak by účastné strany našli 
skutočné, gestami naplnené riešenia.” 
Podľa Zoltána Hájosa na strane sloven-
ského politického spektra chýbajú voči 
maďarskému spoločenstvu práve takéto 

gestá. Na otázku pani prezidentky Ča-
putovej, ako by sa dalo predísť  úbytku 
a asimilácii maďarského spoločenstva, 
Zoltán Hájos povedal, že riešenie treba 
hľadať v kultúrnej a vzdelávacej autonó-
mii, v Európe je na riešenie veľa vzorov. 

Po rozhovoroch na mestskom úrade 
sa pani prezidentka Čaputová v sprie-
vode primátora mesta Zoltána Hájosa 
krátko prešla po meste, po Hlavnej ulici 
až po Mestské kultúrne stredisko Be-
nedeka Csaplára, odtiaľ po pešej zóne 
Bélu Bartóka po námestie pri kostole 
– cestou sa posadila na lavičku Ármina 
Vámbéryho. Po prechádzke ju privíta-
li v Maďarskej galérii Kortárs, kde sa 
stretla s umelcami.

(Text a fotky: nagy)

PRE VEREJN
O

SŤ
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A kényes kérdések elől sem tértek ki
Zuzana Čaputová, a Szlovák Köz-

társaság elnöke Dunaszerdahelyre 
látogatott november 26-án – a városi 
hivatal előtt, régi szokás szerint dr. 
Hájos Zoltán polgármester a jeles 
vendéget kenyérrel és sóval fogadta, 
majd az elnök az Apró Csallóközi 
tánccsoport fellépését tekintette meg, 
illetve köszöntötte a városházánál 
megjelent lakosokat.

Ezt követően a hivatal üléstermében 
fogadta az elnököt és delegációját a pol-
gármester mellett A. Szabó László és 
Karaffa Attila alpolgármester, Bubniak 
Júlia hivatalvezető, Molnár Tímea fő-
osztályvezető, Dohorák Sándor, Ga-
ray László és Gútay László képviselők, 
valamint Huszár László, a Szlovákiai 
Magyar Művelődési Intézet igazgatója.  

Az elnök küldöttségében ott voltak 
tanácsadói: Juraj Rizman, Vladimír 
Talian, Jarmila Lajčáková, Németh 
Ilona és Simon Attila, valamint Ivona 
Podolanová Klementová és Lenka 
Hudecová, a belügyminisztérium mun-
katársai.

„Mikor az elnökasszony átvette a 
hivatalát, gratuláltam neki, és meghív-
tam Dunaszerdahelyre, ahol a válasz-
tók több mint 85 százaléka őrá adta 
le a szavazatát. Ma élt is az alkalom-
mal” – fogalmazott a látogatás kapcsán 
dr. Hájos Zoltán.

A polgármester elsősorban bemu-
tatta Čaputovának városunkat, illetve 
a régiót, de olyan kényes témákat is ki-
nyitottak, mint a magyar közösség fo-
gyása, illetve az etnikai alapú politizálás 
fontossága. 

A megbeszélésen szóba került töb-
bek között a Csehországba deportált 
magyarok kérdése, vagy a lakosságcsere 
is, azoké a magyaroké, akiket a szlovák 
politika mindezidáig nem követett meg.

„Ez a trauma bennünk él, amit csak 
úgy lehetne feloldani, ha valódi, gesztu-
sokkal teli megoldást találnának a fe-
lek.” Hájos Zoltán szerint hiányoznak 
a szlovák politikum részéről ugyanis 
ezek a magyar közösség felé megnyil-

vánuló gesztusok. Čaputová kérdésé-
re, miszerint hogyan maradhatna meg 
a fogyatkozó és asszimilálódó magyar 
közösség, Hájos Zoltán azt mondta, 
hogy a megoldást a kulturális és ok-
tatási önigazgatás keretében lehetne 
megtalálni, amelyre számos európai jó 
példa áll előttünk.

A városházán tett látogatást követő-
en Čaputová Hájos Zoltán kíséretében 

rövid sétát tett a városban, a Fő utcán 
haladva a Csaplár Benedek Városi Mű-
velődési Központig, majd onnan a Bar-
tók Béla sétányon a templom térig – út-
közben az elnök még Vámbéry Ármin 
ülőszobra mellé is leült. Ezt követően a 
Kortárs Magyar Galériában fogadták, 
ahol kortárs művészekkel találkozott.

Délután az elnök ellátogatott a Minit 
helyi üzemébe is.    (Szöveg és kép: nagy)
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Elnöki látogatás után képviselő-testületi ülés
A legutóbbi, november 26-ai vá-

rosi képviselő-testületi ülés előtt dr. 
Hájos Zoltán polgármester beszá-
molt Zuzana Čaputová aznapi láto-
gatásának részleteiről.

Az ülés elején, minthogy átmeneti 
helyzetben volt a Csaplár Benedek Vá-
rosi Művelődési Központ igazgatása, a 
polgármester módosító javaslattal élt, 
miszerint újra szavazhassanak a műve-
lődési központ igazgatójának képvise-
lő-testületi kinevezéséről. Végül a húsz 
jelenlévő képviselőből 14 igen és 6 tar-
tózkodás mellett a testület kinevezte a 
posztot pályázati úton korábban elnye-
rő Takács Tímeát a városi művelődési 
központ új igazgatójának, december 
1-jei hatállyal.

Az ülésen jóváhagyták a költségvetés 
módosítását is, 18 igen és 2 tartózkodás 
mellett. Komolyabb visszhangot váltott 
ki azonban, hogy – a kormányrendelet-
hez igazodva, s a régió több településé-
hez hasonlóan – fejlesztési adót vezet 
be a város: ez lakásépítkezéseknél 60 
négyzetméter fölött négyzetméteren-
ként 30 euró lesz, míg az ipari építke-
zéseknél 10 euró.

Egyes képviselők szerint, noha va-
lóban elodázhatatlan már a fejlesztési 
adó bevezetése, kérdéses annak mérté-
ke és módja. Hakszer Roland szerint 
nem teljesen átlátható, hogyan és mi-
lyen módon kompenzálják majd a helyi 
lakosokat, Dakó Sándor, Horváth Zol-
tán és Bachmann László pedig a fejlesz-
tési adó összegét tartották magasnak. 

Hájos Zoltán polgármester szerint 
a város a lakást építő dunaszerdahelyi 
polgárokat majd egy kompenzációs 
rendszerben (amelynek a részleteit még 

ki fogják dolgozni, s ez lesz a Fészekra-
kó program) megfelelő módon „kárpó-
tolni”, segíteni fogja. Ezt természetesen 
transzparens módon, nyitott pályázat 
formájában szeretnék majd megvalósí-
tani – ezért a képviselők a testületi ülé-
sen a város által működtetett Merkúr, 
n.f.-et meg is bízták a „visszajuttatás” 
feltételeinek a kidolgozásával. 

A testület a fejlesztési adót, annak 
mértékét, illetve a helyi lakosoknak az 
összegből keletkező többletköltsége 
kompenzációjának a tényét 14 igen, 
2  nem és 4 tartózkodás mellett meg-
szavazta. 

A Merkúr, n.f. igazgatótanácsának 
három új tagjául Gútay Lászlót, Garay 
Lászlót és Dakó Sándort választották 
meg, azzal, hogy rövidesen kibővítik 
azt Puha Györggyel és Őri Ritával. A 
Merkúr, n.f. igazgatótanácsának elnöke 
Gútay László lesz, ellenőréül Herceg 
Andreát nevezték meg.

Módosul a Dunaszerdahely Város 
területén működő jogi és természetes 
személyek, vállalkozók részére a városi 
költségvetésből nyújtandó pénzügyi tá-
mogatás feltételeiről szóló általános ér-
vényű rendelet is: eszerint ezentúl a pá-
lyázatok neveit kétnyelvűen kell majd a 
pályázóknak benyújtaniuk.

Szükséges volt a városnak az isko-
lakonyháknak és kiadóknak mint he-
lyiségeknek a kezelését is megoldania, 
pontosabban rendeznie az azt használó 
Gastro DS Kft.-vel – ezt is nagy több-
séggel hagyta jóvá a testület.

Ugyancsak rábólintottak a város-
atyák az önkormányzat választott kép-
viselőinek és a szakbizottságok tagjaira 
vonatkozó etikai kódexre is, amely kó-
dex a képviselők magatartására vonat-
kozó erkölcsi normákat összegzi. 

Szintúgy jóváhagyta a testület, hogy 
a jövőben felépülő városi sportarénát 
kezelő részvénytársaság egy részvényét 
megvásárolhassa a városi sportklub. 
Mindezt azért, hogy a kézilabdaklub, 
ha minimálisan is, de részvényese le-
hessen az ARÉNA DSZ Rt.-nek.

Ugyancsak elfogadták azt az európai 
uniós pályázati javaslatot („Spoločné 
dedičstvo“, „Közös örökségünk“, „Our 
common heritage – Hungarian and 
Slovak Jewish heritage sites in the 
border area“), amelynek megnyerése 
esetén a város adta ingatlanban, azt a 
pályázandó pénzből felújítva (és a zsidó 
hitközség üzemeltetésében) megvaló-
sulhatna majd a Zachor dunaszerdahe-
lyi zsidó múzeum. 

(nagy, kép: rózsár)

A Magyar Kultúra Napja
2020. január 22., 18.00

Csaplár Benedek 
Városi Művelődési Központ
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Zasadnutie zastupiteľstva
Pred posledným zasadnutím mest-

ského zastupiteľstva dňa 26. novem-
bra primátor JUDr. Zoltán Hájos 
informoval o detailoch návštevy 
Zuzany Čaputovej, ktorá sa konala v 
ten deň.

Na začiatku zasadnutia primátor 
navrhol zopakovať hlasovanie ohľadne 
vymenovania riaditeľa Mestského kul-
túrneho strediska Benedeka Csaplára 
s odôvodnením, že v súčasnosti ho ria-
di dočasne poverený riaditeľ. Za novú 
riaditeľku kultúrneho strediska bola 
zastupiteľstvom vymenovaná Tímea 
Takács, ktorá predtým uspela vo verej-
nom konkurze. Post riaditeľky kultúr-
neho strediska bude zastávať odo dňa 
1. decembra. Z dvadsiatich prítomných 
poslancov hlasovali 14 za a 6 sa zdržali 
hlasovania. 

Na zasadnutí odsúhlasili aj úpravu 
rozpočtu pri hlasovaní v pomere 18 
za a dvaja sa zdržali hlasovania. Väč-
šiu odozvu malo zavedenie rozvojovej 
dane. Jej zavedenie je v súlade s naria-
dením vlády a viaceré obce regiónu ju 
už zaviedli. V našom meste bude roz-
vojová daň pri bytových stavbách nad 
60 m2 vo výške 30 eur na m2, kým v 
prípade priemyselnej výstavby to bude 
10 eur/m2.

Podľa niektorých poslancov je síce 
zavedenie rozvojovej dane nevyhnutné, 
spochybňujú ale jej výšku a spôsob za-
vedenia. Podľa Rolanda Hakszera nie 
je celkom transparentné, ako a akým 
spôsobom budú miestni obyvatelia 
kompenzovaní; Alexander Dakó, Zol-
tán Horváth a Ladislav Bachmann zas 
považovali výšku dane za neprimerane 
vysokú.

Podľa Zoltána Hájosa mesto bude 
náležite pomáhať dunajskostredským 
občanom, aby im vynahradilo zvýšené 
výdavky súvisiace so zavedením roz-
vojovej dane. Podrobnosti tohto kom-
penzačného systému (bude to program 
budovania hniezda) ešte len budú vy-
pracované. Malo by to byť uskutočnené 
transparentným spôsobom, prostred-

níctvom otvoreného konkurzu. Poslan-
ci na zasadnutí mestského zastupiteľ-
stva poverili vypracovaním podmienok 
„navrátenia prostriedkov“ spoločnosť 
Merkúr n.f. spravovanú mestom.

Rozvojovú daň, jej výšku, resp. kom-
penzáciu zvýšených nákladov miest-
nych obyvateľov z nej vyplývajúcich od-
súhlasili 14 hlasmi za a 2 hlasmi proti. 
Štyria sa zdržali hlasovania.

Za troch nových členov predsta-
venstva spoločnosti Merkúr, n.f. zvolili 
Ladislava Gútayho, Ladislava Garayho 
a Alexandra Dakóa, s tým, že predsta-
venstvo bude v blízkej budúcnosti do-
plnené Jurajom Puhom a Ritou Őri. 
Predsedom predstavenstva Merkúr, n.f. 
bude Ladislav Gútay a jeho audítorom 
Andrea Hercegová. 

Upraví sa aj všeobecne záväzné na-
riadenie o podmienkach finančnej 
podpory z rozpočtu mesta právnickým 
a fyzickým osobám a podnikateľom 
pôsobiacim v meste Dunajská Streda: 
v súlade s ním bude odteraz potrebné 
podávať názvy žiadostí dvojjazyčne.

Mesto sa muselo zaoberať aj prob-
lémom riadenia školských kuchýň a 

výdajní jedál ako priestorov, presnejšie 
ho doriešiť so spoločnosťou Gastro DS 
s.r.o. – aj tento bod mestské zastupiteľ-
stvo schválilo hlasmi väčšiny.

Poslanci mesta schválili etický kódex 
vzťahujúci sa na volených predstavite-
ľov samosprávy a členov odborných ko-
misií. Kódex je súborom morálnych no-
riem a pravidiel správania sa poslancov. 

Zastupiteľstvo ďalej schválilo, aby 
mestský športový klub mohol kúpiť 
podiel akciovej spoločnosti spravujúcej 
športovú arénu, ktorá bude postavená 
v budúcnosti. Rozhodlo tak preto, aby 
hádzanársky klub, aj keď iba v malej 
miere, bol akcionárom Arény DSZ a.s. 

Schválený bol aj návrh k iniciatíve 
Európskej únie („Spoločné dedičstvo“, 
„Közös örökségünk“, „Our common he-
ritage – Hungarian and Slovak Jewish 
heritage sites in the border area“). V 
prípade výhry v súťaži by sa zo získa-
ných peňazí zrenovovala nehnuteľnosť 
poskytnutá mestom, v ktorej by sa vy-
tvorilo dunajskostredské židovské mú-
zeum Zachor.

(nagy, foto: rózsár)

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK – DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK   /   2019. 12. 11.8
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Katonahőseinkre emlékeztünk
A két világháború hős dunaszerda-

helyi katonaáldozataira emlékezett 
városunk november 11-én 11 órakor 
az állomási parkban található emlék-
művüknél.

Az első nagy világégést lezáró 
compiègne-i fegyverszüneti egyezmény 
évfordulóján városunkban azokra a 
hétköznapi katonahősökre emlékez-
tünk, akik családjaikért, otthonaikért, 
szülőföldjükért áldozták fel életüket, 
s akik közül sokan otthonuktól távoli 
jeltelen sírban alusszák „békéjük örök 
és igaz álmát”. 

Az emlékező ünnepségen elsőként 
Bíró Bulcsú, a Szabó Gyula Alapiskola 
tanulója Gyóni Géza Csak egy éjsza-
kára című versével idézte fel a háború 
borzalmait, majd Németh Imre zene-
szerző, zenész, zenepedagógus énekelt 
szívbe markoló, fájdalmasan szép kato-
nadalokat a hősök emlékműve előtt.

„Kegyelettel kell emlékeznünk  azok-
ra a katonákra, akiknek el kellett jutni-
uk a gonoszok által készített földi po-
kolba, hogy mi békében élhessünk; és 
az ő felemelésükkel a jelenben azon kell 
lennünk, hogy megóvjuk az utánunk 

Spomínali sme na vojnových hrdinov
Mesto si 11. novembra o 11. hodine pri pomníku v parku 

pred stanicou pripomenulo padlých dunajskostredských 
vojnových hrdinov v oboch svetových vojnách.

V deň výročia prímeria podpísaného v Compiégne, 
ktoré ukončilo prvý veľký svetový požiar, sme si v našom 
meste pripomenuli tých všedných vojnových hrdinov, ktorí 
obetovali život za svoje rodiny, domovy, rodnú zem, z ktorých 
mnohí ďaleko od domova, v neoznačených hroboch snívajú 
svoj „večný pokojný sen“.

Na spomienkovom zhromaždení ako prvý pripomenul 
vojnové hrôzy Bulcsú Bíró, žiak Základnej školy Gyulu 
Szabóa básňou Iba na jednu noc od Gyulu Gyóniho. 
Nasledovali srdcervúce, bolestne krásne vojenské piesne, 
ktoré pred pomníkom padlých zaspieval skladateľ, hudobník, 
pedagóg Imre Németh.

„S pietou myslíme na tých vojakov, ktorí pre zlobu iných 
museli prežiť peklo na zemi, aby sme my mohli žiť v mieri. Ich 
pripomínaním v súčasnosti sa snažme o to, aby sme po nás 
prichádzajúce generácie ušetrili od všetkých tých hrôz, 

következő nemzedék életét mindazok-
tól a borzalmaktól, amelyeken a világ-
háborúk áldozatai átestek; békére kell 
hangolni a szívünket–lelkünket, mert 
a keserű XX. század után most az a 
feladatunk, hogy megnyerjük a XXI. 
századot. Rájuk támaszkodhatunk, a 
mi hőseinkre, az ő tudásuk, tapasztala-
tuk és elszántságuk erőt ad nekünk” – 
fogalmazott beszédében mons. Szakál 
László János katolikus esperesplébá-
nos, az ünnepség szónoka.

„A mi feladatunk ugyanis nem az 
öncélú emlékezés és a múlton való bús-
lakodás, hanem az igaz tettekkel való 
tisztelgés” – figyelmeztetett.

Beszédjét követően a megjelent in-
tézmények és iskolák képviselői és a 
kései utódok a kegyelet koszorúit, mé-
cseseit helyezték el az emlékműnél. 

Az eseményen részt vett többek kö-
zött A. Szabó László és Karaffa Atti-
la alpolgármester, Márvány Miklós, 
Magyarország Nagykövetségének po-
zsonyi munkatársa, Nagy Iván, a Csal-
lóközi Múzeum igazgatója, városunk 
képviselői és intézményvezetői, vala-
mint a Szabó Gyula Alapiskola, a Ko-
dály Zoltán Alapiskola és a Szent János 
Egyházi Alapiskola tanulói is.

(Szöveg és kép: nagy)

cez  ktoré museli prejsť obete svetových vojen. Svoje srdcia 
a duše orientujme k mieru, lebo po trpkom XX. storočí 
je našou úlohou so cťou obstáť v XXI. storočí. Oprime sa 
o našich hrdinov, ich vedomie, skúsenosti a odhodlanie nám 
dodajú silu” - povedal vo svojom vystúpení mns. László Jájos 
Szakál, katolícky kňaz, rečník zhromaždenia.

„Našou úlohou nie je iba samoúčelné spomínanie 
a  smútok za minulosťou, ale hlavne prejavenie úcty 
skutočnými skutkami” - upozorňoval.

Po jeho prejave nasledovalo kladenie vencov a zapálenie 
kahancov pri pamätníku prítomnými predstaviteľmi 
inštitúcií a škôl, ako aj ich dnešných potomkov.

Pietnej spomienky sa okrem iných zúčastnili viceprimátori 
László A. Szabó a Attila Karaffa, Miklós Márvány, 
spolupracovník Maďarského veľvyslanectva v Bratislave, 
Iván Nagy, riaditeľ Žitnoostrovského múzea, poslanci nášho 
mesta a vedúci mestských zariadení, ako aj žiaci Základnej 
školy Gyulu Szabóa, Základnej školy Zoltána Kodálya 
a Cirkevnej základnej školy sv. Jána apoštola.

(nagy)
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Átvette kinevezését 
az új diákpolgármester

Takács Tímea a Csaplár élén

November 28-án hivatalában fogadta városunk 
polgármestere, dr. Hájos Zoltán Dunaszerdahely 
frissen megválasztott diákpolgármesterét, Bokros 
Biankát, a Dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Ma-
gángimnázium harmadéves tanulóját.

Hájos Zoltán kedélyes eszmecsere keretében gra-
tulált a kinevezéshez, és a tervekkel teli fiatal hölgy 
céljairól, azok megvalósításának lehetőségeiről érdek-
lődött. Több fontos területet érintettek, többek között 
a városi diákbál terveit, de kitértek a környezetvéde-
lem helyi, egyénre, fiatalokra lebontott lehetőségeire 
is, amely Bokros Bianka diákpolgármesteri „kampá-
nyának” egyik fontos eleme volt. A fiatal egy konkrét 
példát is említett Hájos Zoltánnak.

„Csak egy példa: már évek óta anyagzacskóban hor-
dom magammal az iskolába a tízórait, ami fel is keltet-
te az osztálytársaim érdeklődését – apróság, de ezzel 
is tudunk tenni a környzetvédelemért” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy miképp tervezi az indulást, 
a következőt válaszolta: „Nagyon sokan lesznek a se-
gítségemre. Már a választásnál is pozitívan csalódtam, 
hiszen többen megkerestek a szavazás után, megkér-
dezve, miben segíthetnek. Más iskolákból is. Ez na-
gyon jólesett – meghallgatni az ötleteiket és terveiket” 
– fogalmazott Bianka, hozzátéve, hogy a diákpolgár-
mester-jelöltek tervei között is több olyan van, ame-
lyeket mindenképpen jó lenne megvalósítani, többek 
között az egészségkárosodottakkal való aktívabb kap-
csolat.

A beszélgetés végén dr. Hájos Zoltán hivatalosan 
is átadta a kinevezést Bokros Bianka diákpolgármes-
ternek.            (nagy)

November 26-ai, a képviselő-testület ülésén a Csaplár Be-
nedek Városi Művelődési Központ élére megszavazott kine-
vezése után december 2-án beiktatta hivatalába Takács Tíme-
át városunk polgármestere, dr. Hájos Zoltán.

A munkaértekezleten, amelyen a művelődési központ mun-
katársai, illetve Iván Péter eddigi megbízott igazgató, a Kortárs 
Magyar Galéria igazgatója voltak jelen, a polgármester ismertette 
a legutóbbi képviselő-testület döntését, illetve ismételten támo-
gatásáról biztosította a pályázat nyertesét.

Mint a polgármester kifejtette, az eseményre már korábban 
sor kellett volna kerüljön, hiszen a pályázati úton elnyert pozíció 
az elmúlt két hónapban is annak nyertesét illette. „A következő 
öt évben kívánom számára, hogy sikeres legyen, és legyen olyan 
csapata, amelyre ebben a felelősségteljes munkában tud támasz-
kodni” – fogalmazott Hájos Zoltán, hozzátéve, bízik az új igaz-
gatóban, hiszen már több éve bizonyított, bizonyít: a városi hiva-
talban is alapos munkát végzett. 

Az új vezető ezután rövid munkaértekezletet tartott a mun-
katársakkal.

Takács Tímea, aki a városi hivatal kulturális alosztályának volt 
a vezetője, december 1-jei hatállyal Iván Péter eddigi megbízott 
igazgatót váltotta. Előtte Ibolya Ildikó vezette hosszú időn ke-
resztül a városi művelődési központot.                 (na)
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Hasiči Malého Blahova dostali nové auto
25. novembra si predstavitelia 16  obcí 

mohli pred dunajskostredským Okresným 
veliteľstvom hasičského zboru prevziať nové 
hasičské autá Iveco Daily, ktoré ministerstvo 
vnútra zakúpilo pre potreby dobrovoľných ha-
sičských zborov. Zo 16 zborov nové hasičské 
auto prevzali aj dobrovoľní hasiči z Malého 
Blahova.

Zástupca hasičstva pozdravil prítomných 
hasičov, predstaviteľov obcí, hostí slávnosti, pre-
dovšetkým ministra dopravy a stavebníctva Ár-
páda Érseka, prítomných štátnych tajomníkov 
ministerstiev, predstaviteľov štátnych, krajských 
a okresných hasičských a policajných zložiek a 
viacerých predstaviteľov krajských a okresných 
úradov.

Tieto špeciálne, modernou technikou vybave-
né nákladné autá dostalo tých 16 obcí, ktoré sa 
prihlásili do tendra vypísaného spoločne minis-
terstvom životného prostredia a ministerstvom 
vnútra. Ako sme sa dozvedeli, jeho cieľom bolo 
zvýšenie kapacity a odbornosti zásahov na regi-
onálnej a miestnej úrovni.

V mene hosťujúcej obce prítomných pozdra-
vil Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská 
Streda. Poďakoval za možnosť, že nie iba Malé 
Blahovo, ale viaceré obce okresu práve tu mohli 
prevziať moderné dopravné prostriedky, aj vďa-
ka ktorým budú môcť posilniť bezpečnosť a 
ochranu miestnych obyvateľov.

Minister dopravy Árpád Érsek, aj v  mene 
ministerky vnútra Denisy Sakovej pozdravil prí-
tomných, v prvom rade hasičov. Vyjadril poteše-
nie, že nových 16 hasičských  áut  odovzdávajú 
práve v tom okrese, z ktorého pochádza. Podľa 
jeho slov najviac by ho potešilo, keby tieto najaz-
dili pri ostrých zásahoch čo najmenej kilomet-
rov. Pritom upozornil na skutočnosť, keď nedáv-
na smutná tragédia pri Nitre dokumentovala, 
aká potrebná je moderná technika pri nehodách 
či prírodných katastrofách. „Je nevyhnutné, aby 
dobrovoľní hasiči disponovali takou technikou, 
na ktorú môžu byť  hrdí, zároveň Vám ďakujem, 
že ste vždy pripravení pomôcť“ - povedal minis-
ter. 

Po príhovoroch Árpád Érsek prítomným de-
legátom slávnostne odovzdal kľúče od nových 
hasičských áut.

Iván Fenes, primátor Gabčíkova a  predseda 
dobrovoľného hasičského zboru okresu Dunaj-

ská Streda sa v mene celého okresu poďakoval ministerstvu a vláde za 
túto pomoc. Vyjadril presvedčenie, že nová technika sa dostala do dob-
rých rúk, zároveň však verí, že nebude musieť často zasahovať. Poďakoval 
ministerstvu, že oceňuje prácu dobrovoľníkov.  

Pavol Nereča, veliteľ štátneho Hasičského a záchranného zboru vo 
svojom príhovore povedal, že predtým sa iba sporadicky stretával pri 
zásahoch s dobrovoľnými hasičmi, dnes je to už každodenná záležitosť. 
„Často nám, hasičom z povolania pomáhate, za čo Vám patrí veľká vďa-
ka“ - poďakoval veliteľ za spoluprácu.             (Text a foto: Vince Rózsár)
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Nadišiel čas očakávania
V 1. decembra v skorých večerných 

hodinách sa rozhorel plameň prvej 
sviečky na mestskom venci, začal sa 
advent.

Pri príležitosti slávnostného zapá-
lenia sviečky prítomných privítala Éva 
Bíró, menovite predstavených mes-
ta, viceprimátorov Lászlóa A. Szabóa 
a Attilu Karaffu, vyslancov historických 
cirkví a nedávno menovanú predstavi-
teľku študentov Bianku Bokros. Na za-
čiatku adventu, očakávajúc najkrajšie 
sviatky roka, o príhovor požiadala 
Lászlóa Gútayho, predsedu komisie 
pre vzdelávanie a kultúru. 

„Opäť sme sa zišli tu, pri pekne vy-
zdobenom adventnom venci mesta, 
aby sme sa spoločne naladili a prichys-
tali na Vianoce. Pritom si uvedomuje-
me, ako rýchlo ten čas letí“ – povedal 
na úvod László Gútay. Podľa jeho slov 
sme dospeli do obdobia očakávania, ra-
dosti, príprav, kedy je daná možnosť sil-
ného prežívania  súdržnosti s rodinou, 
užším i širším spoločenstvom. Kým 
v  minulosti advent bol časom pokoja, 

Télen, Nyáron

očakávania, dnes, žiaľ, vďaka mnohým 
povinnostiam, len ťažko nachádzame 
čas na to, čo je najdôležitejšie, tráviť viac 
času s rodinou. Ale ak budeme chcieť, 
nájdeme si čas, ako napríklad nedeľné 
slávnostné zapaľovanie sviečok, veď ta-
kéto a podobné príležitosti sú šíriteľmi 
pokoja a mieru – povedal vo svojom 
slávnostnom príhovore László Gútay. 
Zároveň slávnostne otvoril vianoč-
né trhy a prítomných pozval, aby ich 
navštívili.

Už sa stalo tradíciou, že adventný 
veniec požehnajú a vysvätia predstavi-
telia historických cirkví. Prvá sa so svoj-
imi myšlienkami s prítomnými podelila 

Szilvia Virág, predstaviteľka reformo-
vanej cirkvi, veniec potom požehnal 
a vysvätil László Szakál, dekan katolíc-
kej cirkvi, napokon prítomných oslovil 
Jozef Horňák, predstaviteľ evanjelickej 
cirkvi. 

Po odznení príhovorov Éva Bíró 
požiadala Lászlóa Gútayho a Bian-
ku Bokros, aby spoločne zapálili prvú 
sviečku na adventnom venci Dunajskej 
Stredy. 

Slávnostný ráz zapaľovania sviečky 
ešte znásobilo vystúpenie Vox Came-
rata, z pódia vianočných trhov prítom-
ných zabával Feri Valaskó.

(Text a foto: Vince Rózsár)

Sikabonyban is felgyúltak a remény fényei
A Sikabonyi Közösségi Ház udvarán is összegyűltek 

advent első vasárnapján a helyiek meggyújtani a sikabonyi 
városrész adventi koszorúján az első, a reményt jelképező 
gyertyát.

A Sikabony Polgári Társulás meghitt karácsonyokat idé-
ző programján ismét a közösségi összetartozásé volt a fősze-
rep – a kilátogatókat a társulás nevében Fodor Mihály üdvö-
zölte, majd elsőként Simon Ferenc, a polgári társulás elnöke 
köszöntötte a helyieket. 

„Lázas készülődések időszaka ez. Most mégis megállunk 
egy pillanatra, és szeretettel tekintünk körbe. A Sikabony 
Polgári Társulás tenni akaró tagjai és támogatói segítségé-
vel az idén is elkészítettük a nagy ünnep szimbólumait, az 
adventi koszorút és a betlehemet, felállítottuk a karácsony-
fát. Nagy köszönet mindezért. Hiszen azt szeretnénk, hogy 
együtt ünnepeljük a karácsony közeledtét, s ehhez kívánok 
mindenkinek sok erőt és jó egészséget, tiszteletet és békes-
séget.”

Az önkormányzat és a városi hivatal nevében Puha 
György képviselő üdvözölte az egybegyűlteket, aki első-
sorban a polgári társulásnak, illetve a sikabonyi önkéntes 

tűzoltóknak köszönte meg az ünnepi előkészületeket és az 
adventi hangulatot. 

„Mindez, amit itt látunk, közösségi munka gyümölcse, 
az összefogást dicséri. Olyan ez a hely, ahol jó találkozni az 
ismerősökkel, ahol jó egy kicsit megállni, megpihenni a min-
dennapok rohanásában” – fogalmazott.

Utána Virág Szilvia református lelkész szólt 
a sikabonyiakhoz. 

„Az Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy bennünket meg-
mentsen és helyreállítsa kapcsolatunkat az Atyával.” 

„Krisztust öltsétek magatokra” – idézte a Szentírást 
Olgyay Csaba katolikus diakónus, aki szerint „a sikabonyi 
adventi koszorú megáldása is a kezdete annak az útnak, 
amely elvezet bennünket a betlehemi jászolhoz, Jézushoz”.

Ezt követően Csaba testvér megszentelte a közösség ad-
venti koszorúját, majd Simon Ferenc és Puha György meg-
gyújtották az első adventi gyertyát.

Az ünnepi pillanatok után a társulás Katalin-báljának 
tombolabevételét adta át a társulás vezetősége a Dávidká-
juk műtétjére gyűjtő Herceg családnak, akik megköszönték 
a nagyvonalú adományt. Végül a hangulatos estet Kosáry Ju-
dit kis koncertje tette még emelkedettebbé.                  (nagy)
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Kiemelt aranyaknak örülhetünk!

Magángimis siker a TUDOK-on

A Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ szín-
háztermében tartották meg november 23-án Dunaszer-
dahelyen a 2019-es XI. Bíborpiros szép rózsa országos 
népzenei vetélkedőt, amelyet népdalénekesek, népdalkö-
rök, népi hangszerszólisták és népi hangszeres együtte-
sek részére hirdetett meg a Csemadok Országos Tanácsa 
megbízásából a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet.

Az egész napos megmérettetés után ugyancsak a Csaplár 
művelődési központban értékelték a teljes vetélkedőt.

A szóbeli értékelések után elsőként az Ág Tibor-díjat ad-
ták át: idén az egyik zsűrielnök, Tari Lujza népzenekutató 
részesült a jeles elismerésben. 

Ezt követően a bronz, ezüst és aranysávos minősítésben 
részesített előadókat és együtteseket díjazták, majd a kiemelt 
aranysávos minősítés következett, amelyben meglepetésre 
két dunaszerdahelyi is részesült: Varga Zaránd Ágoston, il-
letve a szintén Kodályos, Gaál Zöld Ágnes felkészítésében 
fellépett Öt szép piros alma csapata is. Ugyancsak aranysá-
vot kapott Navrátil Amira is, aki szintén az iskola tanulója.

Külön öröm, hogy a Vass Lajos Népzenei Verseny Kár-
pát-medencei döntőjének résztvevői között így ott lesz Du-
naszerdahelyről Varga Zaránd Ágoston, valamint az Öt 
szép piros alma is. 

(nagy)

A magyarországi Kutató Diákok 
Mozgalma, valamint több társszerve-
ző segítségével idén is a dunaszerda-
helyi Vámbéry Ármin Alapiskolában 
szervezték meg a TUDOK 2019–
2020-as Felvidéki Regionális Konfe-
renciáját. A végeredmény pedig pazar 
dunaszerdahelyi sikereket is hozott.

A TUDOK célja felkelteni az érdek-
lődést a tudományos gondolkodás és a 
kutatás iránt. Ez idén sem maradt el, 
hiszen két szekcióban, a fizika – bioló-
gia – ökológia, valamint a helytörténet 
– pszichológia – gasztronómia – infor-
matika szekcióban összesen tizenhét 
pályamunkát hallgathatott meg a két 
zsűri. Ráadásul a TUDOK színvona-
la évről évre színvonalasabb és igénye-
sebb.

Az eseményt Masszi János, a há-
zigazda Vámbéry Ármin Alapikola 
igazgatója nyitotta meg, aki üdvözölte 
a KUTDIÁK képviselőit, a fiatalokat 
és felkészítőiket, valamint a szakmai 
zsűrit. 

Az első tematikában Bubniak Júlia, 
a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal ve-
zetője, vegyészmérnök, Török Benedek 
kémia-fizika szakos nyugalmazott ta-
nár, valamint György Judit biológiata-
nár, ökológus, míg a másikban Krippel 
Éva, a Dunaszerdahelyi Pedagógiai 
Pszichológiai Központ igazgatónője, 
Nagy Attila helytörténész (portálunk 

főszerkesztője), valamint Pék László 
földrajz szakos tanár, az SZMPSZ volt 
elnöke hallgatta meg és bírálta el az elő-
adásokat. 

A fiataloknak tízperces prezentáci-
óval kísért előadásban kellett bemutat-
niuk saját kutatási témájukat, illetve öt 
percben megvédeni azt a szakmai zsűri 
előtt.

A dunaszerdahelyi magángimná-
zium két induló csapatából mindket-
tő tovább is jutott: a fizika – biológia 
– ökológia szekcióban az első díjat a 
Bondor Jusztina–Kovács Eszter páros 
diffúziós ködkamrája söpörte be, míg 
másodikként Pálfy Vince a háromtest–
probléma modellezésével nyűgözte le a 
zsűrit.

A helytörténet – pszichológia – 
gasztronómia – informatika tematiká-
ban az első helyezett Szolgay Bence lett 
Somorjáról, aki a MI-ÉNk az internet 
és az okoskütyük világa, avagy az in-
ternet és az okoskütyük csapdája című 
előadásával aratott nagy sikert. Má-
sodik pedig Csintalan Zsóka Hanna 
gyermekbántalmazásokkal foglalkozó, 
sajnos számos negatív adatot bemutató, 
figyelemfelhívó kutatása lett.

A dunaszerdahelyi fordulót követő-
en ők jutottak tovább a Tudományos 
Diákkörök XX. Kárpát-medencei 
Konferenciájára, amelyet 2020-ban 
Debrecenben rendeznek majd.

(Szöveg és kép: nagy)
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Krónika – Kronika
Születések – Novorodenci
Bartal Márton, Csiba Vivien
Hochsteigerová Mária Jázmin, Javorcsík Tamás
Kőszegi Kamilla, Leczkési Dorina
Nagy Ádám Zente, Nagy Boglárka
Pólyová Zuzana, Riedel Valdo Sándor
Vacula Sebastián, Végh Márton
Viteková Tamara

Elhalálozások – Zomreli
Cseh Víťazoslav (1953)
Csongová Helena (1941)
Godovič Jozef (1934)
Hovorková Edita (1941)
Kollár Miroslav (1965)
Lengyel Štefan (1928)
Mgr.Šándor Juraj (1954)
Miklósová Júlia (1938)
Mucsková Rozália (1938)
Némethová Mária (1939)
Soósová Irena (1933)
Tepalová Katarína (1948)
Bittarova Regina ( 1964)
Vidová Magdaléna (1961)
Bartalos Eugen (1951)
Oroszová Mária (1943)
Viziová Veronika (1934)
Szigetiová Karolina (1935)
Kluchová Helena (1934)
Križanová Emília (1934)
Danis Jozef (1955), Fodor Michal (1940)
Pólyová Mária (1939), Sládeková Emília (1932)
Szivanyó Ján (1968), Tóthová Ildikó (1952)
Markusová Oľga (1937), Erös Ľudovít (1955)
Kósová Zlata(1921), Zöldová Irena (1932)

Házasságkötések – Sobáše
Barczi Csaba - Šinglárová Iveta
Puha Zsolt - Verébová Diana
Zsolt Gyenge - Anita Klempaová
Gábor Varga - Noémi Csókaová
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Következő számunkból
Megjelenés január 27-én.
Nasledujúce číslo vychádza 27. januára.

Megújultunk!
Obnovuje sa DH

Szilveszteri futás
Silvestrovský beh

A magyar kultúra napja
Deň maďarskej kultúry

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: 15.30 
(Mindenszentek-templom) 17.00

Sväté omše
Nedeľa: 9.30, Pondelok: 18.00, 

Utorok: 18.00, Streda: 7.00,  
Štvrtok: 18.00, Piatok: 18.00,  
Sobota: 8.00

Ref. istentisztelet
Vasárnap / Nedeľa: 9.00

Ev. istentisztelet
Vasárnap: 10.00 / Nedeľa: 9.00

Új taxirendelet lépett érvénybe

Nové nariadenie pre taxislužbu

December elsejétől lépett érvény-
be az új, 15/2019-es számú általános 
kötelező érvényű taxirendelet. Ennek 
mibenlétéről kérdeztük a Dunaszer-
dahelyi Városi Hivatal Építésügyi 
Osztályának főosztályvezetőjét, Már-
kus Orsolyát és a területrendezési, 
építési és közlekedési alosztályának 
vezetőjét, Zalaba Zoltánt.

A taxis szolgáltatással az 56/2012-
es törvény foglalkozik, ez teszi lehető-
vé, hogy a települések általános érvényű 
rendeletben szabályozzák a szolgál-
tatást az adott település területén. A 
december 1-jén érvénybe lépő rendelet 
hatályon kívül helyezi a korábbi, 2014-
eset.

Lényegesen változott a korábbi sza-
bályozás, teljesen új alapokra épül a 
mostani. Egyrészt a korábbi rendelet 
alapján kijelölt három helyszín mellett 
mostantól öt kijelölt helyen van lehető-
ség taxisoknak utasokat felvenni: a vas-

útállomás, a Vámbéry tér és a Kondé 
püspök utcán kívül a buszállomás és a 
kórház mellett is lettek kijelölve a taxik 
számára megállóhelyek. Továbbá 4 hely 
lett kijelölve az állomás melletti park-
nál, a Jesenský utcán, ahol parkolhat-
nak és várakozhatnak is taxik.

További jelentős változás, hogy a te-
rülethasználati adót befizető taxis tár-
saságoknak lehetősége lesz a városban 
kijelölt több mint ezer fizetős parkoló-
helyen is parkolni és várakozni. Az új 
rendszer alapján regisztrált autók rend-
száma bekerül a parkolási rendszerbe, 
így azokat bármikor ellenőrizhetik a 
városi rendőrség munkatársai. Akik 
ezt az adót befizetik, azok minden 
bejelentett gépjárműre speciális mat-
ricát is kapnak, mellyel megkönnyítik 
az ellenőrzést. Ami az árszabást illeti, 
72 eurócent / nap / autó a díjszabás.

Az új rendeletről weboldalunkon ol-
vashatnak bővebben.

Dňa 1. decembra nadobudlo účinnosť nové všeobecne záväzné nariadenie 
o výkone taxislužby č.15/2019.  Na jeho obsah sme sa pýtali vedúcej Odboru 
stavebného Mestského úradu Dunajská Streda Orsolyi Márkus a vedúceho 
Oddelenia územného plánovania, výstavby a dopravy, Zoltána Zalabu.

Taxislužbami sa zaoberá zákon č.56/2012, ktorý umožňuje obciam, aby 
všeobecne záväzným nariadením upravovali tieto služby na svojom území. 
Nariadením, ktoré nadobúda účinnosť 1. decembra, sa ruší predchádzajúca 
regulácia z roku 2014.

Predchádzajúce úpravy sa podstatne menia, nové nariadenie je založené na 
úplne iných základoch. Jednak namiesto pôvodných troch stanovíšť zriadených 
predchádzajúcim nariadením odteraz môžu dopravcovia taxislužby vyzdvihnúť 
cestujúcich na piatich vyhradených miestach: popri Vámbéryho námestí a 
Ulici biskupa Kondého boli vyznačené ďalšie parkovacie miesta pre taxíky pri 
autobusovej stanici a nemocnici. Ďalšie 4 stanovištia boli zriadené pri parku vedľa 
stanice na Jesenského ulici, kde taxíky môžu parkovať aj čakať zákazníkov.

Ďalšou významnou zmenou je, že dopravcom taxislužby, ktorí zaplatia daň za 
užívanie verejného priestranstva, bude umožnené parkovať a čakať na viac ako 
tisíc označených platených parkovacích miestach v meste. Poznávacie značky 
áut registrovaných na základe nového systému sa vložia do parkovacej databázy 
a tak ich pracovníci mestskej polície budú môcť kedykoľvek identifikovať. Ten, 
kto zaplatí príslušnú daň, dostane na všetky evidované vozidlá špeciálnu nálepku, 
ktorá uľahčí overovanie auta. Sadzba dane je 0,72 eur / deň / auto.

Bližšie informácie o novom nariadení nájdete na našej webovej stránke.


