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„Szent György lovag, közbenjárónk…”
„Szent Györgyöt úgy ábrázolják, hogy száguldó lovon ül, 

és lándzsájával átszúrja a lova lába alatt levő sárkányt. Ez 
az ábrázolás jelenti azt a dicsőséget, melyet Szent György 
a sátán incselkedése és csábítása felett aratott.”

Már kopogtat április, Szent György hava. 
A tavaszidéző hónapot a régi magyar hagyomány a jeles 

katonaszentünkről nevezte el. Április 24-én üli meg ugyanis a 
keresztény világ, de városunk is a sárkányölő ünnepét. Közte 
és városunk között ugyanis idestova 1000 esztendeje tart a 
„barátság”. Egy évezrede óvja településünk lakosságát védő-
szentünk, akinek az oltalmába valamivel a honfoglalást köve-
tően ajánlották az elődök a hajdani aprócska települést, Szer-
dahelyt. A régi, kitaposott utak mentén, alig pár kőhajításnyira 
a Duna itt hömpölygő egyik ágától, egy dombocskán apró kis 
templomot emeltek, a szent nevével is dicsérve az Istent.

„Nem csodálható” – írta 1926-ban Markwart Gábor duna-
szerdahelyi plébános –, „ha a magyar nemzet, amely mint 
vitéz nép, a vitézséget sokra becsülte, és évszázadokon ke-
resztül a nyugati kereszténység védőjeként szerepelt, szin-
tén buzgó tisztelője Szent Györgynek. Már Szent László ki-
rály törvénykönyveinek 38-ik fejezetében Szent György napja 
a sátoros ünnepek közé számít, és országszerte ünneplik. 
Később Szent Györgyöt a magyar nemzet védőszentjei közé 
számították, és ünnepét, nem úgy, mint az egész egyházban, 
április 23-án, hanem április 24-én tartják.

Őseink ezen buzgó és hagyományos Szent György tisztele-
te állította a dunaszerdahelyi oltárra is Szent György szobrát, 

hogy a késői unokáknak is szívébe vessék a bátor hitmegval-
lás és a keresztény jellemszilárdság szent példaképét.”

Teltek, múltak az emberöltők, és e templom, a „szerdahe-
lyi vár”, köré épültek fel az aprócska falvak. Nevük városunk 
nevében, utcáink, tereink elnevezésében köszön ma vissza: 
Szerdahely, Nemesszeg, Pókatelke, Barlabás, Újfalu, Tejed, 
Sikabony…

Az évszázadok hoztak jót és rosszat, örömöt és megany-
nyi bánatot is. Hol a Duna ragadott magával jobb sorsra ér-
demeseket, hol ellenséges hadak ejtettek sebet a település 
„testén”, belemarva abba. De a remény sosem tűnt el, mindig 
visszatért, rontott rá bármi is a városra…

Tizedelték bár járványok az ittenieket, a ragaszkodás, a 
szülőföld szeretete ismét csak életet lehelt e tájba. S mind-
untalan visszatértek a kiindulóponthoz, a Szent György 
tiszteletére emelt hajlék oltalmába. Mert eltelhetett ezer 
esztendő, száz éve jöhettek, mehettek országhatárok, de a 
templom még mindig áll. 

A falaiba beivódott többszáz év pedig több, mint tiszteletet 
parancsoló: élettel teli. 

A benne sejlő évezred – csak jól és tisztán kell érezni – 
ugyanis nem rideg, baljós, fájó és félelmetes. Mert benne 
„tükröződik vissza” ezer év szikrázó napfénye, mosolya, 
gyerekkacagása, sok-sokezer boldog pár életre szóló igenje, 
sokmillió, falai között megfordult szív dobbanása. 

Április jön, Szent György hava. Szerdahelyiek, érzitek-e nap 
melegét?

Nagy Attila főszerkesztő
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Na margo besedy, ktorá odpadla ...
PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta Dunajská Streda

Dňa 30. marca mimoriadne zasadlo 
mestské zastupiteľstvo,  témou malo 
byť umiestnenie výstavby športovej 
haly  Aréna DS  do iného priestoru. Ale 
členovia zastupiteľstva program ne-
odsúhlasili, takže sa zasadnutie vlast-
ne ani nezačalo. Na tému zasadnutia, 
resp. na jeho odpadnutie, sme sa pý-
tali primátora mesta Zoltána Hájosa.

„Som sklamaný, že sme mimoriadne 
zasadnutie 30. marca nemohli otvo-
riť, hoci oň písomne požiadali siedmi 
mestskí poslanci, čo je tretina zastupi-
teľstva. Presnejšie žiadali, aby sa znova 
prerokovalo miesto výstavby športovej 
haly Aréna DS. 

Na predchádzajúcom zasadnutí, 16. 
marca, sa táto téma nedostala pred 
poslancov, keďže viacerí z nich opo-
novali, že nedostali písomné materiály 
týkajúce sa tejto témy, a preto sa ne-
mohli na diskusiu k uvedenej proble-
matike dostatočne pripraviť.

V súvislosti s tým teda ostáva v 
platnosti staršie rozhodnutie zastupi-
teľstva, teda to, v zmysle ktorého sa 
mestská športová hala Aréna DS  po-
staví na zelenej ploche vedľa súčasnej 
športovej haly a bude s ňou prepojená.

Pripomeňme si rozhodnutie pred-
chádzajúceho januárového zasadnu-
tia: jednou z alternatív bolo vypísanie 
mestského referenda, otázkou ktorého 
by bolo, či by obyvatelia chceli, aby sa 
nová športová hala postavila vedľa sú-
časnej, alebo radšej na inom mieste. 
Vtedy však ani poslanci nemali jasno v 
tom, či by bolo možné postaviť Arénu 
DS na mieste niekdajšieho amfiteátra.

Myslím si, že veľká väčšina poslan-
cov sa vtedy tak rozhodla preto, aby sa 
výstavba mohla rýchlo rozbehnúť, aby 
sa čo najskôr mohlo čerpať z dotácie, 
ktorá prišla od slovenskej vlády. Ale 
keďže do marca nedošlo k badateľné-
mu pokroku, preto som zvážil, aby sme 
znova prerokovali možnosti. Počúval 
som aj mienku ľudí, ktorí sa obávali, 
že prídu o zelenú plochu pri súčasnej 
športovej hale, a nechceli by ju vidieť 
zastavanú.

Oslovil som preto majiteľa územia 
bývalého amfiteátra, či má v úmysle 
ho predať. Odpovedal, že áno, a uviedol 
sumu zodpovedajúcu súčasnej trhovej 
cene. Podotýkam, za podobnú cenu sa 
predávajú pozemky na kraji mesta… 
Suma viac ako 700 tisíc eur sa zdá byť 
vysoká, ale keby zastupiteľstvo bolo 
rozhodlo, že sa športová hala Aréna DS 
postaví na mieste bývalého amfiteátra, 
mesto by túto vysokú sumu bolo vložilo 
do akciovej spoločnosti Aréna DS ako 
vklad nehnuteľnosti. Slovom, nebola by 
to vyhodená suma, bola by zvyšovala 
základné imanie akciovej spoločnos-
ti zriadenej mestom. Predpokladám, 
že výstavba športovej haly Aréna DS 
by bola mohla fungovať v podobnej 
finančnej konštrukcii, ako to bolo pri  
MOL Aréne. Čiže zvýšenie základného 
imania vstupom ďalších akcionárov a 
financovanie výstavby športovej arény 
týmto spôsobom. Teda z tohto hľadis-
ka by mestu bol ostal významný podiel, 
ktorý by slúžil ako východiskový bod 
pri hlasovaní valného zhromaždenia 
akciovej spoločnosti.

Existuje ešte aj druhé hľadisko, o kto-
rom sa málo hovorí.

Ak sa na priestor pozeráme z hľadis-
ka rozvoja mesta, musíme si byť na-
čistom s nasledovným. V tejto situácii 
– nakoľko  ostáva v platnosti predchá-
dzajúce rozhodnutie zastupiteľstva – 
nová športová aréna sa postaví vedľa 
súčasnej na zelenej ploche. Parcela 
vedľa tejto plochy, bývalý amfiteáter 
– i keď sa laikom zdá byť zelenou plo-
chou – právne je stavebnou parcelou. 
V zmysle plánu rozvoja mesta tam 
možno postaviť štvorposchodovú bu-
dovu. Mnohí boli aj tej mienky, aby sa 
športová hala Aréna DS nestavala ani 
na zelenej ploche vedľa súčasnej haly, 
ani na mieste bývalého amfiteátra, ale 
na mieste starej, opustenej športovej 
haly. To však nie je vo vlastníctve mes-
ta, na dôvažok, teraz sa zmenil majiteľ 
tak budovy, ako aj pozemku. Súčasný 
majiteľ tam má vysnívanú viacposcho-
dovú, multifunkčnú  budovu.  

Skúsme si predstaviť, ako bude o nie-
koľko rokov vyzerať súčasné miesto: 
vedľa mestskej športovej haly bude 
stáť športová hala Aréna DS, vedľa nej 
štvorposchodová budova, za ňou mul-
tifunkčný, viacposchodový komplex 
budov. To všetko súčasný priestor jed-
noznačne zúži.

Je však isté, že táto zastavaná plo-
cha sa stane novou tvárou mesta, a 
zrejme prispeje k napredovaniu života 
v meste. Ibaže to bude na škodu teraz 
využívanému životnému štýlu, zelenej 
ploche.

Aj preto mi je ľúto, že v podstate pre 
odpadnuté zasadnutie sa tento návrh 
nedostal pre poslancov, a tak sa neroz-
vinula diskusia o tomto návrhu.

Bolo by dobré, keby zelená plocha 
vedľa súčasnej mestskej športovej 
haly a obnovované mestské trhovisko 
boli ostali ako súvislá zelená plocha, 
a vedľa nej – na mieste bývalého am-
fiteátra – by bola vyrástla nová špor-
tová hala Aréna DS. Potom, ako som 
už  spomenul, by bola nasledovala 
výstavba multifunkčného komplexu  
budov na mieste starej športovej haly 
na Športovej ulici … Slovom, mohlo tam 
vzniknúť úplne iné priestranstvo.

Je mi ľúto aj toho, že mnohí z poslan-
cov hlasovali radšej za funkcionalitu, 
čiže za to, aby sme spojili dve športové 
haly, a tak rozšírili ich využitie. Ich roz-
hodnutie vychádzalo zrejme z toho, že 
sa športová hala Aréna DS postaví na 
tom mieste, alebo nikde inde...“
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hangoztatták azt is, hogy se a jelenlegi 
sportcsarnok melletti fás zöldterület-
re, se az egykori amfiteátrum helyére 
ne épüljön az Aréna DSZ sportcsar-
nok, hanem kerüljön a régi, lepusztult 
sportcsarnok helyére. Azonban az nem 
városi terület, ráadásul mind az épület-
nek, mind a teleknek most történt meg 
a tulajdonosváltása. A jelenlegi tulaj-
donosa pedig oda egy többemeletes, 
többfunkciós épületegyüttest álmodott 
meg. 

Képzeljük tehát magunk elé, néhány 
év elteltével hogyan is fog kinézni a je-
lenlegi helyszín: a városi sportcsarnok 
mellett fog állni az Aréna DSZ sport-
csarnok, amellett egy négyszintes épü-
let, majd utána a többfunkciós, több-
emeletes épületegyüttes. Mindezek 
bizony a mai tágas teret mindenképp 
le fogják szűkíteni. 

Persze bizonyos, hogy új színfoltja 
lesz ez a beépített területe majd a vá-
rosnak, s bizonyára ezek a fejlesztések 
is előrébb viszik majd városunknak éle-
tét. Csak ugye, az az ott most megszo-
kott élettér, zöldterület kárára lesz.

Azért is sajnálom, hogy a lényegében 
elmaradt ülés miatt ez a javaslat nem 
kerülhetett a képviselők elé, s nem ala-
kult ki érdemi vita a következő javaslat-
ról.

Jó lett volna, ha a mostani városi 
sportcsarnok melletti zöldterület és a 
felújítandó vásártér egy összefüggő 
zöldterület maradhatott volna, s mel-
lette – az egykori amfiteátrum helyén 
– épült volna fel az új, Aréna DSZ sport-
csarnok. Majd, mint említettem ezt kö-
vette volna a régi sportcsarnok helyére 
álmodott többfunkciós épületegyüttes 
a Sport utcán… Magyarán egy egészen 
más tér alakulhatott volna ott ki. 

Sajnálom azt is, hogy a képviselők 
közül többen inkább a funkcionalitás 
mellett tették le voksukat, vagyis hogy 
a két sportcsarnokot kössük össze, s 
azáltal legyen annak szélesebb a ki-
használtsága. Bizonyára a képviselő-
ket az az érv győzte meg leginkább, 
hogy vagy oda épül fel az Aréna DSZ 
sportcsarnok, vagy sehova máshova…”

Március 30-án soron kívüli ülést tar-
tott városunk képviselő-testülete, 
amelynek a témája az Aréna DSZ 
sportcsarnok más területre való építé-
sének a megvitatása lett volna. A tes-
tület tagjai azonban nem szavazták 
meg a programot, így az ülés el sem 
keződhetett. Az ülés témája, illetve 
annak elmaradása kapcsán kérdeztük 
meg Hájos Zoltán polgármestert.

„Kissé csalódott vagyok, hogy a már-
cius 30-i soron kívüli testületi ülést nem 
tudtuk megnyitni, holott írásban azt hét 
városi képviselő, vagyis a testület har-
mada kérte. Pontosabban azt kérték, 
hogy az Aréna DSZ sportcsarnok hely-
színének a kérdése ismét napirendre 
kerülhessen. 

Az ezt megelőző, március 16-ai ülé-
sen azért sem kerülhetett a testület 
elé ez a téma, mert a képviselők közül 
többen kifogást emeltek, miszerint ők 
nem kapták meg az ezzel kapcsolatos 
írásos anyagot, és nem volt módjuk fel-
készülni a témában. 

Az új testületi ülés fényében most te-
hát a képviselő-testület régebbi határo-
zata marad  érvényes, vagyis az, amely 
szerint a mostani városi sportcsarnok 
melletti zöld területen épül fel az Aréna 
DSZ sportcsarnok, és össze lesz kötve 
a jelenlegi sportcsarnokkal.

Emlékezzünk vissza az eredeti, ja-
nuári testületi döntésre: ott az egyik 
alternatíva egy népszavazás kiírása 
lett volna, ami arra kérdezett volna rá, 
akarnák-e a lakosok, hogy a meglévő 
sportcsarnok mellé épüljön fel az új, 
vagy pedig inkább azt, hogy kerüljön 
máshová. 

Akkor azonban még a képviselők szá-
mára sem volt világos, hogy lehetőség 
lenne a régi amfiteátrum területén is az 
Aréna DSZ sportcsarnok épületét elhe-
lyezni.

Úgy vélem, a képviselők nagy része 
azért is döntött akkor úgy, hogy gyor-
san és ügyesen el is indulhasson az 
építkezés, vagyis hogy fel lehessen mi-
előbb használni a megérkezett szlovák 
állami támogatást. Azonban márciusig 

nem történt érdemi előrelépés, így azt 
gondoltam, próbáljuk ismét átgondol-
ni a lehetőségeket. Meghallottam az 
emberek szavát is, akik féltették, féltik 
a mostani sportcsarnok melletti zöld 
területet, és azt szeretnék, hogy az ne 
legyen beépítve.

Megszólítottam ezért a volt amfi-
teátrum területének a tulajdonosát, 
szándékában áll-e eladni a területet. 
A válaszában jelezte, hogy hajlandó 
rá, és a jelenlegi piaci árnak megfelelő 
összeget határozta meg vételárként. 
Megjegyzem, hasonló összegekben 
árusítják most a városszéli közművesí-
tett építkezési telkeket is… A több mint 
700 ezer euró soknak tűnik, ám ha a 
képviselő-testület úgy döntött volna, 
hogy az egykori amfiteátrum területén 
építi fel az Aréna DSZ sportcsarnokot, 
akkor a város ezt a magas összeget 
ingatlan-betétként vihette volna be az 
Aréna DSZ részvénytársaságba. Ma-
gyarán nem kidobott összeg lett volna, 
hanem a város által alapított részvény-
társaság törzstőkéjét emelte volna. 
Feltételezem, hasonló pénzügyi konst-
rukcióban működhetett volna az Aréna 
DSZ sportcsarnok felépítése, mint az a 
MOL Arénánál volt. Vagyis, hogy külsős 
részvényesek lépnek be, megemelve a 
törzstőkét és az általuk hozott tőkéből 
finanszírozzák a sportaréna felépíté-
sét. Tehát ebből a szempontból a vá-
rosnak egy jelentős törzstőkehányada 
maradt volna, amely alapul szolgált 
volna a részvénytársaság közgyűlésén 
történő szavazásnál.

Van még egy másik szempont is, 
amiről keveset beszélünk. 

Ha városfejlesztésileg tekintünk a te-
rületre, a következőkkel kell tisztában 
lennünk. Jelen esetben – mivel a testü-
let a januári döntését hagyta érvényben 
– a jelenlegi sportcsarnok melletti zöld 
területre épül fel az új sportaréna. Az 
amelletti parcella, a régi amfiteátrum 
területe – noha a laikusok számára az 
zöldterületnek tűnik – jogilag építke-
zési terület. Vagyis a városfejlesztési 
terv értelmében oda négyszintes épü-
letet lehet felépíteni. Korábban többen 

Egy elmaradt vita kapcsán...
A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Dr. Hájos Zoltán
Dunaszerdahely város polgármestere
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Két testületi ülés is volt márciusban
Március 16-án tartotta soros ülését 
városunk képviselő-testülete. A té-
máknál többek között az idei költség-
vetés módosítása, az önkormányzat 
2020-es évi számvitelének, illetve Du-
naszerdahely Területrendezési Tervé-
nek jóváhagyása vagy a városi támo-
gatások jóváhagyása szerepelt.

Hájos Zoltán polgármester javaslatá-
ra a koronavírus-járvány áldozatainak 
emlékére egyperces néma csenddel, 
megemlékezéssel vette kezdetét a ple-
náris ülés.

Többlettel zárt a 2020-as költségve-
tés – 2021-ben több nagy beruházás 
valósul meg

A plenáris ülésen a dunaszerdahelyi 
önkormányzat 2020-as évi számvite-
lének jóváhagyása, valamint a városi 
főellenőr 2020-as évi ellenőrzési te-
vékenységének elfogadása mellett a 
városi költségvetés újabb módosítá-
sát hagyták jóvá. Mint Pápay Zoltán, 
a Pénzügyi és Vagyon-nyilvántartási 
Főosztály vezetője beszámolójában el-
mondta, Dunaszerdahely város gazda-
sági helyzete stabil. 2020-ban a járvány 
miatt ugyanis a lehető legspórolósabb-
ra vett költségvetés okán sikerült a vá-
rosnak 2,91 millió eurós össztöbblettel 
zárnia, többek között azért is, mert 
2020-ban sajnálatos módon csupán a 
beruházások felét sikerült megvalósí-
tani. Az így keletkezett többletből ezért 
a tartalékalapot töltenék fel 2,3 millió 
euróval, innen pedig az idei költségve-
tésbe kerülve azokra a beruházásokra 
költik majd az összeget, amire tavaly 
tervezték, de akkor nem sikerült a jár-
vány miatt megvalósítani.

2021-re átcsoportosult ekképp több 
beruházás. Így többek között hét útsza-
kasz és járdaszakasz teljes felújítását 
is idén végzik, valamint a költségvetés 
módosításában szerepel több más inf-
rastrukturális beruházás, de a korona-
vírus-szűrés miatti városi tesztelések 
költségeivel is számolnak. Idén vezetik 
be emellett az új parkolórendszert is, 
amelynek keretében parkolókat kell ki-
jelölni, valamint kitáblázni.

2021-ben összességében további ti-
zennégy útszakaszt fognak javítani, de 
új játszóterek létesítése is várható, illet-

ve nagyobb beruházásként már zajlik a 
sikabonyi körforgalom kiépítése, vala-
mint rövidesen megindul a szabadidő-
park teljes revitalizációja is.

Április 1-jétől a Municipal Kft. 
működteti a közvilágítást

Döntés született a plénumon arról 
is, hogy április 1-jétől a város közvilá-
gítását eddig végző cégtől a Municipal 
Real Estate városi közterület-fenntar-
tó kft. venné át annak működtetését. 
Ennek tényét a testület egyhangúlag 
hagyta jóvá.

Állandó helyettest neveztek ki a 
városi rendőrség élére, online videó-
konferencia keretében szervezhetik 
üléseiket szükség esetén a szakbi-
zottságok

Városunk képviselő-testülete az ülé-
sen megerősítette állandó helyettes 
kinevezését is a Dunaszerdahelyi Vá-
ros Rendőrség parancsnoka mellé. Az 
állandó helyettes személyeként Nagy 
Zsoltot nevezték meg.

Módosította továbbá a testület a 
szakbizottságok szervezeti és műkö-
dési szabályzatát, amely szerint a ké-
sőbbiekben több lehetőséget biztosíta-
nak a szakbizottságok üléseinek online 
megszervezésére és lebonyolítására.

Ugyancsak ennek a szellemében újí-
tották meg a városi tanács működési 
szabályzatát is, vagyis hogy lehessen 
online videókonferencia keretében ta-
nácskozni és szavazni azon.

A képviselő-testület üléseit azonban 
egyelőre nem tervezik online módon 
lebonyolítani.

Jóváhagyták a pályázatokat
Idén először új rendszerben értékel-

hették a képviselők, illetve az egyes 
bizottságok külsős tagjai a városhoz 
kulturális, oktatási, szociális és sport 
területen beérkező pályázatokat, ame-
lyekre ebben az évben több mint 209 
ezer eurót hagyott jóvá korábban a tes-
tület.

Mindezt a tavaly módosított 2020/15. 
számú, a város költségvetéséből nyúj-
tandó, általános közhasznú szolgálta-
tások, általános közhasznú célok és 
közhasznú célok támogatására irá-
nyuló pénzügyi támogatás feltételeiről 
szóló rendelete értelmében.

Amint az ülésen elhangzott, minden-
ki, aki pályázott, támogatáshoz jutott.

Antal Ágota képviselő szerint gondok 
voltak a rendszer működésével, illetve 
kifogásolta, hogy a testület tagjai közül 
kevesen kapcsolódtak be az érdemi 
munkákba. Nagy Krisztián javasolta, 
hogy a város hozza nyilvánosságra a 
képviselőknek a pályázatra leadott sza-
vazatait.

Mivel azonban a képviselők nem 
merítették ki a teljes keretösszeget, a 
fennmaradó 17 ezer eurós összegre 
újabb pályázatot fognak kiírni.

Módosul az egyházi iskola és óvoda 
besorolása az iskolai hálózatba, vala-
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mint jóváhagyták az óvodák és az is-
kolák új vonzáskörzetét

Határozat született az ülésen arról is, 
miszerint a képviselők beleegyeznek, 
hogy a Nagyszombati Főegyházmegye 
által fenntartott Szent János Alapisko-
la és Óvoda szeptember 1-jei hatállyal 
egy intézményként szerepeljen az isko-
lai hálózatban.

Egyben jóváhagyta a testület azt a 
város által fenntartott óvodák és isko-
lák vonzáskörzeteiről szóló rendelke-
zést is, amely szerint rendezték, illetve 
egyes újabb utcákat rendeltek az óvo-
dák és iskolák vonzáskörzeteihez.

Grund néven piacot létesítenének a 
Family Center mögött

A képviselő-testület elé terjesztették 
módosításra a városi és alkalmi pia-
cokról szóló rendeletet. Ebben megvi-
tatták annak az újonnan kérvényezett 
Grund nevű piacnak is az ügyét, ame-
lyet magánbefektetők szeretnének 
megvalósítani a Family Center mögötti 
területen.

A megszólaló képviselők többsége a 
kézműves és tradicionális piac létreho-
zását támogatta. Hodosy Szabolcs, a 
pénzügyi bizottság elnöke szerint pon-
tosítani, illetve redukálni kellene az áru-
sítható termék listáját, hiszen közöttük 

bőven akad nem őstermelői vagy kéz-
műves termék.

Végül a lehetséges nyitvatartást hét-
főtől szombatig, az államünnepek és 
vasárnapok kivételével 7,30–20,00 óra 
közötti időszakban határozták meg a 
testület tagjai.

A leendő Grund piacon a tervezett 
rendezvények megvalósítását pedig a 
már korábban elfogadott fesztiválren-
delet szabályozza majd.

Március 30-án ismét – soron kívüli 
– képviselő-testületi ülést tartottak a 
városházán, amely noha elkezdődött, 
azonban szinte rögtön véget is ért, 
ugyanis a képviselők nem szavazták 
meg a szükséges arányban a program-
pontot.

Az ülés egyetlen témája, amelyet hét 
városi képviselő kérésére hívott össze 
a polgármester, az új sportaréna felépí-

Egy elmaradt tanítónap margójára

2020 márciusában, amikor nálunk 
is felütötte fejét az addig ismeretlen 
járvány, a legtöbb iskolában azzal kö-
szöntek el a tanulóktól, hogy mintegy 
két hét kényszerszünet után minden-
kit várnak vissza, egészségesen, tu-
dásra szomjazva.

Most, egy év elteltével, 2021 tavaszá-
nak küszöbén állva, szomorúan állapít-
hatjuk meg, hogy a teljes visszatérés 
és vele együtt az iskolai légkör felpezs-
dülése még mindig várat magára.

Helyette először a feladatok postázá-
sa, majd a távoktatás módszertanának 
elsajátítása és fejlesztése várt a taní-
tókra, tanulókra és szülőkre egyaránt. 
Mára szinte már minden tanintézetben 

A. Szabó László
Dunaszerdahely város alpolgármestere

mintaszerűn működik az információs 
és kommunikációs technológiák ál-
tal biztosított eszközök valamelyike. 
Az oktatás és a nevelés legfontosabb 
elemei, a személyes kapcsolatok, az 
aktív közösségépítés, a szocializációs 
színtér adta lehetőségek viszont egytől 
egyig hiányoznak mindennapjainkból. 
A tudás és a szeretet most online ér-
kezik…

A vírus sajnos nagymértékben beár-
nyékolja ünnepeinket is. Március végén 
a művelődési központba szoktuk invi-
tálni óvodáink és iskoláink napszámo-
sait, hogy tolmácsoljuk nekik hálánkat, 
ezúttal azonban pedagógusainknak is 
csupán virtuálisan és a sajtón keresz-
tül tudunk köszönetet mondani nemes 

hivatásuk odaadó és felelősségteljes 
gyakorlásáért, városunk és közössé-
günk jövőjének formálásáért. 

Ezért Dunaszerdahely minden lako-
sa, szülők, nagyszülők és gyerekek ne-
vében szeretném elmondani, mennyire 
becsüljük minden oktató és nevelő pó-
tolhatatlan igyekezetét, elengedhetet-
len fáradozását, bölcs és megfontolt 
szolgálatát.

Isten éltesse hát erőben és egész-
ségben a pedagógusokat, akik a nehéz 
idők ellenére is szilárd meggyőződés-
sel, töretlen lendülettel és áldást hozó 
kreativitással terelgetik a rájuk bízott 
fiatalokat a boldog, sikeres jövő ösvé-
nyeire és önmaguk megismerése felé!

(fotó: Nagy Attila)

tése, illetve helyszínének a megválasz-
tása lett volna.

Az MKP városi frakciójának tagjai a 
lapunkhoz eljuttatott állásfoglalásában 
azt írják, hogy „szeretnénk kihangsú-
lyozni, hogy az MKP dunaszerdahelyi 
városi frakciója számára a kérdés nem 
az egykori amfiteátrum területének 
megvásárlásáról, hanem az új sport- 
és rendezvénycsarnok elhelyezéséről 
szólt.

Miután megtárgyaltuk a különböző 
alternatív javaslatok mellett és ellen 
szóló érveket, végül a többség úgy 
döntött, hogy a 2021. januárjában elfo-
gadott testületi határozat értelmében 
kívánjuk folytatni a város fejlesztését.”

Az ülés témájával kapcsolatosan nyi-
latkozott lapunknak Hájos Zoltán pol-
gármester (lásd a 3. oldalon!). 

 (nagy)
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V marci boli až dve zasadnutia zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo sa 16. marca 
zišlo na svojom riadnom zasadnutí. 
Témou okrem iného bola modifikácia 
tohtoročného rozpočtu, odsúhlasenie 
účtovnej uzávierky za rok 2020, resp. 
územného plánu Dunajskej Stredy, a 
udelenie mestských dotácií.

Plenárne zasadnutie na podnet pri-
mátora mesta Zoltána Hájosa začalo 
minútou ticha na uctenie pamiatky 
obetí koronavírusovej epidémie.

Rozpočet v roku 2020 skončil prebyt-
kom – v roku 2021 bude realizovaných 
viacero veľkých investícií

Na plenárnom zasadnutí odsúhlasi-
li účtovnú uzávierku za rok 2020, ako 
aj činnosť hlavného kontrolóra mes-
ta, ďalej modifikáciu rozpočtu. Ako vo 
svojom vystúpení Zoltán Pápay, vedúci 
finančného odboru a evidencie majet-
ku uviedol, ekonomické postavenie 
Dunajskej Stredy je stabilné. V roku 
2020 sa totiž pre epidémiu investičné 
výdavky čo najviac zredukovali, a tak 
sa mestu podarilo ukončiť rok s prebyt-
kom 2,91 milióna eur, keďže sa mestu 
v roku 2020 podarilo, žiaľ, uskutočniť 
iba polovicu investícií. Takto vzniknu-
tým prebytkom by navýšili rezervu o 
2,3 milióna eur, ktoré by sa dostali do 
tohtoročného rozpočtu a čerpali by sa 
na tie investície, ktoré boli plánované v 
predchádzajúcom roku, ale pre epidé-
miu sa nemohli realizovať.

Do roku 2021 sa tak presunulo niekoľ-
ko investícií, medzi inými celková obno-
va siedmich úsekov ciest a chodníkov. 
V modifikácii rozpočtu je aj viacero in-
fraštrukturálnych investícií, ale počítajú 
aj s výdavkami mesta v súvislosti s tes-
tovaním na koronavírus. V tomto roku 
zavádzajú aj nový parkovací systém, v 
rámci ktorého je treba vyznačiť parko-
vacie miesta, umiestniť tabule.

V roku 2021 v súhrne obnovia ďal-
ších 14 úsekov ciest, ale zriadia aj nové 
detské ihriská. Ako väčšia investícia už 
prebieha výstavba kruhového objazdu 
Malé Blahovo, čoskoro sa začne aj úpl-
ná revitalizácia parku voľného času.

Verejné osvetlenie bude od 1. apríla 
prevádzkovať mestský podnik Munici-
pal s. r. o.

Na pléne sa zrodilo rozhodnutie aj 
o tom, že od 1. apríla by od podniku, 
ktorý prevádzkoval verejné osvetlenie 
doteraz, túto činnosť prevzal mestský 
podnik verejnej údržby Municipal Real 
Estate. Túto zmenu zastupiteľstvo jed-
nomyseľne schválilo.

Na čelo mestskej polície vymenujú 
stáleho zástupcu, odborné komisie 
môžu v prípade potreby viesť svoje 
zasadnutia formou online konferencií

Mestské zastupiteľstvo na svojom 
zasadnutí odsúhlasilo aj menovanie 
stáleho zástupcu veliteľa Mestskej po-
lície Dunajská Streda. Na toto miesto 
menovali Zsolta Nagya.

Zastupiteľstvo ďalej upravilo pod-
mienky rokovania odborných komisií, 
odteraz budú mať možnosť organizo-
vať svoje rokovania aj online.

Taktiež v tomto zmysle upravili pod-
mienky fungovania mestskej rady tak, 
aby mohli rokovať a hlasovať online, 
formou videokonferencie.

Zasadnutia mestského zastupiteľ-
stva zatiaľ neplánujú organizovať onli-
ne systémom.

Odsúhlasili súbehy
V tomto roku po prvýkrát mohlo za-

stupiteľstvo, resp. členovia jednotlivých 
komisií hodnotiť súbehy, ktoré mestu 
zaslali kultúrne, vzdelávacie, sociálne a 
športové inštitúcie, na podporu ktorých 
na tento rok zastupiteľstvo už skôr vy-
členilo viac ako 209 tisíc eur.

Toto všetko v zmysle vlani modifi-
kovaného investičného rozpočtu č. 
2020/15, na základe ktorého sa po-
skytnú peňažné dotácie na všeobecne 
prospešné služby a na všeobecne pro-
spešné ciele.

Ako to na zasadaní odznelo, každý, 
kto sa do súbehu zapojil, dostane do-
táciu.

Podľa poslankyne Ágoty Antal sa vy-
skytli problémy s fungovaním systému, 
resp. namietala, že z členov zastupi-
teľstva sa iba málo zapojilo do tejto 
záslužnej práce. Krisztián Nagy odpo-
rúčal, aby mesto zverejnilo hlasovanie 
poslancov v tejto veci.

Ale keďže poslanci nevyčerpali cel-
kovú sumu, na 17 tisíc eur, ktoré ešte 
ostali, vypíšu nový tender.

Inovuje sa začlenenie cirkevnej ško-
ly a materskej školy do siete škôl, od-
súhlasili nové okruhy pôsobnosti škôl 
a materských škôl

Na zasadnutí sa zrodilo rozhodnutie 
aj o tom, že Základná škola a Materská 
škola sv. Jána, ktoré sú v pôsobnosti 
Trnavskej arcidiecézy, s platnosťou od 
1. septembra bude v sieti škôl figurovať 
ako jedna inštitúcia.

Zároveň mestské zastupiteľstvo od-
súhlasilo nariadenie týkajúce okruhov 
dosahu škôl a materských škôl v pô-
sobnosti mesta, v rámci ktorého upra-
vili, resp. pridali nové ulice k okruhom 
pôsobnosti jednotlivých škôl a mater-
ských škôl.
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Za Family Center by chceli zriadiť tr-
hovisko pod názvom Grund

Zastupiteľstvu predložili na modifiká-
ciu predpis o mestských a príležitost-
ných trhoch. Popritom prerokovali aj 
novú požiadavku týkajúcu sa zriadenia 
trhoviska na priestranstve za Family 
Center, ktorú by chceli prevádzkovať 
súkromní investori.

Väčšina poslancov, ktorí sa zapojili 
do diskusie, podporovalo vznik reme-
selného a tradičného trhoviska. Podľa 
predsedu finančnej komisie Szabolcsa 
Hodosyho by bolo treba upresniť, resp. 
zredukovať zoznam možného predáva-
ného tovaru, medzi nimi je totiž veľa nie 
regionálnych či remeselných výrobkov.

Členovia zastupiteľstva napokon roz-
hodli o otváracích hodinách, ktoré sta-
novili, s výnimkou štátnych sviatkov a 
nedieľ, od pondelka do soboty, medzi 
7,30-20,00 hodinou.

Uskutočňovanie podujatí na nastá-
vajúcom trhovisku Grund stanovuje už 
skôr prijaté nariadenie o festivaloch.

Dňa 30. marca bolo opäť – mimoriad-
ne – na radnici zasadnutie zastupiteľ-
stva, ktoré sa však hneď aj ukončilo, 
poslanci totiž neodsúhlasili potrebným 
pomerom program zasadnutia.

Jedinou témou zasadnutia, ktoré 
primátor zvolal na žiadosť siedmich 

mestských poslancov, by bola bývala 
výstavba novej športovej arény, resp. 
výber miesta pre stavbu.

Členovia mestskej frakcie MSK vo 
svojom stanovisku pre naše noviny 
uviedli: „chceli by sme zdôrazniť, že 
pre dunajskostredskú mestskú frakciu 
MSK nie je otázkou kúpa priestoru nie-
kdajšieho amfiteátra, ale umiestnenie 

novej haly pre športové a iné podujatia.  
Po prerokovaní pre a proti rôznych al-
ternatívnych riešení väčšina napokon 
rozhodla, že rozvoj mesta bude prebie-
hať v zmysle prijatého uznesenia mest-
ského zastupiteľstva v januári 2021 .“

V súvislosti s témou zasadnutia sa 
pre našu tlač vyjadril primátor mesta 
Zoltán Hájos (na strane č. 2.).         (nagy)
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Veszteségeink…

Huszár László 

Huszár László a szenci Magyar Tany-
nyelvű Gimnáziumban érettségizett 
1970-ben, 1989-ben nevelőtanárként 
végzett a Comenius Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karán, 2008-ban kultu-
rális mediátorként az ELTE Pedagógiai 
és Pszichológiai Karán, Budapesten.

1977-től a Csemadok állományában 
dolgozott: 1977-1979 között a Csema-
dok Központi Bizottsága szervezési 
osztályának instruktora; 1979 novem-
berétől 1986 nyaráig a Csemadok 
Dunaszerdahelyi Területi Választmá-
nyának szervezője. 1986-1989 között 
a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési 
Központ művészeti osztályának ve-
zetője. 1989-től ismét a Csemadok 

kötelékében tevékenykedik, ahol 1991-
2007 között a területi választmány tit-
kári tisztségét látja el.

2003–2004 között kezdeményezője 
volt a Csemadok Művelődési Intézete 
megalakításának; 2007-től 2012-ig az 
intézet igazgatója volt. A Szlovákiai 
Magyar Művelődési Intézet 2013. janu-
ár 1-jei megalakulásától annak igazga-
tója volt haláláig.

2008-ban a KÓTA (Magyar Kórusok 
és Zenekarok Szövetsége) Díj – me-
cénás kategória, 2015-ben a Csallóköz 
Kultúrájáért Díj kitüntetettje volt, majd 
2018-ban megkapta a Gyurcsó István 
Díjat, és a Magyar Arany Érdemkeresz-
tet.         (Fotó: Nagy Attila)

Kornfeld Tibor 

lul is megjelent, több kiadást megért 
könyve, a Volt egyszer egy zsidó város, 
Dunaszerdahely. 

1952-ben született Dunaszerdahe-
lyen, kezdettől fogva zsidóként és du-
naszerdahelyiként nevelkedett (zsidó 
neve Mose Cvi). A lokálpatriotizmust a 
vérében, örökségében hordozta. A ho-
lokauszt idején, 1944-ben meggyilkolt 
nagyapja, Kornfeld Ármin Dunaszer-
dahely város egykori alpolgármestere 
volt, édesapja Kornfeld Ferenc pedig a 
Dunaszerdahelyi Zsidó Hitközség tisz-
teletbeli elnökeként volt tevékeny alakí-
tója a város életének. 

Édesapja írta róla: „A fiam részt vett 
a zsidósággal kapcsolatos dolgok-
ban. Kialakult egy fiatal társaság itt, 
Dunaszerdahelyen, csupa zsidó fiatal 
volt benne. Ezek nagyon összetartot-
tak. Szoktak kirándulni, beszélgetni, 
kártyázni, táncolni. Mindig valamelyik 
családnál jöttek össze. Ennek a baráti 
társaságnak egy része a mai napig is 
létezik.”

A vegyészmérnök végzettségű Korn-
feld Tibor az 1970-es években, cseh-
országi katonaévei alatt ismerkedett 
meg feleségével, Janával. Előbb ve-
gyészként dolgozott, majd 2015-ig, 
nyugdíjazásáig a dunaszerdahelyi idő-
sek otthonának volt az igazgatója. 

2007-ben kiadta édesapja, Kornfeld 
Ferenc Az én városom Dunaszerdahely 
– „Kis Jeruzsálem” című kötetet, de ak-
tív részese volt a dunaszerdahelyi zsidó 
temetőt feldolgozó adatbázis elkészí-
tésének is. Egyik legnagyobb érdeme, 
hogy a zsidó közösség felavathatta 
2014-ben a holokauszt emlékművet a 
zsidó temetőben. Miközben tevékeny 
alakítója volt a város közéletének, úgy 
vált a Dunaszerdahelyi Pantheon egyik 
jeles személyiségévé.

Könyvében írta: „dunaszerdahelyi 
vagyok, elődeim is itt születtek. Nem 
voltak ortodox, vallásos emberek, de 
sokat tettek ezért a városért, Úgy is, 
mint zsidók, de úgy is, mint büszke pol-
gárok.”      (Kép és szöveg: Nagy Attila)

Őrizzük emléküket!
– Március 8-án, életének 84. évében el-
hunyt Hölgye István, a Vámbéry Ármin 
Gimnázium legendás tanára. 

Tanulmányait a pozsonyi Pedagógiai 
Főiskolán végezte, magyar–történe-
lem szakos tanári oklevelét 1960-ban 
szerezte. 1962-től nyugdíjazásáig, 
vagyis 2011-ig a dunaszerdahelyi ma-
gyar gimnázium tanára volt. Irodalom-

népszerűsítő előadásokat tartott, kö-
zépiskolai tankönyvek, módszertani 
kézikönyvek társszerzője volt.

– Március 16-án elhunyt Csóka Klá-
ra, a Csemadok dunaszerdahelyi Vám-
béry Ármin Alapszervezetének egykori 
elnöke, alelnöke, vezetőségi tagja.

– Március 18-én életének 86. évében, 
hosszan tartó betegség után elhunyt 

Nagy János szobrászművész, a Ma-
gyar Művészeti Akadémia Tagja, Tata 
díszpolgára. Nagy János dunaszerda-
helyi köztéri szobrait többen ismerhe-
tik: a Szent István téri parkban áll há-
borús emlékműve, a Mártíremlékmű, 
illetve a városháza mellett a diktatúrák 
áldozatainak emlékműve.

(-)

Február 8-án, életének 69. évében el-
hunyt Huszár László, a felvidéki ma-
gyar kultúraszervezés egyik jelképes 
alakja, a Szlovákiai Magyar Művelődési 
Intézet igazgatója.

Március 1-jén elhunyt a Dunaszerdahe-
lyi Zsidó Hitközség vezetője, Kornfeld 
Tibor (1952–2021) az egyik legna-
gyobb formátumú „régi dunaszerdahe-
lyi” volt, igazi lokálpatrióta. Jövőre lett 
volna 70 éves. 

Édesapja, Kornfeld Ferenc nyomdo-
kaiba lépve a dunaszerdahelyi zsidó-
ság legfontosabb krónikása volt, érték-
mentő és értékteremtő munkájának 
csupán egyik darabja a háromszáz 
éves helyi zsidó közösség életét feltáró 
nagyívű, magyarul, szlovákul és ango-
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Főhajtás a szabadságharc hősei előtt
Március 15-én, az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc kitörésének 173. évfor-
dulóján Hájos Zoltán polgármester és Ka-
raffa Attila alpolgármester, valamint egy-
házi, közéleti és társadalmi szervezetek 
tisztelegtek koszorú elhelyezésével a  hő-
sök előtt.

A már egy éve tartó járványügyi helyzetre 
való tekintettel ezúttal is csupán csendes 
megemlékezésre, tiszteletteljes főhajtásra 
volt lehetőség Lipcsey György szobrász-
művész alkotásánál, az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc emlékművénél.

Az emlékezés virágainak elhelyezése 
után nemzeti imánk eléneklésével zárult a 
megemlékezés.                 (Rózsár)

Megemlékezés Esterházy János 
születésének 120. évfordulóján

A Pázmaneum Társulás március 14-
én csendes megemlékezéssel adózott 
Dunaszerdahelyen Isten szolgája, Es-
terházy János születésének 120. év-
fordulóján.

A Fő utcai Esterházy-emlékműnél el-
sőként Vass Virág, a Vámbéry Ármin 
Gimnázium diákja szavalta el Sajó Sán-
dor Magyarnak lenni című versét, majd 
a társulás ügyvezető elnöke, Karaffa 
Attila mondta el gondolatait a felvidéki 
mártír gróf életútjáról, kiemelve a poli-
tikusnak és közéleti személyiségnek a 
magyar közösség számára is példát 
mutató cselekedeteit. A megemléke-
zést követően a társulás elnöke koszo-
rút helyezett el a domborműnél.

(Nagy Gyula felvételei)
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Oltás 

(Nagy Gyula és Rózsár Vince felvételei)

Épül a sikabonyi körforgalom
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Nem kapott még barna kukát a zöldhulladékra? Itt jelezheti!
A Municipal Real Estate városi közte-
rületfenntartó cég arra kéri azon du-
naszerdahelyi lakcímmel rendelkező 
családi házak tulajdonosait, akiket 
valamilyen oknál fogva nem tudtak 
elérni, s ebből kifolyólag számukra a 
zöldhulladék tárolására alkalmas bar-
na kukát átadni, mihamarabb jelezzék 
igényüket a 0918/494 630-as telefon-
számon.

Amennyiben egy kuka nem lenne ele-
gendő a zöldhulladékra, a fennmaradó 

lebomló kerti hulladékot NEM LEHET 
ZSÁKOKBAN KIHELYEZNI a kuka mel-
lé.

Ilyen esetben még egy hulladékgyűj-
tő edényt kell rendelni – ez a második 
azonban már nem lesz ingyenes, 35 
eurót kell majd érte fizetni.

Azok, akik még egy kukát szeretné-
nek rendelni, ugyancsak a 0918/494 
630-es telefonszámon tehetik ezt meg.

Egy családi háztól maximum két ku-
kából fogják elszállítani a zöldhulladé-
kot.

Ešte ste nedostali hnedý kontajner na zelený odpad? 
Tu sa môžete nahlásiť!

Ak by jeden kontajner nepostačoval na vzniknutý zelený 
odpad, ani v tom prípade NIE JE MOŽNÉ HO VYLOŽIŤ VO 
VRECIACH ku kontajneru.

V takom prípade si treba doobjednať ešte jeden kontajner 
- ten však už nebude zdarma, treba zaň zaplatiť 35 eur.

Tí, ktorí by chceli objednať ešte jeden kontajner, môžu tak 
urobiť tiež na tel. čísle 0918 494 630.

Od jedného rodinného domu sa bude zelený dopad odvá-
žať maximálne z dvoch kontajnerov.

(-)

Sajnos mindennapi életünkre rá-
nyomta bélyegét a koronavírus 
okozta járvány. Ezen a hétvégén már 
tizedik alkalommal zajlik az antigén-
tesztelés Dunaszerdahelyen, ugyan-
akkor már négy hétvégén szerveztek 
tömeges oltást városunkban.

A tömeges oltásra az előjegyzési 
rendszerbe vett polgárokat várták 
a dunaszerdahelyi Vidékfejleszté-

si Szakközépiskolába. Az egészségügyi személyzetnek, a városi és az állami 
rendőrség tagjainak, illetve az egészségügyi szakközépiskola pedagógusainak 
és diákjainak köszönhetően zökkenőmentesen zajlott az oltás.  (Rózsár)

Tesztelés és oltás is zajlott a hétvégéken

A járványügyi helyzetre való te-
kintettel – a tavalyihoz hasonló 
módon – sajnos ismét elma-
radnak a Szent György-napok, 
amikoris a város védőszentjére, 
egyesítésére és jeles személyi-
ségeire emlékezünk.

Az eseményhez kötődő váro-
si díjak átadására egy későbbi 
időpontban kerül majd sor.

(Nagy Attila felvétele)

Elmaradnak a Szent György-napok

Március utolsó három szombatján 
szervezte meg a Dunaszerdahelyi 
Városi Hivatal a lomtalanítást.

Az ütemterv szerint március 13-
án, 20-án és 27-én került még sor 
a felesleges holmik begyűjtésére a 
városban. 

(Nagy Gyula felvételei)

Három hétvégén 
lomtalanítottak
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Változik a hulladékelszállítás ütemterve
A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal ér-
tesíti a lakosokat, hogy 2021. március 
29-től változik a kommunális és a bi-
ológiai hulladék elszállítási időterve.

Az elszállítás március végétől heten-
te négy nap történik - hétfőtől csütör-
tökig. A város ennek megfelelően négy  
területre osztható, ahogy a mellékelt 
térképen is látszik, illetve ahogy az 
alábbi napi bontásban olvasható. 

A kommunális hulladékot (kék kuka) 
és a biológiai hulladékot (barna kuka) 
az utcák alábbi beosztása szerint kérik 
kihelyezni legkésőbb az adott nap reg-
gelén 6 óráig.

Fontos megjegyezni, hogy amennyi-
ben az elszállítás napja munkaszüneti 
napra esik, abban az esetben a hulla-
dék begyűjtése egy nappal később va-
lósul meg.

A biohulladékkal kapcsolatban jó 
tudni:

A barna kukába dobható hulladék: 
lágy kerti hulladék (fű, falevél, gaz) mel-
lett még a nem hőkezelt, feldolgozatlan 
nyers növényi konyhai hulladék: krump-
lihéj, répamaradványok, megfonnyadt 
zöldségek, gyümölcsök.

NEM dobható bele: főtt zöldség, 
gyümölcs, lekvár, csalamádé, kompót, 
savanyú káposzta, csont, hús, olaj, zsi-
radék, tejtermékek és egyéb ételmara-
dék.

Az elszállítás beosztása napokra 
bontva:

Hétfő (a térképen sárga színnel): 
Arany János utca, Balassi Bálint utca, 
Bécsi út, Béke utca, Bihari utca, Bősi út, 
Csallóköz utca, Csillag utca, Diófa utca, 
Építők útja, Fatelep utca, Fő utca (Ga-
lántai úti körforgalomtól -  Csallóköz-
kürti „Y“ -ig.), Fürdő utca, Ipari utca, Ká-
polna utca, Kapuhegy utca, Karcsai út, 
Kereszt utca, Kertaljai út, Kistejedi utca, 
Levendula utca, Logisztikai park utca, 
Mély út, Nap útja, Nárcisz utca, Nera-
tovicei tér, Nyárfa utca, Ollétejed, Petőfi 
Sándor utca, Pitypang utca, Pódafai út, 
Pozsonyi út, Rákóczi utca, Szent Kris-
tóf út, Üdülő sor, Újtelep, Vajanský utca, 
Vasútsor, Viola utca, Zöldfa utca

Kedd (a térképen piros színnel): Ádor 
utca, Akácfa utca, Amade László utca, 

Angyal Pál utca, Átrium utca, Boros-
tyán út, Búzavirág utca, Csendes utca, 
Cukorgyári út, Czibók utca, Eszterházy 
János utca, Fábry Z. utca, Fényes utca, 
Gálffy Ignác utca, Gesztenye sor, Hvi-
ezdoslav utca, Jesenský utca, Jókai 
utca, Kertész utca, Kis utca, Kodály 
utca, Kossuth Lajos utca, Liszt Fe-
renc utca, Madách Imre utca, Marcezll 
Mihály utca, Mikszáth Kálmán utca, 
Nagyabonyi út, Október utca, Partizán 
utca, Rényi utca, Rövid utca, Svoboda 
tábornok utca, Széchenyi utca, Szent 
György utca, Štúr utca, Tábor utca, Ver-
mes Ferenc utca, Virág utca

Szerda (a térképen zöld színnel): A. S. 
Aszád utca, Ady utca, Alsó utca, Csigé-
ri utca, Csukárabony, Erdő utca, Fasor 
utca, Felső utca, Gombótás utca, Hárs-
fa utca, Iskola utca, Jegenyefa utca, 
Juharfa utca , Kiserdő utca, Kornfeld 
Ármin utca, Mécs László utca, Mezei 
út, Összeköktő út, Pagony, Repülőtér 
utca, Sikabonyi utca, Szabó Gyula utca, 
Szent Erzsébet utca, Széplak utca, Sző-
lőskert utca, Szövetkezeti utca, Világos 
utca, Zsák utca

Csütörtök (a térképen kék színnel): 
Aradi vértanúk útja, Árpád vezér utca, 

Bacsák utca, Barátság tér, Bartók Béla 
sétány, Beregszász utca, Csaplár Be-
nedek utca, Csermey Gyula utca, Dobó 
István utca, Duna utca, Erzsébet tér, Fá-
cános, Fenyves utca, Fő utca (Erzsébet 
tértől Galántai úti körförgalomig), Ga-
lántai út, Gyepű utca, Gyümölcsöskert, 
Gyurcsó István utca, Halpiac tér, Hét 
vezér útja, Jehuda Aszád tér, Jilemnic-
ký utca, József Attila utca, Kálvin János 
tér, Károly Róbert utca, Kassák Lajos 
utca, Kisudvarnoki út, Komenský utca, 
Kondé püspök utca, Kukučín utca, Ku-
lacs utca, Lengyár utca, Lőrincz Gyula 
utca, M. R. Štefánik utca, Malom utca, 
Mátyás király utca, Mórocz Zsigmond 
utca, Múzeum utca, Nefelejcs utca, Ne-
messzeg utca, Pókatelek utca, Posta 
utca, Rózsa liget, Rózsa utca, Sládkovič 
utca, Smetana liget, Sport utca, Steiner 
Herman utca, Szent II. János Pál pápa 
útja, Szent István tér, Szent János ne-
gyed, Szent László utca, Szladitsa Ká-
roly utca, Szlovák Nemzeti felkelés tér, 
Teleki László utca, Tölgyessy György 
utca, Újfalu , Vámbéry Ármin tér, Vá-
rosháza tér, Vásártér, Vitéz utca, Zentai 
utca, Zsigmond Király utca.

(-)
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Pozor! Mení sa plán odvozu smetí
Mestský úrad Dunajská Streda ozna-
muje obyvateľom, že od 29. marca 
2021 sa mení plán odvozu komunál-
neho a biologického odpadu.

Odvoz odpadu od konca marca bude 
prebiehať štyri dni – od pondelka do 
štvrtka. Tomu zodpovedá rozdelenie 
mesta na štyri oblasti, ako je to vidno 
na priloženej mape, resp. uvedené v 
texte nižšie.

Komunálny odpad (modrý kontajner) 
a biologický odpad (hnedý kontajner) 
treba vyložiť podľa nižšie uvedeného 
zadelenia ulíc najneskôr do 6. hodiny 
ráno v deň odvozu.

Žiada sa poznamenať, že v prípade, 
keď deň odvozu pripadne na voľný deň, 
odvoz odpadu bude realizovaný o deň 
neskôr.

Čo treba vedieť v súvislosti s biood-
padom:

Do hnedého kontajnera patrí: po-
pri ľahkom záhradnom odpade (tráva, 
lístie, burina) tepelne nespracovaný, su-
rový kuchynský odpad: šupy zo zemia-
kov, mrkvy, zvädnutá zelenina, ovocie.

Čo tam nepatrí: varená zelenina, ovo-
cie, lekvár, čalamáda, kompót, kyslá ka-
pusta, kosti, mäso, olej, masť, mliečne 
výrobky a iné zostatky jedla.

Zadelenie odvozu na jednotlivé dni:
Pondelok (žltou farbou na mape): 

Bihariho, Bratislavská cesta, Brezová 
ulica, Budovateľská, Cesta Slnka, Ces-
ta svätého Krištófa, Drevárska, Fialko-
vá , Gabčíkovská cesta, Hlavná ulica, 
Hlboká, Hviezdna ulica, Kapinksá, Ka-
puhegyská, Kračanská cesta, Krížna 
ulica, Kúpeľná , Levanduľová, Malote-
jedcká, Mierová ulica, Mliečany, Nár-
cisocá, Neratovické námestie, Nová 
Osada, Orechová, Podzáhradná, Po-
vodská cesta, Priemyselná, Púpavová, 
Rekreačný rad, Sándora Petőfiho, Ulica 
Bálinta Balassiho, Ulica Jánosa Ara-
nya, Ulica Logistického Parku, Ulica Rá-
kócziho, Vajanského ulica, Viedenská 
cesta, Zelená, Železničná, Žitnoostrov-
ská ulica

Utorok (červenou farbou na mape): 
Ádorská ulica, Agátová ulica, Átriová uli-
ca, Cukrovarská cesta, Czibókova ulica, 
Gaštanový rad, Jantárová cesta, Jasná 

ulica, Jesenského ulica, Krátka ulica, 
Kvetná ulica, Malá ulica, Nevädzová uli-
ca, Októbrová ulica, Partizánska ulica, 
Rényska ulica, Štúrova ulica, Táborová 
ulica, Tichá ulica, Ulica Ferenca Liszta, 
Ulica Ferenca Vermesa, Ulica gen. Svo-
bodu, Ulica Hviezdoslavova, Ulica Igná-
ca Gálffyho, Ulica Imre Madácha, Ulica 
Jánosa Eszterházyho, Ulica Jókaiho, 
Ulica Kálmána Mikszátha, Ulica Kodá-
lya, Ulica Kossutha Lajosa, Ulica László 
Amadea, Ulica Mihálya Marczella, Ulica 
Pála Angyala, Ulica svätého Juraja, Uli-
ca Széchenyiho, Ulica Z. Fábryho, Veľ-
koblahovská cesta, Záhradnícka ulica

Streda (zelenou farbou na mape): Či-
gérska ulica, Čukáraboň, Dolná ulica, 
Družstevná ulica, Gombótášska ulica, 
Hájska, Horná ulica, Javorová ulica, 
Lesná ulica, Letišná ulica, Lipová ulica, 
Maloblahovská ulica, Malolesná ulica, 
Pekná ulica, Poľná cesta, Slepá ulica, 
Spojná ulica, Stromová ulica, Svetlá uli-
ca, Školská ulica, Topoľová ulica, Ulica 
A. S. Asáda, Ulica Adyho, Ulica Gyulu 
Szabóa, Ulica Kronfelda Ármina, Ulica 
László Mécsa, Ulica svätého Alžbety, 
Vinohradnícka

Štvrtok (modrou farbou na mape): 
Alžbetínske námestie, Bačákova uli-

ca, Bažantia, Boriny, Cesta aradských 
mučeníkov, Cesta siedmich vojvodcov, 
Cesta svätého pápeža Jána Pavla II., 
Csermeyova, Dunajská ulica, Galant-
ská cesta, Hlavná ulica, Jilemnického 
ulica, Korzo Bálu Bartóka, Kráľa Ma-
teja, Kukučínova ulica, Kulačská ulica, 
Lanárska ulica, Malodvornícka cesta, 
Mlynská ulica, Múzejná ulica, Na paži-
tí, Nám. Priateľstvá, Námestie Ármina 
Vámberyho, Námestie Jána Kálvina, 
Námestie Jehudu Aszáda, Námestie 
SNP, Námestie svätého Štefana, Ne-
messzegská ulica, Nezábudková ulica, 
Nová Ves, Ovocný sad, Poštová ulica, 
Rad Pókatelek, Radničné námestie, Ru-
žová ulica, Ružový háj, Rybný trh, Sen-
tianska ulica, Sládkovičova ulica, Sme-
tanov háj, Športová ulica, Štvrť svätého 
Jána, Trhovisko, Ulica Attilu Józsefa, 
Ulica Benedeka Csaplára, Ulica Bere-
hovská, Ulica Biskupa Kondého, Ulica 
bohatierska, Ulica Györgya Tölgyessy-
ho, Ulica Hermana Steinera, Ulica Is-
tvána Dobóa, Ulica Istvána Gyurcsóa, 
Ulica Júliusa Lőrincza, Ulica Károlya 
Szladitsa, Ulica Kassáka Lajosa, Ulica 
Kodálya Róberta, Ulica Komenského, 
Ulica Kráľa Zsigmunda, Ulica László 
Telekiho, Ulica M. R. Štefánika, Ulica 
Svätého Ladislava, Ulica vojvodcu Ar-
páda, Ulica Zsigmonda Mórocza.
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akár heti 20 euróért!

Hirdessen a Fő utca LEGNAGYOBB reklámfelületén!

Ne menjen el a lehetőség mellett!
Bővebb információ: rajkovics@perfects.sk

l o c a l  m e d i a  &  e v e n t s  p a r t n e r

Állásajánlat
Pályázati tanácsadó cég, motivált és tapasztalt csapa-
tukat újabb pályázati 
tanácsadó kollégával 
szeretné erősíteni.

A dunaszerdelyi, illet-
ve komáromi régióban 
tevékenykedő projekt-
menedzser mellé asz-
szisztenst, gyakornokot 
keresünk. Emellett ju-
nior projektmenedzser 
pozícióba is keresünk 
munkatársakat.

Elvárás a jó szóbeli, írásbeli kommunikációs képesség. 
Nyelvtudás: magyar, szlovák.

Főbb feladatok:
• pályázati anyagok önálló előkészítése,
• projektdokumentáció kidolgozása,
• üzleti partnerekkel való kommunikáció, egyeztetés, 
• dokumentációk előkészítése, 
• tárgyalásokon való részvétel.
Belépés azonnali munkakezdéssel. 
Munkavégzés helye: Dunaszerdahely vagy Komárom
Önéletrajzot a következő e-mail címre várjuk: 
bozsaky.barbara@corvinconsulting.sk

Elmarad 
a szokásos tavaszi gyűjtés
A Dunaszerdahelyi Plébániai Karitász ezúton értesíti a la-
kosságot, hogy a járványhelyzet miatt elmarad az elmúlt 
években szokásosan szervezett nagyszabású tavaszi vá-
rosi gyűjtésük.

Ahogyan a járványhelyzet azt lehetővé teszi, természe-
tesen meghirdetik a gyűjtést – amelyről időben tájékoz-
tatják majd a lakosságot. 

Amennyiben addig is bárkinek módjában áll, az alábbi 
számlaszámon támogathatja a dunaszerdahelyi karitász 
munkáját.

DUNASZERDAHELYI Plébániai Karitász
SK85 5600 0000 0098 2170 3003
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Születések – Novorodenci
Bognár Karol, Bogyai Zsófia, Bott Alex
Domonkos Frida, Elek Linda
Farkasová Dilara, Füssy Levente
Kovács Bence, Kovács Hunor, Kovács Zente
Lavuová Ružena, Neumahr Róbert Noel
Szolga Amilla, Tomanovics Damián

Elhalálozások – Zomreli
Ábrahám Rudolf (1948), Ábrahámová Eva (1957)
Angyal Ján (1948), Angyal Jozef (1931)
Angyal Tibor (1958), Balaskó Ladislav (1946)
Balaskóová Margita (1951), Ing. Bénes Alexander (1958)
Borbély Alexander (1947), Bugárová Eva (1967)
Csibová Alžbeta (1926), PaedDr. Csóka Klára (1947)
Czafik Štefan (1935), Czellárová Alžbeta (1944)
Dobrzsánszka Agneša (1940), Ing. Dósa Tibor (1952)
Fodor František (1941), Ing. Gdovinová Alžbeta (1944)
Gyurkovics Karol (1958), Halászová Helena (1944)
Hölgyeová Helena (1939), Mgr. Hölgye István (1937)
Hrušovský František (1952), Jandura Arpád (1944)
Kopečný Ján (1946), Ing. Kornfeld Tibor (1952)
Kostrová Rozália (1946), Kováčiková Iveta (1970)
Leckéšiová Ildikó (1948), Lužicová Rozália (1956)
Ing. Magyarics Ladislav (1945), Mészáros Gejza (1935), 
Molnár Oto (1951), Nagy Juraj (1942)
Nagy Štefan (1941), Nagyová Alžbeta (1935)
Neumahr František (1948), Novotná Alžbeta (1940)
Orišková Anna (1946), Pešková Helena (1935)
Sárközy František ( 1960), MVDr. Šidó Pavel (1954)
Simon Alexander (1961), Simonová Anikó (1965)
Slížová Margita (1950), Sókyová Anna (1950)
Sütő František (1945), Szabó Karol (1940)
Šipulová Valéria (1948), Vargaová Katarína (1950)
Vighová Helena (1954), Zirigová Margita (1948))

Házasságkötések – Sobáše
András Hodossy – Brigita Ostatná
Ľudovít Fiala – Kristína Écsiová
Fučík Jozef – Bc. Hellerová Margita

KRÓNIKA – KRONIKA

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

15

ELÉRHETŐSÉG – KONTAKT

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

akár heti 20 euróért!

Hirdessen a Fő utca LEGNAGYOBB reklámfelületén!

Ne menjen el a lehetőség mellett!
Bővebb információ: rajkovics@perfects.sk

l o c a l  m e d i a  &  e v e n t s  p a r t n e r

Nagy Gyula felvételei
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Szavazás az Év Pedagógusa 2021 
Közönségdíjasára

Kedves Válaszadó!
Kérjük, szavazatával járuljon hozzá az Év Pedagógusa Díj – Közönségdíj szavazáshoz, amelynek keretében a hat jelölt közül 

egy pedagógust választhat a Közönségdíjra.
Az Év Pedagógusa Díj – Közönségdíjat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete az oktatás és nevelés területén elért 

eredményeiért, a város területén működő iskola vagy oktatási-nevelési intézmény pedagógusának adományozza.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVWt52-5eAIVaKl83E06qeyguQKhNHLTG1tzJvHksSIlfmXA/viewform
A szavazás 2021. március 15-től 2021. április 16., 12.00 óráig tart.

Pedagóg roka - cena verejnosti 2021
Milý respondent,
zapojte sa do hlasovania a dajte svoj hlas jednému zo šiestich kandidátov na ocenenie Pedagóg roka - cena verejnosti.
Verejné ocenenie Pedagóg roka
- cenu verejnosti udeľuje Mestské zastupiteľstvo pedagógovi školy alebo školského zariadenia so sídlom na území mesta 

Dunajská Streda za zásluhy na úseku školstva, výchovy a vzdelávania na základe výsledkov elektronického hlasovania.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVWt52-5eAIVaKl83E06qeyguQKhNHLTG1tzJvHksSIlfmXA/viewform
Link na hlasovanie je prístupný od 15.3.2021 do 16.4.2021 do 12:00.


