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Egy újabb lecke
Egyre gyakrabban találkozom azzal a véleménnyel, hogy hiá-
ba a tavasz, a korlátozások enyhülése, sokan mégis úgy vé-
lik, a folyamat ismételni fogja önmagát. Ahogy tavaly, idén is 
lesz nyarunk, de aztán várhatjuk a vírus újabb őszi érkezését. 

Az élet közben az elmúlt hetekben részben újraindult, meg-
nyitották kapuikat az üzletek, és a teraszok is várják a kávéz-
ni, falatozni vágyókat, láthatóan nagyobb a pörgés a váro-
sunkban is. A szakértők persze óvatosságra intenek, hiszen 
sok a negatív tapasztalat, a legtöbben pedig igyekeznek élni 
a jelenlegi nyitás előnyeivel, ki-ki annak fényében, mi is hiány-
zott az életéből az elmúlt hosszú tél során.

Mégis a legnagyobb kérdés az, hogy vajon ezek a hónapok, 
amelyek már több mint egy évet ölelnek magukba, tanítot-
tak-e bennünket valamire? A korlátozások közötti léten túl, 
valamit elraktároztunk az élet igazi értékeiről? Az első hó-

napokban még sokat beszéltünk a távolság által előidézett 
nehézségekről, ma már inkább csak a fájdalom, düh és a 
depresszió uralják az elmélkedéseket.

Pedig egy dologra mindenképp megtanított bennünket a 
járvány, bármeddig is legyen még mindennapjaink része. 
Arra, hogy a tisztelet mennyire fontos része az életünknek. 
A természet ereje, a másik ember és a teremtő iránt min-
denképp. Nem gondolhatjuk még a legnagyobb hatalom 
tudatában sem azt, hogy bármit megtehetünk. Ez az em-
beriség egyik nagy leckéje, amelyet a történelem során már 
többször tanult meg túl magas áron, nincs ez másként most 
sem, amikor az egyén korlátlan szabadsága kapott óriási 
pofont.

Rajkovics Péter

Ró
zs

ár
 V

in
ce

 fe
lv

ét
el

e



2 2021. április 29. / 29. apríla 2021 HÍRNÖK

Bezplatné parkovanie
Ešte dva mesiace do kontroly parkovania

PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta Dunajská Streda

Nový systém parkovania v Dunajskej 
Strede vstúpil do platnosti 1. marca. 
Skúšobná doba rezidenčného parko-
vania začne 1. júna, do platnosti vstú-
pi začiatkom júla -  teda najneskôr do 
toho času sa musí do systému za-
registrovať každý dunajskostredský 
obyvateľ, ktorý by chcel požiadať o 
bezplatné parkovacie miesto. S touto 
problematikou sme sa obrátili na pri-
mátora mesta Zoltána Hájosa.

12. januára mestské zastupiteľstvo 
rozhodlo, že modifikuje parkovací sys-
tém v centre mesta, resp. vytvorí noč-
ný parkovací systém na sídliskách. To 
všetko v záujme toho, aby sme obyva-
teľom zabezpečili dostatok parkova-
cích miest.

Nespočetnekrát sa stalo, že niekto 
prišiel z práce domov neskôr, a pred 
svojím obytným domom už nenašiel 
voľné parkovacie miesto. A práve preto 
sme vypracovali nový systém, ktorý do-
pomôže k tomu, aby sa čoraz viac du-
najskostredských obyvateľov dostalo k 
voľným parkovacím miestam. Podotý-
kam, bezplatne. 

Samospráva prirodzene počíta aj s 
tým,  že v jednotlivých obytných zónach 
nebude dostatok parkovacích miest. V 
takomto prípade, kompromisne, bude-
me vedieť vybudovať nové miesta. Ale 
v zásade počítame s tým, že poklesne 
počet áut parkujúcich pri obytných do-
moch.  

Skúsenosť ukazuje, že na iných síd-
liskách, kde samospráva zaviedla rezi-
denčné parkovanie, počet áut parkujú-
cich v blízkosti obytných blokov klesol 
približne o 20%. Aj my dúfame, že to 
bude podobné: že počet parkujúcich 
áut klesne, resp. sa prerozdelí. 

Ako sme už viackrát avizovali, pod-
statou systému je, že občanovi, ktorý 
má trvalé bydlisko v Dunajskej Strede, 
zabezpečíme dve bezplatné parkova-
cie miesta, a ten, kto má prechodný po-
byt, môže dostať jedno miesto.

Ak by občan chcel parkovať s tretím, 
štvrtým autom v blízkosti bydliska, za 

tie už bude musieť platiť, resp. využiť 
bezplatné alternatívne parkovisko. Tie-
to alternatívne parkoviská sme určili 
tak, aby sa nachádzali v blízkosti obyt-
ných zón, približne vo vzdialenosti dve-
sto-tristo metrov.

Mnohí uvažujú tak, že preto by chceli 
parkovať „pod oknom“, lebo je to bez-
pečnejšie, nevlámu sa im do auta. Ja 
si však nemyslím, že na alternatívnom 
parkovisku  by bolo parkovanie menej 
bezpečné. Skúsenosť ukazuje, že ten, 
kto chce kradnúť a vidí v aute niečo 
cenné, za čo sa oplatí doňho vlámať, 
ten nebude váhať. Slovom, nikdy ne-
nechávajme v autách také cennosti, 
pre ktoré sa niekomu oplatí doňho vlá-
mať. Na druhej strane, aj výrobcovia už 
myslia na bezpečnosť, otvoriť, odcudziť 
auto už nie je také jednoduché ako vo-
ľakedy. Teda je jedno, či niekoho auto 
stojí vo vzdialenosti dvesto-tristo met-
rov, alebo „pod oknom“. 

V súvislosti s novým parkovacím sys-
témom sa oplatí vyzdvihnúť niekoľko 
vecí.

Od 1. marca autá so zeleným evi-
denčným číslom už vedia bezplatne 
parkovať v centre mesta – aj tým by 
sme chceli nabádať obyvateľov k po-
znańiu, že oplatí sa myslieť na životné 
prostredie. Je dôležité upozorniť, že aj 
zdravotne postihnutým sa oplatí regis-
trovať sa do systému. Už sa predtým 
stávalo, že občania so ZŤP zabudli vlo-
žiť parkovaciu kartu za svetelnú clonu, 
a potom došlo k nedorozumeniam. 
Nový systém aj toto rieši: ak sa zdra-
votne postihnutý na základe prísluš-
ných dokumentov zaregistruje, či už 
online, alebo u parkovacej spoločnosti 
Municipal Real Estate s. r. o. v kance-
lárii na Alžbetínskom námestí, systém 
spojí nárok na parkovanie s evidenč-
ným číslom. Čiže mestskí policajti už 
z evidenčného čísla zistia, či dotyčná 
osoba má nárok na zľavu pre zdravot-
ne postihnutého.

Na rezidenčné parkovanie si obyva-
telia môžu svoje autá zaregistrovať na 

webovej stránke www.rezidentnepar-
kovanieds.sk. Treba zadať požadované 
údaje, adresu, resp. naskenovať papie-
re od auta či ďalšie dokumenty, ktoré 
dokazujú, že auto užívajú právoplatne. 
Rozumie sa pod tým napr. ak je auto 
na lízing, požičané v rámci rodiny, prí-
padne podnikové a užívané vedúcim 
pracovníkom  podniku. Mesto samo-
zrejme nechce zasahovať do právnych 
vecí, iba chce mať prehľad o tom, kto 
využíva parkovisko.

Registráciou sa vozidlo zaradí do 
parkovacieho systému. Obyvatelia s tr-
valým pobytom si môžu zaregistrovať 
dve autá. Ale tretie, štvrté vozidlo už 
môže parkovať pri obydlí iba po zapla-
tení parkovného, resp. tí, ktorí nechcú 
platiť, môžu využiť alternatívne parko-
visko. 

Alternatívne parkovanie bude samo-
zrejme bezplatné aj pre tých, ktorí sa 
nechcú zaregistrovať do systému. My 
však vyzývame každého, aby sa zare-
gistroval. Môže sa totiž stať, že zapar-
kujeme tam, kde sme boli zvyknutí, ale 
kde – bez registrácie – už nesmieme. 
A potom prídu problémy ... 

Na sídliskách budeme parkovanie od 
1. júna kontrolovať, ale ešte s mesač-
nou toleranciou. Od 1. júla však zastu-
piteľstvom prijaté nariadenie vstúpi do 
platnosti. Obyvatelia  majú teda ešte 
dva mesiace na registráciu svojich áut. 
Doteraz tak urobilo už 800 obyvateľov!

Kto žije v Dunajskej Strede a ešte nie 
je na pobyt prihlásený, v uvedenom 
čase tak môže urobiť, čiže požiadať 
na mestskom úrade o trvalý alebo pre-

pokračovanie na str. 3.
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tároztuk meg, hogy közel legyenek az 
egyes lakóövezetekhez, nagyjából két-
háromszáz méterre. 

Sokan azt gondolják, azért akarná-
nak az „ablak alatt parkolni”, mert ott 
biztonságosabb, és nem fogják feltörni 
az autójukat. Én azonban nem hinném, 
hogy az alternatív parkolóban kevésbé 
lehet majd biztonságban a gépjármű-
vük. A tapasztalat ugyanis egyrészt 
azt mutatja, hogy aki lopni akar és ta-
lál is az autóban olyan értéket, amiért 
érdemes feltörnie azt, akkor nem fog 
habozni. Magyarán soha ne hagyjunk 
olyan értékeket a parkoló autóban, 
amiért érdemes lenne feltörni azt. Más-
részt ma már a gyártók is gondolnak a 
biztonságra, az autókat már nem olyan 
egyszerű elkötni, mint régen. Vagyis 
mindegy, hogy valakinek az autója két-
háromszáz méterre áll, vagy „az ablak 
alatt”.

Néhány dolgot mindenképpen érde-
mes kiemelni az új parkolási rendszer 
kapcsán.

Március elsejével hatályba lépett Du-
naszerdahelyen az új parkolási rend-
szer. Rezidens parkolási részének tü-
relmi ideje június elsejével, érvénybe 
lépése pedig július elsejével kezdődik 
– legkésőbb tehát addig kell regiszt-
rálnia magát minden dunaszerdahelyi 
lakosnak a rendszerbe, ha ingyenes 
parkolóhelyet szeretne kérvényezni. 
Ennek kapcsán kérdeztük Hájos Zol-
tán polgármestert.

Január 12-én döntött a képviselő-tes-
tület arról, hogy módosítja a parkolási 
rendszert a belvárosban, illetve kiala-
kítja az éjszakai parkolás rendszerét a 
lakótelepeken. Mindezt annak érdeké-
ben, hogy elég parkolóhelyet biztosít-
sunk a lakosoknak. 

Számtalanszor előfordult már, hogy 
valaki a munkából később hazaérve a 
lakótömbje előtt már nem jutott sza-
bad parkolóhelyhez. Nos, éppen ezért 
dolgoztuk ki az új rendszert, ami azt 
segíti elő, hogy minél több dunaszerda-
helyi lakos jusson szabad parkolóhely-
hez. Tegyem hozzá, ingyenesen.

Természetesen az önkormányzat 
számol azzal is, hogy az egyes lakó-
övezetekben nem lesz elegendő a par-
kolóhely. Ez esetben bizonyára komp-
romisszumokkal új parkolóhelyeket is 
ki fogunk építeni. Ám alapjáraton azzal 
számolunk, hogy csökkenni fog a lakó-
tömbök mellett parkoló autók száma.

Legalábbis más településeken, ahol 
az önkormányzat bevezette a rezidens 
parkolást, nagyjából húsz százalékkal 
csökkent a lakótömbök környékén par-
koló autók száma. Mi is hasonlóban bí-
zunk: hogy az autók száma csökkenni 
fog, illetve megosztódik. 

Mint már többször elhangzott, a 
rendszer lényege, hogy akinek állandó 
lakhelye van Dunaszerdahelyen, annak 
a lakókörzetében két ingyenes parkoló-
helyet biztosítunk, aki pedig átmeneti 
lakóhellyel rendelkezik, egyet kaphat.

Ha pedig a lakótömb mellett szeret-
ne parkolni egy harmadik-negyedik au-
tóval, azután már fizetnie kell vagy az 
ingyenes alternatív parkolót használni. 
Ezeket az alternatív parkolókat úgy ha-

Ingyenes parkolás 
Még két hónap a rezidens parkolás ellenőrzéséig 

A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Dr. Hájos Zoltán
Dunaszerdahely város polgármestere

chodný pobyt. Aj pre novo prihlásených zabezpečíme dve, 
resp. jedno bezplatné parkovacie miesto. 

Od 1. júna budú malé a veľké nákladné autá, zaberajú-
ce často aj dve-tri miesta, zo sídlisk vykázané. Slovom, pre 
nich parkovanie vedľa obytného bloku zanikne. Dodajme, 
vzťahuje sa to aj na nočné parkovanie. V priebehu dňa, ak 
príde servisné vozidlo, je možné parkovanie, takisto na vy-
loženie tovaru, ale po 18. hodine už s takýmito vozidlami 
nebude možné zaparkovať na sídliskových parkoviskách.  

Čo je ešte hodno spomenúť, nočné parkovanie trvá každý 
deň v čase od 18.00 hodiny do rána do 8.00 hodiny nasle-
dujúceho dňa, čo môže byť na prekážku tým, ktorí sa neza-
registrujú. Ten, kto tam býva a zaregistruje sa, samozrejme 
môže bezplatne parkovať od 0 do 24. hodiny. Ak niekto pôj-
de na návštevu, pre neho bude parkovanie bezplatné jednu 
hodinu. Ale musí sa zaregistrovať v aplikácii ClicPark, zadať 
požadované údaje. Systém mu predtým, než skončí jeho 
čas bezplatného parkovania, pošle SMS, resp. bude infor-
movať aj o zaplatení parkovného.

Cez víkend parkovanie nebude spoplatnené – teda od 
piatka od 8. hodiny do 18. hodiny v nedeľu môžeme pri 
obytnom bloku parkovať bezplatne. V prípade, že voľný deň 

pripadne na piatok, tak to platí od štvrtka od 8. hodiny  do 18. 
hodiny v nedeľu, ak na pondelok, tak môžeme na parkovisku 
bezplatne odstaviť auto od piatka od 8. hodiny do 18. hodiny 
v pondelok. Ak sviatok pripadne na utorok, stredu či štvrtok, 
tak bezplatné parkovanie bude platiť od 8. hodiny v predchá-
dzajúci deň do 18. hodiny daného dňa. Popri uvedenom bude 
parkovanie  bezplatné na Veľkú noc, resp. na Vianoce. Teda ak 
príde rodina, nebude problém s parkovaním. 

Vážení Dunajskostredčania, základnou filozofiou samosprá-
vy pri tvorbe parkovacieho systému bolo, aby v pracovných 
dňoch našli obyvatelia prichádzajúci domov voľné a bezplatné 
parkovacie miesto. 

Na záver je treba povedať aj to, že niekoľko mesiacov po za-
vedení systému budeme analyzovať stav parkovania, čiže zistí-
me, koľko parkovacích miest je ešte potrebných. Takto vlastne 
vyjde najavo, koľko parkovacích miest je ešte potrebných na 
tom-ktorom sídlisku a na základe toho budeme môcť jednať, aj 
so zapojením domových dôverníkov. Tam, kde sa ukáže nedo-
statok parkovacích miest, sme pripravení na výstavbu ďalších.

Ešte je čas, preto prosím všetkých Dunajskostredčanov, aby 
sa vo vlastnom záujme zaregistrovali do parkovacieho systé-
mu!

folytatás a 4. oldalon
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Március elsejétől a zöld rendszámú 
autók ingyenesen tudnak parkolni a 
belvárosban – ezzel is szeretnénk ösz-
tönözni a lakosokat, hogy érdemes kör-
nyezetbarát módon gondolkodni.

Fontos elmondani, hogy az egész-
ségkárosodottaknak is érdemes minél 
előbb regisztrálni a rendszerbe. Koráb-
ban előfordult, hogy az egészségkáro-
sodott személyeknek (ZŤP) járó par-
kolókártyát véletlenül nem tették ki az 
autó szélvédője mögé, és ebből parko-
lási probléma adódott. Az új rendszer 
ezt is orvosolja: ha az egészségkáro-
sodott a megfelelő dokumentumokkal 
regisztrál, akár online, akár a parkoló-
társaság, a Municipal Real Estate Kft. 
az Erzsébet téri székhelyen, akkor a 
rendszer összeköti a rendszámmal a 
jogosultságot. Vagyis például a városi 
rendőrök már a rendszám alapján is 
látni fogják, ki jogosult a egészségká-
rosodottaknak járó kedvezményre.

A rezidens parkolás esetében a lako-
sok a www.rezidentneparkovanieds.sk 
weboldalon tudják regisztrálni a gépjár-
művüket. Ott meg kell adni a kért ada-
tokat, a lakhelyet, illetve beszkennelni 
a kocsi papírjait és mindenféle olyan 
dokumentumot, ami igazolja, hogy 
jogszerűen használják az autót. Ért-
ve ezalatt például, ha lízingelt az autó 
vagy akár a családon belül kölcsönzik, 
esetleg céges és a cég ügyvezetője 
használja azt. A város természetesen 
nem akar belenyúlni a jogviszonyokba, 
csupán rálátást szeretne, ki használja 
a parkolókat.

A regisztráció során a gépjárművek 
bekerülnek a parkolási rendszerbe. Az 
állandó lakhellyel rendelkezők két gép-
kocsit tudnak ingyenesen regisztrálni. 
A harmadik–negyediket azonban már 
parkolódíj ellenében tudják a lakótömb 
mellett parkoltatni, vagy ha nem akar-

nak erre pénzt költeni, használhatják az 
ingyenes alternatív parkolót.

Természetesen azoknak is ingyenes 
lesz ez az alternatív parkolás, akik nem 
akarnak a rendszerbe regisztrálni. Mi 
azonban mindenkit arra ösztönzünk, 
regisztráljon. Előfordulhat ugyanis, 
hogy akár megszokásból is leparko-
lunk ott, ahol – regisztráció híján – 
már nem szabadna. És utána jönnek a 
problémák... 

A lakótelepeken a parkolást június 
1-től már ellenőrizzük, de még egy hó-
napos türelmi idővel. Július 1-től azon-
ban érvénybe lép a testület által elfo-
gadott rendelet. Tehát még két hónap 
áll a lakosság rendelkezésére, hogy 
regisztrálják autóikat. Ezt eddig 800 la-
kos már meg is tette! 

Aki Dunaszerdahelyen él, és még 
nincs ide bejelentkezve, ebben az idő-
szakban megteheti, vagyis kérvényez-
heti az állandó vagy átmeneti lakhelyet 
a városi hivatalban. Az újonnan be-
jelentkezettek számára is biztosítani 
fogjuk a két vagy egy ingyenes parko-
lóhelyet.

Június 1-től a sok esetben két-három 
helyet is elfoglaló kis- és nagyteherau-
tók azonban már ki lesznek tiltva a la-
kóövezetekből. Magyarán számukra a 
blokk melletti parkolás meg fog szűnni. 
Tegyük hozzá, ez az éjszakai parkolás-

ra vonatkozik. Napközben, ha szerelő-
autó jön, lehetőség van a parkolásra 
vagy az áru kirakodására, de 18.00 órá-
tól már nem lesz mód ezekkel az au-
tókkal leállni a lakótelepi parkolókban.

Amit még mindenképpen érdemes 
megemlíteni, hogy minden nap 18.00 
órától másnap 8.00 óráig tart az az 
éjszakai parkolás, amely kötöttséget 
jelenthet azoknak, akik nem regisztrál-
nak. Az, aki ott lakik és regisztrál, ter-
mészetesen 0–24 órában ingyenesen 
parkolhat. Ha valaki látogatóba érkezik, 
számára egy órára ingyenes lesz a par-
kolás. Ehhez azonban regisztrálnia kell 
a ClicPark applikációban, megadva a 
kért adatokat. A rendszer SMS-t küld 
neki, mielőtt lejárna a parkolási idő, il-
letve jelzi a megfizetett parkolást is. 

Hétvégeken nem lesz fizetős a par-
kolás – ha úgy tetszik, péntek 8 órától 
vasárnap 18 óráig ingyenesen parkol-
hatunk a lakótömb mellett. Abban az 
esetben, ha a munkaszüneti nap példá-
ul péntekre esik, akkor csütörtök 8 órá-
tól vasárnap 18 óráig, ha hétfőre, akkor 
pedig péntek 8 órától hétfő 18 óráig ál-
líthatjuk le ingyenesen az autónkat. Ha 
az ünnepnap hétköznapra, teszem azt 
keddre, szerdára vagy csütörtökre esik, 
akkor az előző nap 8 órájától az adott 
nap 18 órájáig ingyenes lesz a parko-
lás. Emellett ingyenes lesz húsvétkor, 
illetve karácsonykor. Magyarán, ha jön-
nek a rokonok, nem lesz gond számuk-
ra a parkolással.

Tisztelt dunaszerdahelyiek, az önkor-
mányzatnak az volt a parkolási rend-
szert érintő alapvető filozófiája, hogy 
a munkanapokon hazaérkező lakosok 
találhassanak a maguk számára sza-
bad és ingyenes parkolóhelyet. 

Végül azt is el kell mondani, hogy a 
rendszer bevezetése után néhány hó-
nappal analizálni fogjuk a parkolási 
helyzetet, vagyis megnézzük, hol meny-
nyi parkolóhelyre lenne még szükség. 
Így derül ki majd a számunkra, való-
jában mennyi parkolóhely szükséges 
egy-egy lakótelephez, és ezt követően 
tudunk majd célzottan cselekedni, be-
vonva a lakóbizalmikat is. Ahol nem 
lesz így sem elegendő a parkolóhely, 
ott készek leszünk újabb parkolóhelye-
ket kiépíteni. 

Még időben vagyunk, kérek ezért 
minden dunaszerdahelyit, saját érde-
kében mielőbb regisztráljon a parkolási 
rendszerbe!

folytatás a 3. oldalról

Nagy Gyula felvétele
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Iskola nyitogató
A. Szabó László
Dunaszerdahely város alpolgármestere

„Iskola, iskola, ki a csoda jár oda?”

Bár kissé más értelemben és más 
okok miatt, de a közelmúltban sajnos 
hónapokig érvényes volt Gyurkovics 
Tibor Iskola nyitogató című versé-
nek kezdő gondolata. Jobb esetben 
ugyanis csupán az alkalmazottak lép-
tek be az épületbe, illetve a járványke-
zelés első vonalában dolgozók gyer-
mekei, akiket szüleik a szolgálatuk 
végzése miatt nem tudtak hol elhe-
lyezni. A többieknek maradt a digitális 
távoktatás, és több-kevesebb sikerrel 
online zajlott a tudásátvitel.

Mint mindennek a világon, ennek is 
megvoltak a konkrét előnyei. Elsősor-
ban a kényelem tartozott ezek közé, hi-
szen kicsit később is elég volt felkelni, 
nem kellett utazni, akár pizsamában is 
le lehetett ülni a képernyő elé, és még 
az se derült ki, ha valakinél  netán elma-
radt a fogmosás.

Egy idő után azonban egyre inkább a 
hátrányok kezdtek kidomborodni, főleg 
a társak és az élő kommunikáció hiá-
nya, valamint az a tény, hogy a gyereke-
ket akarva-akaratlan a számítógéphez 
szegezték a tanórák, az egyéb foglalko-
zások és még a házi feladatok is.

Azon felül, hogy sokaknál műszaki 
problémák is nehezítették a tanulást, 
nem működött tökéletesen az internet 
stb., a lelki megterhelés jelentette a va-
lódi megpróbáltatást.

A pszichológusok azonnal figyelmez-
tettek, hogy kezdetben nemcsak az új 
napi rutin kialakítása jelenthet majd 
gondot, hanem az életterek is össze-
mosódnak, ingerszegényebb lesz a 
környezet, kevesebb az örömforrás. 
Ez a motiváció csökkenéséhez, hangu-
latváltozásokhoz, ingerlékenységhez 
is vezethet. Elsősorban a családtagok 
a megmondhatói, milyen mértékben 
jelentkezett mindez az iskolaköteles 
gyerekeken, de tudjuk, a világjárvány 
mellékhatásaként a felnőtteket sem 
kerülte el a letargia és a melankólia.

Mindez persze szerencsére lassan 
múlt időbe kerül. Az oktatási tárca 

ugyanis fokozatosan megnyitja az 
iskolákat, először az alsó tagozatot, 
majd az iskolák végzős évfolyamait, 
végül a többiek számára is lehetővé te-
szi a jelenléti oktatást.

Ha másból nem, legalább abból a 
tényből következtethetünk erre, hogy 
reggelente egyre több autó és gyalo-
gos fordul meg óvodáink és iskoláink 
közelében, majd délutánonként mindez 
megismétlődik, és sorra alakulnak ki a 
közlekedési dugók.

A maga módján és a sajátos indítékai 
miatt viszont már gyerek, szülő és pe-
dagógus egyaránt örül a visszatérés-
nek. Ám ez egyben mindenki számára 
új kihívásokat is jelent, és óhatatlanul 
akár csalódást és kiábrándultságot is 
okozhat. Főleg a kisebb gyerekek na-
gyobb figyelmet igényelnek, hosszabb 
ideig tarthat náluk az alkalmazkodás. A 
szorongó, a zaklatásoknak kitett tanu-
lók esetében pedig éppen a visszatérés 
a legnagyobb kockázati tényező. Ezért 
szükséges, hogy ne csupán egyszerű 
újrakezdésként éljük meg, hogy ismét 
benépesednek az iskolaépületek. Félő 
ugyanis, hogy ha a naptárra tekintünk, 
egy felnőttnek (legyen az szülő vagy 

tanító) főképp az jut eszébe, hogy két 
hónap múlva kezdődik a nyári szünidő, 
és addig nagyon sok lemaradást kell 
pótolni.

Óva intenék hát mindenkit, hogy pár 
napon belül megkísérelje ledolgozni 
az elmaradt órákat, átvenni a kiesett 
tananyagot! Ne kezdjünk el versenyt 
futni az idővel! És nem a jegyeket kell 
hajszolni, hogy legyen majd mit beírni a 
bizonyítványba!

Sokkal inkább arra kellene fókuszál-
nunk, hogy hála Istennek alábbhagyott 
a járvány, és most már (hogy a Gyur-
kovics-versben leírtaknál maradjunk) 
újra járhat iskolába a leendő takács, a 
kovács, a kőműves meg az ács, hogy 
megtanulja, mennyit ér a munka, s 
megtanulja egyben az emberek becsü-
letét. Ez lenne ugyanis az elsőrendű cél.

Szülőnek és pedagógusnak most kö-
zös a feladata: óvni és segíteni a gyer-
mekeket.

Most, hogy itt van végre az igazi ta-
vasz is, amikor lágy szellő simítja meg 
arcunkat, talán még azt is képesek va-
gyunk elhinni, hogy a lelkünk békéje a 
lényeges, a tárgyi tudás idővel pótolha-
tó...
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Vytvoria zelenú oddychovú zónu
Dňa 27. apríla sa mestské zastupiteľstvo zišlo na svojom 
21., mimoriadnom zasadnutí. Rokovanie, ktoré trvalo iba 
štvrť hodiny, malo na programe iba tri body. 

Ako primátor mesta Dr. Zoltán Hájos na začiatku zasada-
nia uviedol, zvolali poslancov, aby sa mesto mohlo zapojiť do 
časovo obmedzeného tendra zameraného na rozvoj energe-
tických služieb.

Ako prvé však prijali rozhodnutie o bezplatnom prevode 
pozemkov v katastri Malého Blahova do vlastníctva mes-
ta Dunajská Streda, ktoré doteraz spravoval Slovenský po-
zemkový fond. Mesto by teraz chcelo zužitkovať priestor pri 
motokárovej dráhe, resp. aj túto dráhu pre potreby mesta. 
Chceli by tým zvýšiť malý počet zelených plôch, vytvoriť ze-
lenú oddychovú zónu, uviedol primátor. Aby mohli začať s 
realizáciou, bolo potrebné vyriešiť majetkové vysporiadanie.

Ako druhý bod bol prijatý dokument „Spracovanie nízkouh-
líkovej stratégie

Mesta Dunajská Streda“. Cieľom je uvedomelá ochrana ži-
votného prostredia – na úrovni mesta, aj samosprávy.

Na záver zasadania, ako tretí bod, bol prerokovaný do kon-
ca apríla vypísaný tender, pre ktorý bolo zasadnutie zvolané 
a ktorý dáva možnosť na vypracovanie špeciálneho energe-

tického auditu. Do takmer sedemdesiat tisícového investič-
ného projektu by mesto malo prispieť iba piatimi percentami. 
Rozvojom energetických služieb v rámci takéhoto projektu 
by sa Dunajskej Strede otvorila možnosť optimalizácie ener-
getickej záťaže mnohých verejných budov, materských a zá-
kladných škôl. 

Zastupiteľstvo jednomyseľne odsúhlasilo  všetky tri prero-
kované body. Poslanci sa najbližšie zídu 11. mája.

Zöld pihenőzónát létesítenének
Soron kívüli, 21. ülését tartotta április 
27-én városunk képviselő-testülete. A 
csupán három pontból álló tanácsko-
zás alig negyedórás volt.

Amint azt a testületi ülés elején dr. Há-
jos Zoltán polgármester jelezte, azért 
is hívták össze a képviselőket, hogy a 
város beadhasson egy az energetikai 
szolgáltatások fejlesztését megcélzó, 
s időben megszabott pályázatot.

Elsőként azonban a Sikabony katasz-
terében található, a Szlovák Földalap 
kezelésében lévő parcellák Dunaszer-
dahely Város tulajdonába történő díj-
mentes átruházását fogadták el. Ezzel 
lényegében a gokartpálya melletti te-
rületet, illetve a gokartpályát szeretné 
megfelelő módon hasznosítani a vá-
ros. Magyarán a kevés zöldterületet 
növelve ott egy zöld pihenőzónát sze-
retnének kialakítani, jelezte a polgár-
mester. Hogy a megvalósításhoz ne-
kikezdhessenek, elsősorban a terület 
tulajdonjogi rendezésére volt szükség.  

Második pontként jóváhagyták „Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátással 
járó stratégia kidolgozása Dunaszer-

dahely város részére” megnevezésű 
pályázat keretén belül elkészült straté-
giai dokumentumot. A tervezet célja a 
környezettudatosság – a város, az ön-
kormányzat szintjén is.

Végül, harmadik pontként került terí-
tékre az az április végén záródó pályá-
zat, ami miatt a testületet összehívták, 
s amely egy speciális célú energiaau-
dit kidolgozására ad lehetőséget. A 
majd hetvenezer eurós költségvetésű 

projektbe a városnak így csupán öt 
százalékkal kell pályáznia. Az energe-
tikai szolgáltatások ilyen fejlesztésével 
Dunaszerdahelynek lehetősége nyílik 
számos középület, óvodák és iskolák 
épületének energiagazdálkozását op-
timalizálni.

A testület az összes pontot egyhan-
gúlag megszavazta. Legközelebb má-
jus 11-én üléseznek a városatyák.

Nagy Attila, Rózsár Vince felvétele
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Hatalmas lehetőségek a turizmusban
Csallóköz szíve – Pannontáj / Srdce 
Žitného ostrova – Pannontáj címmel 
rendeztek április 22-én turisztikai 
online konferenciát Dunaszerdahely 
városának vezetésével, ahol a két, ha-
táron átnyúló térség kulturális és tu-
risztikaifejlesztési lehetőségeit vették 
számba a szakemberek. 

A koronavírus-járvány miatt az online 
térben szervezett zárókonferencián az 
egyes régiók, valamint Dunaszerda-
hely testvérvárosainak turisztikában 
avatott résztvevői egyeztettek a még 
kiaknázatlan lehetőségekről, illetve 
számba vették a közeljövő turiszti-
kai szempontból fontos kérdéseit (A 
megvalósult projekt száma SKHU/
WETA/1901/4.1/020).

A konferenciába bejelentkezett, és 
köszöntötte a résztvevőket dr. Hájos 
Zoltán polgármester is, aki kiemelte, 
hogy még a járvány nehéz időszaka 
sem tudja megakadályozni azt, hogy 
előremutató tervek, a jövőben megva-
lósuló programok kerüljenek megvita-
tásra a turizmusban érintett szakem-
berek segítségével. Szeles Szabolcs, 
Győr Város alpolgármestere is méltat-
ta azt a tevékenységet, amelyet a záró-
konferencia előtti időszakban megva-
lósítottak annak részesei, míg Székely 
Rita, a Pannontáj- Sokoró Közhasznú 
Egyesület elnöke is köszönetét fejezte 
ki a sikeres tevékenységekért.

Még a konferencia elején Lelkes Gá-
bor és Molnár Tímea főosztályvezető 
mutatta be a Csallóköz szíve – Pan-
nontáj / Srdce Žitného ostrova – Pan-
nontáj projekt eredményeit, többek 
között a Dunaszerdahelyről elkészült 
négynyelvű brosúrát, a két tájegység 
kulturális és természeti szépségeiből 
és kerékpárútjaiból ízelítőt adó leporel-
lót, valamint a programban kifejlesztett 
kétnyelvű „kártyás-táblás” társasjáté-
kot. Emellett Dörner Ádám fejlesztő 
mutatta be a Győr város számára ké-
szített mobilalkalmazást, amely a par-
kokban található nevezetes fákat app-
likációban mutatja be.

Az előadások előtt a konferencia 
résztvevői egy online turisztikai kiállítás 
részesei lehettek, majd elsőként Szé-
kely Rita, a magyarországi Pannontáj-
Sokoró Közhasznú Egyesület vezetője 

mutatta be a natúrparkban alkalmazott 
„turizmusfejlesztési jó gyakorlataikat”, 
amelynek a segítségével iskolák és 
más intézmények tudnak aktívan be-
kapcsolódni a park programjaiba. 

A Pannontáj-Sokoró Natúrpark egyik 
ékköve Pannonhalma. Zarándok pi-
henő gyógynövény ágyon címmel dr. 
Pottyondi Ákos, a pannonhalmi Ürmös 
Alapítvány munkatársa mutatta be 
a város és a régió azon lehetőségeit, 
amelyek kifejezetten a zarándokokat 
célozzák meg.

Vörös Bernadett a Győri Látogató 
Központ munkatársa Győr turizmusa 
jó gyakorlatairól, illetve a járvány utáni 
időszak terveiről szólt, míg dr. Herke 
Zoltán, az Arrabona EGTC munkatársa 
a Cultractive.eu portálra hívta fel a fi-
gyelmet, ismertetve a Szigetköz–Csal-
lóköz határmenti régió turisztikai nép-
szerűsítése miatt kialakított weboldalt.

Ezt követően Dunaszerdahely test-
vérvárosából, Zentából jelentkezett be 
Laskovity Kornél Zenta Község Ide-
genforgalmi Szervezetétől, bemutatva 
Zenta Város idegenforgalmi kínálatát, 
majd Székelyudvarhelyről Orbán Me-
linda, az ottani Szinfotour – Székelyud-
varhelyi Ifjúsági és Turisztikai Informá-
ciós és Tanácsadó Irodából, valamint 
Tolvaj Márta Zalaegerszegről, aki a 
dombok ölelésében fekvő város szép-
ségeit tárta a résztvevők elé.

Nagy Iván, a Csallóközi Múzeum 
igazgatója a Vámbéry kultuszról, míg 

Iván Péter, a Kortárs Magyar Galéria 
igazgatója a dunaszerdahelyi kulturá-
lis turizmusról beszélt, Dóka Tímea, 
a Kukkónia Polgári Társulás igazga-
tója pedig a Kukkónia régiófejlesztési 
projektet ismertette. Somogyi Gábor, 
a Thermálpark vezetője már azt ele-
mezte, hogy a fürdő vendégek nélkül 
hogyan kovácsolhat a jelenlegi jár-
ványhelyzetből előnyt, Koller Ingrid, a 
Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szö-
vetség igazgatója pedig a szövetség 
működésének alakulásáról, valamint 
annak a régió idegenforgalmában a 
korlátozások idején betöltött szerepé-
ről beszélt. Az előadásokat főszerkesz-
tőnk, Nagy Attila, a Biró Márton Polgári 
Társulás vezetőjének Dunaszerdahely 
városát, emlékhelyeit ismertető bemu-
tatója zárta. 

Az online konferenciát rendhagyó 
módon online kerékpártúra zárta, 
amely Dunaszerdahely emlékhelyeit, 
fontosabb helyszíneit járta be és mu-
tatta meg az érdeklődőknek.

(-a)
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Odovzdali kruhový objazd Malé Blahovo
23. apríla už aj oficiálne odovzdali do 
užívania kruhový objazd vybudovaný 
na križovatke ulíc Veľkoblahovská 
cesta, Záhradnícka a Czibókova ulica. 

Výsledkom výstavby, ktorá sa začala 
realizovať začiatkom marca, je oveľa 
prehľadnejší, bezpečnejší úsek cesty, 
ktorý bude odteraz slúžiť cestujúcej ve-
rejnosti.

Primátor mesta Dr. Zoltán Hájos pri-
vítal prítomných hostí, a v krátkosti ich  
informoval o „histórii“ objazdu.

Podotkol, že dokonale porozumel žia-
dosti obyvateľov, ktorí by boli už dávno 
privítali, keby na mieste predchádzajú-
cej rušnej križovatky bol vyrástol ob-
jazd.

Poďakoval sa za pomoc predsedovi 
Trnavského samosprávneho kraja Jo-
zefovi Viskupičovi, podpredsedovi Józ-

sefovi Berényimu a krajským poslan-
com, veď kraj prispel na túto investíciu 
sumou 250 000 eur.

Primátor poukázal aj na fakt, že plá-
novanú sumu 548 000 eur na výstav-
bu objazdu sa podarilo so stavebným 
podnikom Metrostav DS znížiť na 386 
800 eur.

Byrokratické prekážky síce spomalili 
priebeh, ale po dlhej príprave sa napo-
kon v marci mohla stavba rozbehnúť, 
a výsledkom je, že objazd teraz môžu 
odovzdať cestujúcej verejnosti.

Zoltán Hájos sa poďakoval všetkým 
spolupracovníkom, ktorí sa pričinili o 
to, že obyvatelia mesta, ako aj ďalší 
účastníci premávky, budú môcť užívať 
tento bezpečný dopravný uzol.

Jozef Viskupič, predseda Trnavského 
samosprávneho kraja tiež vyjadril spo-
kojnosť, že aj vďaka investičnej dotácii 

od kraja môžu dnes uviesť do prevádz-
ky okázalý, ale hlavne praktický výsle-
dok.

Podpredseda kraja József Berényi 
okrem iného vyzdvihol, že napriek pan-
démii kraj plánuje minúť ešte v tomto 
roku v okrese Dunajská Streda 1,8 mi-
lióna eur na opravu ciest. Napríklad v 
meste Dunajská Streda budú od mája 
opravovať Kračanskú cestu.

Na záver sa prítomným pri odovzdá-
vaní prihovoril Rastislav Löffner, pod-
predseda správnej rady podniku Met-
rostav DS, a. s., ktorý kruhový objazd 
staval.

Po slávnostnom prestrihnutí pásky si 
prítomní prezreli novovybudovaný kru-
hový objazd, ktorý vzápätí hneď začali 
užívať vodiči áut.

Foto: Attila Nagy (1) 
a Vince Rózsár (5)
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Átadták a sikabonyi körforgalmat
Április 23-án hivatalosan is átadták a 
forgalomnak a Nagyabonyi út, a Ker-
tész és a Czibók utcák keresztező-
désében megépített új körforgalmat.

A március elsején indult építkezés 
eredményeként egy sokkal belátha-
tóbb, biztonságosabb útszakasz szol-
gálja ezután a közlekedőket.

Dr. Hájos Zoltán, városunk polgár-
mestere köszöntötte a megjelent ven-
dégeket, majd röviden beszámolt a 
körforgalom „történetéről”.

Megjegyezte, tökéletesen megértette 
a lakosok kérését, akik már régóta sze-
rették volna, hogy a korábbi forgalmas 
útkereszteződés helyén körforgalom 
épülhessen.

Megköszönte a megye segítségét 
Jozef Viskupič megyeelnöknek, Beré-
nyi József megyealelnöknek és a me-
gyei képviselőknek is, hiszen a megyé-

től 250 000 eurós összegű támogatás 
érkezett a beruházáshoz. 

A polgármester utalt arra is, hogy az 
eredetileg tervezett 548 000 eurós ösz-
szeget közbeszerzés útján sikerült 386 
800 euróra csökkenteni a kivitelező 
Metrostav DS céggel. 

A bürokrácia útvesztői sajnos lassí-
tották a folyamatokat, de a hosszadal-
mas előkészítés után végre idén már-
ciusban megindulhatott az építkezés, 
aminek az eredményét adhatták át az 
utazóközönségnek.

Hájos Zoltán egyben megköszönte 
az összes közreműködő segítségét is, 
akik hozzájárultak, hogy egy biztonsá-
gos közlekedési csomópontot vehes-
senek igénybe a város lakosai, vala-
mint a városunkon átutazók.

Jozef Viskupič, a Nagyszombati Ke-
rületi Önkormányzat elnöke szintén 

abbéli örömét fejezte ki, hogy a rész-
ben megyei beruházás egy valóban 
látványos és főleg praktikus fejlesztést 
eredményezett.

Berényi József megyealelnök töb-
bek között azt emelte ki, hogy a pan-
démiaidőszak ellenére 1,8 millió eurót 
tervez a megye útfelújításokra költeni 
még a Dunaszerdahelyi járásban az 
idei évben. Dunaszerdahely városában 
például májustól a Karcsai utat fogják 
felújítani. 

Végezetül Rastislav Löffler, a körfor-
galmat építő Metrostav DS a.s. igazga-
tótanácsának alelnöke szólt az átadá-
son megjelentekhez.

Az ünnepélyes szalagátvágás után a 
megjelentek közösen tekintették meg 
az újonnan épült körforgalmat, amelyet 
aztán azonnal használatba is vettek az 
autósok.
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A kitelepített magyarokra emlékeztek

Ültess fát a jövőnek!

Április 12-én, Dunaszerdahely város 
emléknapján, a Felvidékről kitelepített 
magyarok napján online megemlé-
kezést tartott a Pázmaneum Polgári 
Társulás. 

Felvezetőjében a szervező társulás 
elnöke, Karaffa Attila alpolgármester 
foglamazta meg, hogy a kitelepített 
magyarok ügye még ma is nyitott kér-
dés: „Sem egy bocsánatkérés, sem 
kárpótlás! Más nemzeti, vallási közös-
ségektől már bocsánatot kértek. És 
még azt mondják, hogy nem vagyunk 
másodrendű állampolgárok?” 

Karaffa Attila szerint „a kitelepített 
magyaroknak még sok adósa van. Mi 
magunk is. Törlesszük ezt az adóssá-
got, és törlesztessük a mindenkori ál-
lamhatalommal is!”

Az ünnepség szónoka, Berényi Jó-
zsef Nagyszombat megyei alelnök tör-
ténelmi visszatekintésében felidézte az 
egykori eseményeket, a magyarok jog-
fosztottságát, a Beneš-dekrétumokat, 
a deportálásokat, a reszlovakizációt.

„A reszlovakizációval szembeállítot-
ták a morális értékeinket a vagyoni 
helyzettel. Önmagukkal szemben kel-

lett meghasonulni ahhoz, hogy a szülő-
földjükön maradhassanak” – mutatott 
rá a megyealelnök.

Az eseményt koszorúzás zárta, ahol 
Berényi József, dr. Hájos Zoltán polgár-
mester, valamint A. Szabó László és 
Karaffa Attila alpolgármesterek rótták 
le kegyeletüket az emlékműnél.

A megemlékezésen a Vámbéry Ár-
min Gimnázium diákja, Vass Virág (fel-
készítő tanára Cződör Henrietta) és a 
Kodály Zoltán Alapiskola tanulója, Bíró 
Eszter (felkészítő tanára Simon Anikó) 
működött közre.

(na, fotó: Nagy Gyula)

Még 2019-ben indult a városi faültetési program azzal a 
céllal, hogy városunk minél több helyszínére kerüljön éle-
tet jelentő fa, bokor, zöld növényzet. 

Idén áprilisában folytatódott a program, a városi közterü-
letfenntartó vállalat, a Municipal Real Estate Kft. munkatár-
sainak a segítségével. Első lépésként a Jesenský utca lett 
fásítva a buszállomástól egészen a járásbíróságig. Később 
a város több pontján is telepítenek összesen több mint 100 
facsemetét, jelezte Harmanovsky Viktor főkertész. „A forgal-
mas út mentén oszlopos gyertyánt ültettünk, mivel ezek kar-
csúságukkal nem akadályozzák sem a kerékpárúton, sem a 
járdán közlekedőket. Úgy telepítjük ezeket, hogy a későbbi-
ekben ne takarják az útmenti táblákat sem.”

A fák és bokrok telepítése mellett szükséges a meglévő 
faállománnyal is törődni. „Nem tudunk egyszerre minden 
egyes problémás helyet oldani, de a helyzet felmérése után 
tervezetten zajlik a fák botolása, illetve azok kivágása is. 
Nem elegendő a helyzetet látni és felmérni, hanem az ér-
vényes törvényeket betartva kell végeznünk a növényzet 

gondozását. Például a fák koronájának alakítását, botolását 
elsősorban a vegetatív időszakban lehet végezni. A törvé-
nyes előírásokat, azok betartását, valamint a lehetőségeket 
mindig egyeztetjük a környezetvédelmi felügyelőséggel” – 
mondta el a főkertész.

„A 2019 októberében elindult Ültessünk fát a jövőnek! el-
nevezésű, hosszú távú közterületi zöldprogramnak köszön-
hetően mintegy 300 fával és 1500 bokorral gazdagodik a vá-
ros. Tájjelegű fákat és bokrokat ültetünk, felmérve az adott 
hely környezetét. A keleti lakótelep képviselőinek a kezdemé-
nyezésének is meglett az eredménye. Bugár György, Doho-
rák Sándor és A. Szabó László alpolgármester kollégám is 
körbejárta a keleti lakótelepet felmérni a faültetés, zöldítés 
lehetőségeit. Több olyan helyszínt is jeleztek, ahová kérnék a 
fák kiültetését” – fogalmazott Karaffa Attila alpolgármester.

A Föld napja alkalmából április 22–24. között „Ki mondta, 
hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” mottóval készült 
az önkormányzat programsorozata, amelyet dr. Hájos Zol-

folytatás a 11. oldalon
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tán polgármester, valamint A. Szabó László és Karaffa Attila 
alpolgármesterek szerveztek. Ennek részeként folytatódott 
az Ültessünk fát a jövőnek! elnevezésű, hosszú távú közte-
rületi zöldprogram. A Városháza tér füves területe mellé ke-
rültek facsemeték, majd a Komensky utcai óvoda gyermekei 
segítségével lett virágokkal gazdagabb a Vámbéry tér. Itt Ka-
raffa Attila és a főkertész fogadták az ovisokat, hogy együtt 
ültessék tele karcsai rózsával a Szent György-templom mö-
götti kis területet.

„Április 22-én a Városháza téren japán díszcseresznyefá-
kat is kiültettünk, ám ezeket ismeretlen garázdák letördel-
ték. Esélyt sem hagytak, hogy felnőjenek a fák. A feljelentést 
ismeretlen elkövető ellen megtettük, és újraültettük a fákat. 

Kérem azonban a lakosok segítségét, figyeljünk oda környe-
zetünkre, szóljunk rá a rongálókra, vagy hívjuk a 159-es te-
lefonszámon a városi rendőrséget, ha ilyet tapasztalunk! A 
jövőben is bátran keressék meg észrevételeikkel a hivatalt, a 
főkertészt, vagy akár személyesen engem. Állunk rendelke-
zésükre!” – tette hozzá az alpolgármester.

A program részeként rajz-, fotó- és újrahasznosított termé-
kekből készült kreatív tárgyak versenyét is meghirdették a 
város alapiskolás és középiskolás tanulói számára. A téma 
a Föld napjához kötött, az alkotások pedig tetszőleges tech-
nikával készíthetők. Egy pályázó egy pályaművet nyújthat 
be.

Az elkészült műveket pedig a városi hivatalban lehet lead-
ni, vagy oda postázhatók (Városi hivatal, Fő utca 50/16, 929 
01 Dunaszerdahely).      (Rózsár Vince felvételei)

folytatás a 10. oldalról
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Népszámlálás 2021 | Sčítanie obyvateľstva 2021
 Második szakasz: május 3–június 13.  |  Druhá etapa: 3. mája - 13. júna

Dunaszerdahely Város Önkormányzata / Samospráva mesta Dunajská Streda

Állandó kapcsolattartó helyek:
Stále kontaktné miesta:
/ Dunaszerdahelyi Városháza /
   Mestský úrad Dunajská Streda
/ Cserkészház / Skautský dom
/ Sikabonyi Közösségi 
   Ház / Spoločenský dom 
   v Malom Blahove

Segítünk!
Pomôžeme Vám!

Mobil aszisztencia:
Mobilný asistent:

0905 407 018

Krátke správy

Tohto roku už po 
piatykrát hostíme v Du-
najskej Strede medzi-
národný filmový festival 
Ekotopfilm – Envirofilm.

Kým v uplynulé roky  
sme ho mohli v našom 
meste privítať „naživo“ 
(s filmami pre školy do-
poludnia, podvečer s 
premietaním pre širokú 
verejnosť), v roku 2021 organizátori našli spôsob, ako v sú-
časnom svete sužovaným pandémiou priniesť festival pria-
mo do našich domovov.

„Pretože toto je najdôležitejšia úloha a najväčšia zodpo-
vednosť každého jedného z nás: zabezpečiť, aby modrá 
planéta bola miestom, kde sa zdravo býva – nielen ľudské-
mu pokoleniu, ale aj rozmanitej flóre a faune. Pretože dnes 
rozhodujeme o tom, ako budú zajtra žiť naše deti.“ (primátor 
Zoltán Hájos)

Mestský úrad vyrúbi daň za psa 3. mája. Po jeho zaplate-
ní, od 1. júna si budú môcť majitelia psov osobne prevziať na 
technickom oddelení sto kusov sáčkov na psie exkrementy a 
lopatku, ktorou ich majitelia môžu na verejnom priestranstve 

pozbierať nečistoty po svojich miláčikoch. Mesto aj takto 
chce upriamiť pozornosť majiteľov psov na udržiavanie čis-
toty verejných priestranstiev.

Žiaľ, mnohí majitelia psov zabúdajú, že odpratanie psích 
exkrementov z verejných priestranstiev je ich povinnosť. Ni-
koho nepoteší, keď sa neodprataná nečistota dostane pod 
jeho nohy. A napokon, mesto stojí nemalé peniaze odpratá-
vanie psích exkrementov z verejných priestranstiev, zo síd-
lisk, ktoré tam ponechávajú nezodpovední majitelia ...

V apríli mestský úrad doručil všetkým obyvateľom Dunaj-
skej Stredy starším ako 65 rokov FFP2 respirátory a dezin-
fekciu na ruky.

Respirátory a dezinfekciu dostali obyvatelia ako darček, 
boli doručené na meno, v obálke, s cieľom - ako v priloženom 
liste uviedol primátor mesta Zoltán Hájos -, aby chránili zdra-
vie obyvateľov nad 65 rokov pri nákupe či návšteve lekára.

 »Vo vzniknutej epidemiologickej situácii je pre nás všet-
kých dôležité, aby sme sa najvyhovujúcejšou možnou for-
mou chránili pred koronavírusom, a ochránili si tak zdravie. 
Aj samospráva mesta Dunajská Streda pracuje na tom, aby 
naše inštitúcie, verejné priestranstvá boli bezpečné« uviedol 
v liste pridanom do balíčkov Zoltán Hájos. 

V Dunajskej Strede doručili adresátom 4700 takýchto ba-
líčkov s respirátormi a dezinfekciou.
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Szlovákia délnyugati részén létesül 
az egyik legmodernebb villamosenergia-rendszer

A modern intelligens hálózatok, amelyek „Smart Grid” né-
ven ismertek, a legújabb technológiákat használják fel az 
automatizált vezérléshez, melynek köszönhetően lehető-
ség nyílik az energiarendszer távfelügyeletére és annak pa-
ramétereinek rugalmas beállítására. Az intelligens elemek 
nemcsak a villamosenergia-ellátás stabil biztonságát segí-
tik elő, hanem nagymértékben összefüggenek a megújuló 
energiaforrások felhasználásával is.

Az intelligens rendszer kiépítését területeinken is elkezd-
ték. A Danube InGrid projektnek köszönhetően, amely két 
szlovák vállalat -  a Szlovák Villamosenergia-átviteli Rend-
szer (SEPS) és a Nyugat-szlovákiai Hálózatüzemeltető Rt. 
(Západoslovenská distribučná, a. s.) 

- valamint az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
magyarországi elosztórendszer üzemeltetőjének együtt-
működése által kiterjedt energetikai infrastruktúra épül.

A projekt Nyugat-Szlovákia és Északnyugat-Magyaror-
szág területén valósul meg.

Az Európai Unió egységes energiapiacának javítását cél-
zó, határokon átnyúló együttműködés egyediségének és tá-
mogatottságának köszönhetően a projekt 2020-ban jelen-
tős 102 millió eurós európai támogatást kapott. A projekt 
teljes költségvetése meghaladja a 290 millió eurót, mely 
2020 és 2025 között kerül megvalósításra.

Biztonságosabb 
és stabilabb energiaellátás

A Danube InGrid projekt el-
sődleges célja egy intelligens 
hálózat kiépítése Közép- és 
Kelet-Európa régióiban, 
amely lehetővé teszi a 
megújuló erőforrások-
ból nyert energia szol-
gáltatóinak nagy kiter-
jedésű beépülését az 
elosztórendszerbe az 
ellátás magas színvonalának és biztonságának megőrzése 
mellett. Csak Szlovákiában 150 transzformátorállomás 
technológiáját korszerűsítik, új elosztóállomásokat léte-
sítenek és 320 km hosszú optikai hálózatot építenek ki, 
ugyanakkor megvalósulnak a Smart Grid koncepció mű-
ködését elősegítő informatikai megoldások is. A Nyugat-
szlovákiai Hálózatüzemeltető Rt. már több cél megvalósítá-
sán kezdett el dolgozni.

A Danube InGrid projektről, annak előnyeiről és jelentősé-
géről bővebb információhoz a projekt honlapján: 
www.danubeingrid.eu/stream juthatnak 2021. május 5-én 
14 órakor egy nyilvános élő konzultáció során.

Az óvodai beíratás a 2021/22-es tanévre 2021. május 
10. és május 21. között zajlik Dunaszerdahelyen.

A beíratás módjai: 
1. online beíratás (a város weboldalán lesz közzétéve  

az elérhetőség), 
2. a város weboldalán megjelentetett formanyomtat-

vány kitöltése, majd elektronikus módon (szkennelve vagy 
fénykép formájában) való továbbítása a kiválasztott óvo-
da e-mail-címére,

3. a kitöltött formanyomtatványt a kiválasztott óvoda 
postaládájába lehet bedobni.

Zápis do materských škôl mesta Dunajská Streda na školský 
rok 2021/22 sa bude konať v dňoch od 10. mája 2021 do 21. 
mája 2021. 

Možnosti zápisu: 
1.podanie žiadosti vyplnením online formulára (bude zverej-

nený na webovej stránke mesta Dunajská Streda),
2.vyplnenie formulára zverejneného na webovej stránke mesta, 

následné elektronické odoslanie (oskenované alebo prefotené) 
na e-mailovú adresu zvolenej materskej školy,

3.osobné podávanie žiadostí - vyplnený formulár vhodiť do poš-
tovej schránky vybranej materskej školy.  
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FFP2-es reszpirátorokat 
és kézfertőtlenítőt juttatott 
el a városi hivatal áprilisban 
minden 65 év feletti duna-
szerdahelyi lakoshoz.

A lakosokhoz névre szó-
lóan, borítékban eljuttatott 
maszkokat és fertőtlenítőt 
ajándékként küldik, amint 
azt a mellékelt levélben Há-
jos Zoltán polgármester is megfogalmazta, azzal a céllal, 
hogy óvják a 65 év fölötti lakosok „egészségét vásárlás vagy 
orvoslátogatás alkalmával”.

„A kialakult járványügyi helyzetben mindannyiunk számára 
fontos, hogy a lehető legmegfelelőbb módon védekezzünk 
a koronavírus ellen, megőrizve egészségünket. Dunaszer-
dahely város önkormányzata is azon dolgozik, hogy intéz-
ményeink, köztereink biztonságosak legyenek” – fogalmaz a 
csomagokban található levélben Hájos Zoltán.

Dunaszerdahelyen összesen 4700 ilyen reszpitárorokat és 
fertőtlenítőt tartalmazó borítékot juttattak célba.

Május 3-án rója ki a város az ebadót. Annak befizetése 
után, június 1-től vehetik át a kutyatulajdonosok a városi hi-
vatal technikai osztályán személyesen azt a száz darab ku-
tyapiszokzacskót és felszedő lapátot, amellyel a szabadban 
futkározó kedvencek után szedhetik fel a gazdik a kutyapisz-

kot.  A város ezzel is szeretné ösztönözni a kutyatulajdono-
sokat a közterületek tisztántartására. 

Sajnos ugyanis a város közterületein számos kutyatulaj-
donos megfeledkezik arról, hogy a kutyaürülék eltakarítása 
minden esetben az állat gazdájának kötelessége. Senki nem 
örül annak, ha fel nem szedett kutyaürülék kerül a talpa alá. 
Ráadásul a városnak nem kevés pénzébe kerül a felelőtlen 
kutyatulajdonosok után összeszedni a városi közterületek-
ről, lakótelepekről az ott felejtett kutyaürüléket…

Zajlik a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ 
előtti szökőkút gépházának szigetelése, tudtuk meg a Vá-
rosi Hivatal Műszaki és 
beruházási főosztályá-
nak vezetőjétől, Dömény 
Ľubomírtól, aki szerint 
a komplett szigetelési 
munkálatokat követően 
tud majd megindulni a 
gépház javítása is. 

Azért nem működik 
még a városnak ez a 
közterületi építménye, 
mert az elmúlt időszak-
ban többször beázott gépház elavult technológiáját is min-
denképpen cserélni kell, jelezte a főosztályvezető. A nyárra 
azonban már ott hűsölhetünk a csallóközi tündérek mellett.  

Rövid hírek
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Születések – Novorodenci
Csibová Sára, Csóka Vivien
Červená Emily, Galbová Amélia
Hegedüs Lana, Hlaváč Fábián
Hlaváč Ramos, Jánoš Remus
Kósa Lilla, Krecskó Nina
Malík Peter, Mátis Anna Sára
Mlynská Adela, Nagy Bálint
Puhová Léna, Putz Luna Aurélia
Ravasz Matteo, Uher Sofia

Elhalálozások – Zomreli
Bíro Jozef (1955), Bognár Augustín (1926)
Buga Robert (1966), Dobócki Ľudovít (1941)
Farkasová Júlia (1973), Fekete Imrich (1929)
Friedrich Viktória (1962), Fujita Silvia (1976)
Hajasová Edita (1966), Horváth Ladislav (1982)
Horváth Peter (1988), Ing. Bozsakyová Eva (1944)
Kalmárová Žofia (1933), Lepiová Eva (1955)
MVDr. Gallo Tibor (1943), Németh Ján (1950)
Olléová Mária (1928), Pálffy Dezider (1937)
Pellerová Alžbeta (1937), Šestáková Edita (1939)
Vég Dezider (1971)

Házasságkötések – Sobáše
Alexander Lelkes – Marianna Bucsi

KRÓNIKA – KRONIKA

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

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

Rózsár Vince felvétele
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ÚJÉPÍTÉSŰ KULCSRAKÉSZ LAKÁSOK

A LAKÁSOK

MÁJUSTÓL

KÖLTÖZHETŐEK

www.dream-house.sk

e-mail: zuzana@direality.sk

tel: 0948/354 325

Pannon liget

Dunaszerdahely

Facebook: dsbyty.sk

Megindultak az út- és járdafelújítások 
Április 8-án kezdődött meg a Nyugati 
lakótelepen a Mikszáth Kálmán utca 
teljes felújítása. Ezzel együtt 2021-
ben összesen nyolc útszakasz és két 
hosszabb járdaszakasz teljes felújítá-
sa várható a városi hivatal műszaki és 
beruházási főosztályának irányításá-
val. 

A Sikabonyi körforgalom elkészítése 
és átadása után a város önkormányza-
ta a rossz állapotban lévő útszakaszok 
javítására szán nagyobb figyelmet 

Začalo sa 
s rekonštrukciou ciest a chodníkov
8. apríla sa začalo s úplnou rekonštrukciou Ulice Mikszát-
ha Kálmána na sídlisku Západ. Spolu s touto mestský úrad 
pod vedením vedúceho technického a investičného odboru 
v roku 2021 zrealizuje spolu rekonštrukciu ôsmich úsekov 
ciest a dvoch dlhších chodníkov. 

Po výstavbe kruhového objazdu Malé Blahovo samosprá-
va mesta bude v tomto roku zvýšenú pozornosť venovať 
oprave úsekov ciest nachádzajúcim sa v zlom stave, ale aj 
v  roku 2022 môžeme očakávať ďalšie podobné investície.

Po ukončení prác na rekonštrukcii Ulice Mikszátha Kál-
mána budú práce pokračovať najprv na Ulici Széchenyiho, 

idén, de 2022-ben is várhatóak majd a 
további, hasonló beruházások.

A Mikszáth Kálmán utca befejezé-
sét követően idén májusban elsőként 
a Széchenyi utca, majd a Béke és a 
Csillag utcák rekonstrukciói várhatók. 
Júniusban a Kereszt és a Nyírfa utcák, 
júliusban az Akácfa és a Virág utcák 
kapnak új útburkolatot. Augusztusban 
pedig a Pozsonyi út és a Szabó Gyula 
utca járdaszakaszaira vár nagy revitali-
záció: teljesen felújítják azokat. 

Az útszakaszokra kiírt versenypályá-
zat értékelésekor a műszaki és beru-
házási főosztály egyik célja volt az is, 
hogy folyamatossá tegye a felújításo-
kat, illetve ne okozzanak a város köz-
lekedésében komolyabb gondokat az 
útjavítások. 

Városunk önkormányzata az idei, va-
lamint a jövő évi útfelújításokat az erre 
felvett négymilló eurós beruházási hi-
telből valósítja meg.

(na)

potom na Mierovej a Hviezdnej ulici. V júni prídu na rad ulice 
Krížna a Brezová, v júli potom dostanú nový povrchu ulice 
Agátová a Kvetná. V auguste bude prebiehať úplná revitali-
zácia a obnovenie chodníkov na Bratislavskej ceste a na Ulici 
Gyulu Szabóa. 

Jedným z cieľov technického a investičného odboru pri vy-
hodnocovaní vypísaných tendrov na rekonštrukciu ciest bolo 
to, aby práce prebiehali priebežne, resp. aby nezapríčinili váž-
nej problémy pri doprave v meste. 

Samospráva mesta bude tohtoročné, ako aj budúcoročné 
rekonštrukcie financovať zo štvormiliónového európskeho 
investičného úveru. 


