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Tiszteljük egymást egy picit jobban!
A járványhelyzet következtében sajnos jobbára még mindig 
csak pang a közélet, vagy legalábbis beszűkültek a társadal-
mi érintkezés színterei, a modern idők közbeszédét, annak 
témáit és hangulatát így látszólag az online kommunikáció 
határozza meg, ezzel együtt pedig a közvetítő közeg suta 
és korlátozott módszereivel igyekszik formálni a közvéleke-
dést. Sokan nem tulajdonítanak ennek különösebb jelentősé-
get, vagy teljesen kerülik az ilyen fórumokat, vannak viszont 
nem is kevesen, akik kizárólag a közösségi háló segítségével 
próbálnak információkhoz jutni, és amint számukra „hiteles” 
forrásra bukkannak, amely megerősíti őket az adott ügyben 
alkotott véleményük helyességéről, lelki társakra akadva 
büszkén csatolják nézeteiket.

Ugyancsak gyakori eset, hogy egyesek különböző portálok 
cikkei kapcsán ontják a kommentáradatot, akár úgy is, hogy 
a hírt végig sem olvassák, mert elég nekik egy fél mondat, 
amibe belekapaszkodhatnak, hogy álláspontjukat kifejtsék. 
Folyik a bűnbakkeresés, a felelősségre vonás, közben meg 
sem fordul az érintettek fejében, hogy kifejezésmódjuk és 
nyelvezetük csupán arra alkalmas, hogy másokat a véle-
ményszabadság jegyében sértegessenek.

Így estek egymásnak világszerte oltáspártiak és vírustaga-
dók, birkáknak titulálva a másikat, vagy akár egy másik, ki-
sebb kiterjedésű fronton az új DAC-címert elutasítók és azok, 
akik nem látnak benne semmi kivetnivalót, esetleg még tet-
szik is nekik. Az ilyen jellegű csatákat első ránézésre azok 

nyerik, akik tovább kitartanak, pedig félő, ha valaki naponta 
posztol (és akár egyre arrogánsabban is), attól még nem 
lesz igaza. Jóllehet végső soron ezeknek az összecsapások-
nak nincs győztese, itt mindenki csak veszíthet.

Tény, hogy a világot általában az elégedetlenség viszi előre, 
de gyorsan tegyük hozzá, hogy erre csak a tevékeny, cselek-
vő ember képes, aki maga is a dolgok jobbá tételén ügykö-
dik, nem pedig a zúgolódó vagy békétlen, aki a karosszékből 
fanyalog, rosszabb esetben vádaskodik és rágalmaz. 

Természetesen mindenkinek lehet bármilyen meggyő-
ződése, akár a vírus, akár a város ügyei kapcsán, egymás 
megbélyegzését viszont jó lenne mellőzni. Tudatosítanunk 
kell ugyanis, hogy a pandémia által kialakult helyzet, annak 
testi és lelki megpróbáltatásai, szociális és gazdasági követ-
kezményei egyszer véget érnek, hiszen ez is csupán egy át-
meneti időszak. Ne okozzunk egymásnak meggondolatlanul 
gyógyíthatatlan sebeket!

Ha nem hagyunk fel ezzel a típusú véleménynyilvánítással, 
képesek leszünk még a jövőben a jó szándékot feltételez-
ni mások részéről? Közösségi összefogásra, elfogadásra, 
egységre és bizalomra az elkövetkező időben is szükségünk 
lesz. Akár olyan apróságokban is, mint a közelmúltban az új, 
méhecskés játszóterünk kapcsán… Tiszteljük egymást egy 
picit jobban! Higgyék el, megéri!

A. Szabó László alpolgármester
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Nadácia Hniezdo – samospráva pomáha 
prostredníctvom peňažnej základiny

PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta Dunajská Streda

Samospráva mesta Dunajská Streda 
pomáha obyvateľom aj prostredníc-
tvom Nadácie Hniezdo, a to tak, že 
adekvátnym využitím  financií sa sna-
ží o udržanie mladých rodín v meste, 
resp. o zlepšovanie ich bývania. Na 
fungovanie nadácie – o ktorej sa pod-
robnejšie dočítate na našej stránke 
http://hniezdo.dunstreda.sk – sme sa 
pýtali primátora mesta Zoltána Hájo-
sa.

Napriek tomu, že sme o Nadácii 
Hniezdo už viackrát hovorili, o jej práci 
a možnostiach nie všetci vedia.  

Ale začnime od začiatku. Samosprá-
va mesta Dunajská Streda v súlade so 
zákonom z roku 2015 týkajúcom sa 
rozvojového programu miest, v pod-
state s päťročným omeškaním, od 
1. januára 2020 zaviedla novú formu 
dane. V našej lokalite to činí 30 eur za 
meter štvorcový pri obytných stavbách 
s veľkosťou viac ako 60 metrov štvor-
cových, pri priemyselných a iných stav-
bách je to 10 eur.

Zavedením tejto formy dane sme sle-
dovali splnenie dvoch cieľov. Jednak by 
samospráva chcela spomaliť silnejúcu, 
hlavne od Bratislavy prichádzajúcu 
vlnu  hľadania lacných nehnuteľností 
za účelom prisťahovania sa, ktorá by 
z malého mesta pomaly urobila veľké 
mesto na spanie. Je totiž všeobecne 
známe, že po vybudovaní diaľnice R7 
sa zvýšil dopyt po prisťahovaní do Du-
najskej Stredy hoci aj z Bratislavy...

Na druhej strane, peniaze získané z 
dane na rozvoj môže mesto použiť iba 
na nové investície. V zmysle zákona sa 
tieto finančné prostriedky nemôžu po-
užiť na platy či prevádzku mestských 
inštitúcií, dokonca ani na rekonštrukciu 
či obnovu. 

Keďže zákon nepovoľuje ani negatív-
nu, ani pozitívnu diskrimináciu, túto for-
mu dane musí každý rovnako zaplatiť, 
nie sú možné výnimky. Toto nariadenie, 
samozrejme, sa dotklo tých dunajsko-
stredských obyvateľov, rodín, ktorí si 
v našom meste postavili nový byt či 
dom, alebo si kúpili nehnuteľnosť za 
účelom bývania. 

Z tohto dôvodu sme hľadali riešenie, 
a preto sme založili Nadáciu Hniezdo, 
a v rámci nej tri peňažné základiny, a 
to Stavanie hniezda, Tvorenie domova 
a Novorodenci. 

Cieľom jednotlivých základín je pod-
pora tých rodín, ktoré majú trvalé byd-
lisko v Dunajskej Strede a aj tu mienia 
viac rokov žiť, a tu budú platiť dane.

Finančná podpora pri základine Sta-
vanie hniezda sa vzťahuje na tie no-
vovybudované obytné stavby (rodinný 
dom, byt), ktoré disponujú právoplat-
ným povolením o vzatí do používania. 
V takomto prípade možno písomne po-
žiadať o finančnú podporu. V prípade 
rodinného domu to predstavuje 20 eur 
na každý meter štvorcový obytného 
priestoru (v prípade držiteľa vernostnej 
karty je možnosť zvýšenia aj na 30 eur), 
v prípade bytu výška pomoci predsta-
vuje 15 eur na každý meter štvorcový 

obytnej plochy. Žiadosť možno podať 
do 18 mesiacov od prihlásenia sa na tr-
valý pobyt, maximálne však do piatich 
rokov.

Finančná podpora pri základine Tvo-
renie domova sa vzťahuje na staršie 
stavby. 

Presné podrobnosti týkajúce sa uvá-
dzaných  žiadostí o podporu nájdete na 
našej stránke http://hniezdo.dunstreda.
sk. 

Peňažná základina Novorodenci zas 
pomáha mladým rodinám s dieťaťom. 
Podpora novorodencov je v tomto prí-
pade jednorazová, v sume 100 eur na 
jedno dieťa. O túto môžu tiež požiadať 
obyvatelia Dunajskej Stredy, čiže vlast-
ná matka či vlastný otec dieťaťa dispo-
nujúci trvalým bydliskom. Okrem nich 
aj adoptívny rodič alebo poručník, ktorý  
je držiteľom Vernostnej karty mesta 
Dunajská Streda.

Preto vás prosím, aby ste si pozorne 
prečítali  podmienky jednotlivých fi-
nančných základín, a na základe toho 
potom žiadali o podporu. 

Verím, že samosprávou založená Na-
dácia Hniezdo bude fungovať v záujme 
dunajskostredských obyvateľov, bude 
po každej stránke prospešná a pozitív-
ne sa dotkne ich peňaženiek.



3www.dunaszerdahelyi.sk • www.dunajskostredsky.skHLÁSNIK

Mindez kérvényezhető az állandó lak-
helyre való bejelentkezéstől számított 
18 hónap után, de legfeljebb 5 éven 
belül. 

Az Otthonteremtő Pénzügyi Alapnál 
hasonló a helyzet, csak itt az Alap a ré-
gebbi épületekre biztosít támogatást. 
A mindkét alaptól kérhető támogatás 
pontos részletei 

a http://hniezdo.dunstreda.sk/ oldalu-
kon érhetők el. 

Az Újszülöttek Pénzügyi Alap pedig 
a fiatal kisbabás párokat segíti. Itt az 
újszülöttek támogatása egyszeri, gyer-
mekenkénti 100 euró. 

Ezt is a dunaszerdahelyi lakosok kér-
hetik, vagyis a Dunaszerdahelyen állan-
dó lakhellyel rendelkező gyermek vér 
szerinti anyja vagy apja, örökbefogadó 
szülője vagy gyámja, akinek érvényes 
Dunaszerdahelyi Hűségkártyája van.

Kérem tehát, hogy figyelmesen olvas-
sák el az egyes pénzügyi alapok teljes 
és pontos feltételrendszerét, és asze-
rint kérjék a támogatásokat.

Remélem és kívánom, hogy az érin-
tett dunaszerdahelyi lakosok számára 
mindenképpen hasznos és a pénztár-
cájukat pozitívan érintő lesz az önkor-
mányzat Fészek Alapítványának a mű-
ködése.

(fotó: hniezdo.dunstreda.sk)

Dunaszerdahely város önkormány-
zata a Nadácia Hniezdo – Fészek 
Alapítványon keresztül is támogatja 
oly módon a lakosságot, hogy a fia-
tal családok városban tartását, illet-
ve lakáshelyzetük javítását pénzügyi 
alapokkal ösztönzi. Az alapítvány 
működéséről – amelyről részletesen 
a http://hniezdo.dunstreda.sk/ oldalu-
kon is olvashatnak – kérdeztük Hájos 
Zoltán polgármestert.

Annak ellenére, hogy többször is be-
széltünk róla, még nem elegen tudnak 
a Fészek Alapítvány munkájáról. 

De kezdjük az elején. Dunaszerdahely 
város önkormányzata összhangban a 
helyi fejlesztési illetékről szóló 2015. 
évi törvénnyel, lényegében öt év késlel-
tetéssel 2020. január 1-jével bevezette 
az új adónemet. Ez településünkön 60 
m²-t meghaladó lakóépületeknél négy-
zetméterenként 30 eurót, míg az ipari 
és egyéb épületnél négyzetméteren-
ként 10 eurót tesz ki.

Maga a bevezetett adónem két célt 
is szolgált. Egyrészt szeretné az ön-
kormányzat lassítani azt az erőteljes, 
főleg Pozsony irányából érkező, olcsó 
ingatlant kereső betelepülési hullá-
mot, amely lassan a kisvárosból nagy 
alvóvárossá alakítaná településünket. 
Köztudott ugyanis, hogy az R7-es au-
tópálya megépítése után nagyobb az 
igény akár Pozsonyból is leköltözni Du-
naszerdahelyre…

Másrészt a fejlesztési adóként befi-
zetett pénzt a város csakis új beruhá-
zásokra használhatja fel. A törvényi 
szabályozás értelmében nem lehet bé-
rekre vagy akár a városi intézmények 
működtetésére, de még renoválásra 
vagy korszerűsítésre sem elkölteni azt.

Mivel a törvény nem engedi sem a 
negatív, sem a pozitív diszkriminációt, 

az adót és az illetéket természetesen 
mindenkinek egyformán be kell fizet-
nie, nem lehet kivételezés. Ez a rende-
let természetes tehát, hogy érintette 
azokat a dunaszerdahelyieket, azokat 
a családokat is, akik új lakást vagy csa-
ládi házat építettek városunkban, vagy 
akik ingatlant vásárolnak lakhatás cél-
jára.

Kerestük ezért az őket segítő megol-
dást, így hoztuk létre a Fészek Alapít-
ványt, s az azon belüli három pénzügyi 
alapot, a Fészekrakó, az Otthonterem-
tő, valamit az Újszülöttek Pénzügyi Ala-
pot. 

Az egyes alapok célja tehát azon csa-
ládok támogatása, akik dunaszerdahe-
lyi állandó lakhellyel rendelkeznek és 
több éven keresztül Dunaszerdahelyen 
is fognak élni, és itt is fizetik majd az 
adójukat.

A Fészekrakó Pénzügyi Alapnál a 
támogatás olyan új építésű lakóépü-
letekre (családi ház, lakásokra) vonat-
kozik, amelyek jogerős használatba 
vételi engedéllyel rendelkeznek. Ezek-
re írásos kérelemmel lehet igényelni a 
támogatást. Ez családi ház esetében 
20 euró minden m² lakóterületre (a hű-
ségkártyával rendelkezőknél az összeg 
30 euróra is növelhető), lakás esetében 
pedig 15 euró minden m² lakóterületre. 

Fészek Alapítvány – pénzügyi 
alapok révén segít az önkormányzat

A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Dr. Hájos Zoltán
Dunaszerdahely város polgármestere
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Megújul a Halpiac téri óvoda
Augusztus 17-én rövid, soron kívüli 
ülést tartott a városi önkormányzat 
képviselő-testülete.

A képviselők a plenáris ülésen ugyan-
is csupán néhány pontot vitattak meg. 
Így – kérésre – ismét módosították a 
néhány hónapja jóváhagyott városi te-
rületrendezési tervet, illetve elfogadták 

a dunaszerdahelyi székhelyű művésze-
ti alapiskola, óvodák és iskolák tanulói 
után járó működési kiadásokra és fize-
tések kiegészítésére felhasználható, 
a 2021-es évre vonatkozó támogatás 
mértékét is.

Ezt követően pedig a testület össze-
hívásának fő pontjáról, a Halpiac téri 
óvoda felújításáról és bővítéséről vok-

soltak. Ennek lényege, hogy az önkor-
mányzat pályázati összegből egy osz-
tállyal bővítené, valamint részlegesen 
felújítaná az óvoda bizonyos részeit.

Az 559 190 eurós beruházáshoz az 
önkormányzat 27 ezer eurós önrésszel 
járul majd hozzá. A testület mindegyik 
pontot jóváhagyta. 

(nagy)

Materská škola na Rybnom trhu 
prejde renováciou
17. augusta sa zastupiteľstvo mestskej samosprávy zišlo 
na krátkom, mimoriadnom zasadnutí.

Na plenárnom zasadnutí poslanci prerokovali iba niekoľko 
bodov. Tak – na požiadanie – opäť pozmenili pred niekoľ-
kými mesiacmi prijatý plán rozvoja mesta, resp. odsúhlasili 
sumu, ktorá v roku 2021 prináleží na každého žiaka, ktorý 
navštevuje základnú umeleckú školu, základnú školu a ma-
terskú školu v meste Dunajská Streda, a ktorá môže byť po-
užitá na prevádzkové výdavky zariadenia a výplaty.

Potom nasledoval hlavný bod zasadnutia, keď sa hlaso-
valo o rekonštrukcii a rozšírení Materskej školy na Rybnom 
trhu. Podstatné je, že samospráva by zo sumy vysúťaženej 
v tendri rozšírila škôlku o jednu triedu, a zrekonštruovala nie-
ktoré jej časti.

K investícii v hodnote 559 190 eur by samospráva z vlast-
ného rozpočtu prispela sumou 27 tisíc eur. Poslanci všetky 
body odsúhlasili.

(na)

Nagy Frigyes lett a Szent György-díjas
Nagyboldogasszony napján, templo-
munk társvédőszentjének ősi keresz-
tény ünnepén, augusztus 15-én adták 
át szentmise keretében a Csallóköz-
Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő 
Egylet alapította Szent György-díjat. A 
közéleti elismerésben idén Nagy Fri-
gyes egykori alpolgármester, a Szent 
György Lovagrend Szlovákiai Nagypri-
orátusának elöljárója részesült.

A szentmisén, amelyet Szakál Lász-
ló János katolikus esperesplébános 
mutatott be városunk „kisbúcsúján”, a 
Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 
Városvédő Egylet megjelent tagjai, 
A. Szabó László és Karaffa Attila al-
polgármesterek, Bugár György városi 
képviselő, Nagy Attila helytörténész, 
portálunk főszerkesztője és Nagy Iván, 
a Csallóközi Múzeum igazgatója adta 
át a kitüntetést.

A felbári születésű Nagy Frigyes a du-
naszerdahelyi gimnáziumban érettsé-
gizett, majd a pozsonyi Egészségügyi 
Középiskolában fogtechnikusi szakon 

szerezte meg szakérettségijét. Később 
a zsolnai Egészségügyi Középiskolá-
ban nyerte el okleveles fogtechnikusi 
végzettségét.

A pozsonyi Komenský Egyetem Hit-
tudományi karának pedagógiai tan-
székén államvizsgázott, doktori címét 
pedig 2011-ben szerezte a pozsonyi 
Szent Erzsébet Egészségügyi és Szoci-
ális Munka Főiskolájának Missziológiai 
Tanszékén. A dunaszerdahelyi Járási 
Egészségügyi Intézetben laboratóri-
umvezető és járási fogtechnikus volt.

1994-2010 között Dunaszerdahely 
város alpolgármestereként dolgozott.

2011-2013 között a pozsonyi Szent 
Erzsébet Egészségügyi és Szociális 
Munka Főiskola, a dunaszerdahelyi 
székhelyű Battyány-Strattmann László 
Intézet titkára és főiskolai oktatója volt. 
1996-tól római katolikus hittanárként 
tevékenykedik három középiskolában 
Dunaszerdahelyen. 2000-2016 között 
a Szlovák Fogtechnikai Kamara alel-
nöke. 2010-től a Nemzetközi Szent 

György Lovagrend Szlovákiai Nagypri-
orja. 2013-tól a Római Katolikus Plé-
bánia Pasztorális Tanácsának elnöke, 
majd tagja.

A városvédő egylet alapította díjjal 
azokat az egyéniségeket ismerik el, 
tüntetik ki, akik Dunaszerdahely város 
egyházi, kulturális és társadalmi életé-
ben elévülhetetlen munkásságot fejte-
nek, fejtettek ki, illetve életpéldájukkal 
magyar közösségünk meghatározó 
alakjai.

A Szent György-díjat korábban Zsi-
dó János, városunk egykori espe-
resplébánosa, Dunaszerdahely város 
díszpolgára, Cséfalvay Erzsébet egy-
kori városi képviselő, Soós Lajos, az 
1960–70-es évek dunaszerdahelyi 
színjátszásának egyik legendás alakja, 
id. Görözdi Miklós néhai dunaszerda-
helyi lelkész (posztumusz), a városunk 
hírnevét öregbítő Szent György Kórus, 
Marczell Béla néprajzi gyűjtő, muzeo-
lógus (posztumusz) és most Nagy Fri-
gyes kapta meg.             (-ya-)
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„Sorsdöntő az egységes 
politikai képviselet létrehozása”
Államalapító Szent István királyunk 
ünnepén, nemzeti ünnepünkön, au-
gusztus 20-án Dunaszerdahelyen is 
hagyományosan szentmisével, koszo-
rúzással és a város díjainak átadásá-
val emlékeztünk meg jeles első ural-
kodónkról.

Délelőtt a város lakosaiért felajánlott 
szentmisével kezdődött a program a 
Nagyboldogasszony oltalma alatt álló 
Szent György-templomban, ahol meg-
áldották a város kenyerét, melyet idén 
az Apumondta pékség készített.

Kora délután már a Szent István téri 
emlékműnél folytatódott a megem-
lékezés. A koszorúzási ünnepségen, 
amelynek a szónoka Dömötör Csaba 
parlamenti államtitkár, miniszterhelyet-
tes volt, részt vett városunk vezetése, 
Hájos Zoltán polgármester, A. Szabó 
László és Karaffa Attila alpolgármes-
terek, Bubniak Júlia hivatalvezető, te-
lepülésünk képviselő-testületének több 
tagja, a városi hivatal főosztályvezetői, 
valamint városunk egyházainak, intéz-
ményeinek és civil szervezeteinek ve-
zetői. 

Elsőként Dunaszerdahely polgármes-
tere, Hájos Zoltán szólt az egybegyűl-
tekhez. 

„Közösségünk megmaradásának és 
gyarapodásának feltétele az országos 
szintű törvényalkotás és az országos 
szintű törvényvégrehajtás részvételé-
ben van. Ezért is fontos, hogy a felvi-
déki magyar közösségnek országos 
szintű politikai érdekképviselete le-
gyen, amely igencsak lassan alakulgat. 
(…) Vezetőink számára csak egyetlen 
cél lehet, amelyet az előző parlamenti 
választások is bebizonyították, hogy 
csak egységben van lehetőség bizto-
sítani a magyar közösség számára a 
parlamenti képviseletet, és ezt a célt 
kell minden más személyi és ideológi-
ai érdek elé helyezni” – figyelmeztetett 
Hájos Zoltán.

Az elmúlt időszak eseményeit szem-
lélve hozzátette: „A magyar közösség 
soraiból néhányan meg vannak győ-
ződve, hogy a szlovák politikai pártok 
képviselni fogják érdekeiket, ezért is 
szavaztak a szlovák pártokra az elmúlt 

parlamenti választásokon. A gyakorlat 
viszont azt mutatja, hogy pár magyar 
nemzetiségű képviselőjelöltet feltesz-
nek a parlamenti választási listájukra, 
bízva, hogy közösségünk soraiból is 
jelentős számú szavazatot kapnak, 
ugyanakkor nincs valódi szándékuk 
érdekképviseletet biztosítani a felvidéki 
magyar közösségnek.”

Hájos Zoltánt Dömötör Csaba parla-
menti államtitkár követte, a koszorúzás 
ünnepi szónoka.

„Amikor megkaptam megtisztelő fel-
kérésüket, nem tudtam nem gondolni a 
járvány tépázta nehéz hónapok egyik 
legfelemelőbb pillanatára. Arra, hogy 
dunaszerdahelyiek felhívására magya-
rok ezrei álltak ki erkélyeikre, udvara-
ikra, hogy együtt énekeljék azt a dalt, 
amely nem Dunaszerdahelyen szüle-
tett, de innen indulva hódította meg 
sok magyar szívét. 

Legismertebb sora – Mi egy vérből 
valók vagyunk – nehezebb és derű-
sebb órákban is képes arra, hogy ge-
nerációkat kössön össze, magyarokat, 
éljenek a világ bármely országában. 
Nem ez volt az első alkalom, hogy Du-

naszerdahely összekötötte a magyar-
ságot és példát mutatott összefogás-
ból. Köszönet érte” – kezdte beszédét 
az államtitkár.

„Augusztus 20-án megengedhetjük 
magunknak azt a szerénytelenséget, 
hogy azt mondjuk: az elmúlt 10 eszten-
dő a magyarok felívelő időszaka volt” – 
mondta Dömötör Csaba. 

„Büszkék lehetünk arra, hogy a ma-
gyarok gazdasága már erősebben áll a 
lábán. És ha erősebben áll, akkor arra is 
van ereje, hogy a külhoni nemzettársait 
is támogassa. (…). A magyar kormány 
sokféle módon támogatja a külhoni 
magyar közösségeket. Olyan köteles-
ségünk ez, amelyet semmiféle pénz-
ügyi válság, semmiféle belpolitikai vita 
és még a járvány hónapjai sem írhat-
nak felül” – mondta el Dömötör Csaba 
miniszterhelyettes.

A beszédeket követően az emlékmű-
nél a megjelent szervezetek a tisztelet 
koszorúit helyezték el. A koszorúzási 
ünnepségen fellépett Bertók Tóth Ka-
talin, valamint a Dunaszerdahelyi Mű-
vészeti Alapiskola tanulói.

(Nagy Attila, Fotók: Nagy Gyula)
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Szent István napján adták át 
városunk legrangosabb elismeréseit
Ünnepi gálaest keretében augusztus 
20-án adták át Dunaszerdahely város 
díjait, legrangosabb elismeréseit a 
Csaplár Benedek Városi Művelődési 
Központ színháztermében.

A városi díjakat korábban városunk 
alapításának, védőszentjének, egye-
sítésének és jeles személyiségeinek 
ünnepnapján, Szent György-napján ad-
ták át, ám a koronavírus-járvány miatt 
az önkormányzat az ünnepélyes cere-
móniát idén is államalapító királyunk, 
Szent István ünnepére helyezte át. 

Az eseményen elsőként Hájos Zoltán 
szólt a megjelentekhez. 

„Fájdalmas és megrendítő hónapo-
kon vagyunk túl. A mai ünnepségre is 
rávetíti az árnyékát a néhány hónap-
ja még tomboló koronavírus-járvány, 
amely megrendítette közösségünket, 
hiszen számos kiváló személyiségtől 
kellett végső búcsút vennünk” – fo-
galmazott a polgármester, hozzátéve, 
hogy minden nehézséget, szomorúsá-
got és fájdalmat a remény követ. 

A bizakodás az élet jobbra fordulásá-
ban, „a 2020-as év előtti életünk visz-
szatérésének a reménye a koronavírus 
legyőzésében rejlik. Az pedig csak vé-
dőoltással lehetséges, mint azt korábbi 
történelmi példák is igazolták.

Aki hasonló szabadsággal, megkö-
töttségek nélkül szeretne élni, mint 
azelőtt, részt venni a családi, a kultu-
rális vagy a sportrendezvényeken, az 

oltassa be magát, ha az egészsége is 
engedi.

Így segíthetünk magunkon, egymá-
son és a közösségünkön, ezzel tudjuk 
lekerülni a szigorításokat és a korláto-
zásokat”, illetve ez biztosít majd lehe-
tőséget arra, hogy a városi díjakat, a 
Felvidéki Vágtát vagy például a Csalló-
közi Vásárt is meg lehessen szervezni 
– figyelmeztetett Hájos Zoltán. 

Beszédében a díjazottakra a közös-
ség példaképeiként hivatkozott, akik 
életpéldájukkal, munkájukkal bizonyí-
tották, hogy érdemes a városért dol-
gozni.

2021-ben három Pro Urbe-díjat ad-
tak át. Azt elsőként Németh Margit 
nyugalmazott pszichológus, egyetemi 
oktató, a Katedra Alapítvány kuratóriu-
mának elnöke, a Csallóköz-Szerdahelyi 
Kaszinó 1860 Városvédő Egylet alapító 
tagja, egykori dunaszerdahelyi önkor-
mányzati képviselő a város társadalmi 
életében kifejtett közösségépítő és kö-
zösségformáló munkájáért vehette át. 

In memoriam Pro Urbe-díjban ré-
szesítette a város két a közelmúltban 
elhunyt személyiségét, Huszár László 
művelődésszervezőt, a felvidéki ma-
gyar kultúraszervezés egyik legjele-
sebb alakját, a Szlovákiai Magyar Mű-
velődési Intézet hajdani igazgatóját, 
egykori dunaszerdahelyi önkormány-
zati képviselőt, illetve Kornfeld Tibort, a 
Dunaszerdahelyi Zsidó Hitközség egy-

kori vezetőjét, a dunaszerdahelyi zsidó-
ság legfontosabb krónikását, városunk 
lelkes lokálpatriótáját, ugyancsak egy-
kori dunaszerdahelyi önkormányzati 
képviselőt.

A két in memoriam Pro Urbe-díjas 
személyiség elismerését gyermekeik 
vették át.

Dunaszerdahely Város Polgármes-
terének Díjára azon magánszemélyek 
és csoportok terjeszthetők fel, akik 
kimagasló eredményeket értek el a 
tudomány, a technika, a művészetek, 
a sport és az oktatásügy terén, élet-
mentő, vagy vagyonmentési akcióban 
vettek részt, munkásságukkal a város 
érdekeit szolgálták, öregbítették jó hír-
nevét idehaza és külföldön, valamint a 
Jánsky Emlékplakett arany fokozatával 
rendelkező véradók kaphatják meg e 
díjat. 

Idén polgármester díjban részesült a 
társadalmi élet területén elért rendkívü-
li érdemeiért, valamint a város jó hírne-
vének hazai és külföldi öregbítéséért 
Kiss Péter, a Metrans Csoport elnök-
vezérigazgatója. Kiss Péter Dunaszer-
dahely várossal nagyon jó kapcsolatot 
ápol és aktívan segíti a városi közössé-
gi eseményeket.

Fennállásának 20. évfordulója al-
kalmából, valamint a város pezsgő 
kulturális életének színvonalasabbá 
tételéért ugyancsak polgármestert díj-
ban részesült a Szent György Kórus, 
amelynek képviseletében Érsek Rudolf 
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művészeti vezető és Kollár Katalin kar-
nagy vették át az elismerést.

A Polgármester emléklapját idén 
in memoriam Rácz László festő és 
népművelő, a Csallóközi Népművelési 
Központ művészeti osztályának egy-
kori módszertani vezetője kapta meg 
– az elismerést Rácz László özvegye 
vehette át.

Az önkormányzat minden évben 
megtiszteli városunk pedagógusait 
fáradságos munkájukért. Többéves 
hagyomány az is, hogy a város díjaival 
együtt tüntetik ki az Év pedagógusát. A 
kitüntetésre a városi fenntartású alap-
iskolák és óvodák, valamint a többi is-
kola vezetői javasolnak jelölteket. A díj-
ról végül Dunaszerdahely pedagógusai 
szavazással döntenek. Az Év Pedagó-

gusa Díjat 2021-ben a szakma Simon 
Anikónak, a Kodály Zoltán Alapiskola 
pedagógusának ítélte oda. 

Az Év pedagógusa díja mellett a vá-
rosi önkormányzat kulturális és sport 
bizottsága kezdeményezte, hogy a 
nagyközönség (jelenlegi diákok, volt ta-
nítványok, szülők) is szavazhassanak 
arról, ki a legnépszerűbb pedagógus. 
Az utolsó fordulóba hat jelölt került: 
Csémi Melinda, Fodor Ilona, Blanka 
Gašparíková, Marczell Erika, Simon 
Anikó és Vass Szilvia. A jelöltek közül 
a legtöbb szavazatot 2021-ben Blanka 
Gašparíková kapta.

Az esten tiszteletét tette Dömötör 
Csaba, a magyar Miniszterelnöki kabi-
netiroda államtitkára, miniszterhelyet-
tes, Jankovics Gyula, Magyarország 

pozsonyi nagykövetségének második 
tanácsosa, Deraj Mihály, a Dunaszer-
dahelyi Járási Hivatal elöljárója, Hájos 
Zoltán polgármester, A. Szabó László 
és Karaffa Attila alpolgármesterek, a 
városi képviselő-testület tagjai, Bub-
niak Júlia, a városi hivatal vezetője, a 
városi hivatal több vezető beosztású 
dolgozója, illetve a dunaszerdahelyi in-
tézmények vezetői. 

A gálaest műsorának meghittségét 
idősebb Derzsi György, az Opera Trió, 
Kovács Koppány, valamint Csémi Csil-
lag Virág fellépése emelte.

Az est hátralévő részében pedig a Ni-
kola Tesla – végtelen energia című mu-
sicalt tekinthette meg a nagyközönség 
a városi sportcsarnokban. 

(Nagy Attila, Fotók: Nagy Gyula)
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Najprestížnejšie ocenenia mesta 
odovzdávali v deň sv. Štefana
Dňa 20. augusta, v rámci slávnostné-
ho galavečera, v divadelnej sále Mest-
ského kultúrneho strediska Benedeka 
Csaplára odovzdali najprestížnejšie 
ocenenia mesta.

Mestské ocenenia sa predtým odo-
vzdávali vo sviatok založenia mes-
ta, jeho ochrancu, zjednotenia a jeho 
osobností, v deň sv. Juraja. Avšak pre 
pandémiu koronavírusu sa samosprá-
va mesta rozhodla slávnostnú ceremó-
niu presunúť na sviatok nášho  kráľa, 
zakladateľa štátu sv. Štefana

Na podujatí sa prítomným ako prvý 
prihovoril Zoltán Hájos.

„Máme za sebou bolestivé a otrasné 
mesiace. Ešte pred niekoľkými mesiac-
mi zúriaca nákaza koronavírusu vrhá 
svoj tieň aj na dnešnú slávnosť, otriasla 
naším spoločenstvom,  veď  sme sa 
museli naposledy rozlúčiť s mnohými 
významnými osobnosťami“ - uviedol 
primátor mesta a dodal, že každú ťaž-
kosť, smútok a bolesť napokon sprevá-
dza nádej.

Nádej spočíva vo zvrate života k lep-
šiemu, „nádej na návrat k životu spred 
roku 2020 sa ukrýva v porazení korona-
vírusu. Je to však možné dosiahnuť iba 
vakcináciou, čoho dôkazom sú aj histo-
rické vzory z minulosti.

Každý, kto túži žiť slobodne, bez ob-
medzení, tak, ako kedysi, byť súčasťou 
rodinného, kultúrneho či športového ži-
vota, nech sa dá zaočkovať, ak to jeho 
zdravotný stav dovoľuje.

Takto môžeme pomôcť sebe, na-
vzájom, celému nášmu spoločenstvu, 
takto sa môžeme vyhnúť sprísneniam 
a obmedzeniam“, resp. toto je cesta k 
tomu, aby sa mohli organizovať mest-
ské podujatia, ako je odovzdávanie 
cien, Žitnoostrovský galop alebo Žit-
noostrovský jarmok – upozorňoval 
Zoltán Hájos.

Vo svojom príhovore sa odvolával na 
ocenených ako na vzory hodné nasle-
dovania, svojím životom, prácou doká-
zali, že sa oplatí pre mesto pracovať.

V roku 2021 odovzdali tri ceny Pro 
Urbe. Prvú obdržala Margit Németh, 
psychologička v dôchodku, vysoko-

školská pedagogička, predsedníčka 
kuratória Nadácie Katedra, zaklada-
júca členka Združenia obrany mesta 
Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860, 
niekdajšia poslankyňa samosprávy 
mesta Dunajská Streda, za odvedenú 
prácu a formovanie spoločenského ži-
vota mesta.

Cenu Pro Urbe in memoriam mesto 
udelilo dvom nedávno zosnulým 
osobnostiam, Lászlóovi Huszárovi, 
organizátorovi osvety, jednému z naj-
významnejších osobností hornozem-
ského maďarského kultúrneho života, 
niekdajšiemu riaditeľovi Maďarského 
osvetového inštitútu na Slovensku a 
niekdajšiemu poslancovi samosprávy 
v Dunajskej Strede. Druhým je Tibor 
Kornfeld, niekdajší predstaviteľ Židov-
skej náboženskej obce v Dunajskej 
Strede, najvýznamnejší kronikár dunaj-
skostredského židovstva, oduševnený 
lokálpatriot nášho mesta, a tiež nie-
kdajší poslanec samosprávy mesta.  

Udelené ceny Pro Urbe in memoriam 
prevzali deti menovaných osobností.

Na udelenie Ceny primátora mesta 
Dunajská Streda možno navrhnúť také 
osoby alebo skupiny osôb, ktoré do-
siahli vynikajúce výsledky na poli vedy, 
techniky, umenia, športu a vzdelávania, 
pričinili sa o záchranu života či ma-
jetku, svojou prácou napĺňali záujmy 
mesta, šírili jeho dobré meno doma i v 
zahraničí, alebo sú darcami krvi, nosi-
teľmi zlatej Jánskeho plakety. 

Tento rok Cenu primátora za mimo-
riadne výsledky na poli spoločenského 
života, za šírenie dobrého mena mesta 
doma i v zahraničí obdržal Péter Kiss, 
predseda skupiny a generálny riaditeľ 
Metrans-u. S mestom Dunajská Streda 
pestuje veľmi dobré vzťahy a aktívne 
sa podieľa na spoločenskom dianí v 
meste. 

Cenu primátora mesta obdržal aj 
Chór sv. Juraja pri príležitosti 20. výro-
čia jeho založenia, ako aj za prispenie 
k zvýšeniu úrovne kultúrneho života 
v meste. Cenu prevzali Rudolf Érsek, 
umelecký vedúci súboru a zbormaj-
sterka Katalin Kollár.

Pamätnú listinu primátora mesta 
tento rok dostal in memoriam László 
Rácz, maliar a osvetár, niekdajší vedúci 
metodického oddelenia Žitnoostrov-
ského osvetového strediska – ocene-
nie prevzala jeho vdova.

Samospráva si každý rok uctí peda-
gógov mesta za ich namáhavú prácu. 
Je viacročnou tradíciou, že popri mest-
ských cenách vyznamenajú aj Pedagó-
ga roka. Na toto ocenenie podávajú ná-
vrh vedenia materských a základných 
škôl v pôsobnosti mesta, ako aj vede-
nia ostatných škôl v meste. O udelení 
ceny v konečnom dôsledku rozhodnú 
pedagógovia Dunajskej Stredy hlaso-
vaním. V roku 2021 cenu Pedagóg roka 
získala Anikó Simon zo Základnej školy 
Zoltána Kodálya. 

Komisia pre kultúru a šport mestskej 
samosprávy navrhla, aby popri cene 
Pedagóg roka mohla o tom, kto je naj-
populárnejší pedagóg, hlasovať aj širo-
ká verejnosť (súčasní žiaci, bývalí žiaci, 
rodičia). Do posledného kola sa dostali 
šiesti navrhovaní: Csémi Melinda, Fo-
dor Ilona, Blanka Gašparíková, Marcze-
ll Erika, Simon Anikó a Vass Szilvia. Z 
nich najviac hlasov v roku 2021 dostala 
Blanka Gašparíková. 

Slávnostného aktu sa zúčastnil aj 
Dömötör Csaba, štátny tajomník úradu 
maďarského ministerského predsedu, 
zástupca ministra, Jankovics Gyula, 
druhý poradca Maďarského veľvysla-
nectva v Bratislave, Deraj Mihály, vedú-
ci Okresného úradu Dunajská Streda, 
primátor mesta Zoltán Hájos, vicepri-
mátori László A. Szabó a Attila Karaffa, 
členovia mestského zastupiteľstva, 
Bubniak Júlia, prednostka mestského 
úradu, viacerí vedúci pracovníci mest-
ského úradu, ako aj vedúci dunajsko-
stredských inštitúcií.

Úroveň galavečera umocnilo aj vystú-
penia umelcov: Derzsi György st., Ope-
ra Trio, Kovács Koppány, Csémi Csillag 
Virág.

V ďalšej časti večera si verejnosť 
mohla v mestskej športovej hale po-
zrieť: Nikola Tesla – nekonečná ener-
gia.

(Nagy Attila, Foto: Nagy Gyula)
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Urobme všetko pre to, 
aby sme dosiahli uzmierenie
2. augusta si prítomní pri pamätníku 
na Rybnom námestí zaspomínali na 
rómsky holokaust spred 77 rokov po-
čas druhej svetovej vojny, pripomenu-
tím neľudských hrôz tohto obdobia.

Počas noci z 2. na 3. augusta 1944, 
za likvidácie koncentračného tábora 
Auschwitz-Birkenau nacisti zavraždi-
li 2900 rómov a nemeckých cigánov. 
Väčšina obetí boli starší a chorí ľudia, 
resp. ženy a deti. Na ich pamiatku je 
2. august Pamätným dňom rómskeho 
holokaustu. Pripomenuli si aj takmer 
šesťdesiat rómov, ktorých v roku 1945 
večer  na Veľký piatok jednotky SS a 
maďarskí fašisti povraždili na brehu 
Malého Dunaja medzi obcami Topoľní-
ky a Trhová Hradská.

Zároveň si pripomenuli aj smelý čin 
dunajskostredského kňaza, dekana 
Ödöna Janovitsa, vďaka jeho osobnej 
angažovanosti sa dunajskostredskí ci-
gáni vyhli deportácii.

Na pamätnom zhromaždení, ktoré 
organizoval Výskumný ústav rómske-
ho holokaustu, sa okrem iných zúčast-
nila ministerka spravodlivosti Mária 
Kolíková, splnomocnenkyňa vlády pre 
rómsku komunitu Andrea Bučková, 
člen európskeho parlamentu Peter Pol-
lák, ako aj viceprimátor mesta László 
A. Szabó.

Vo svojom príhovore László A. Szabó 
vyzdvihol symboliku pamätníka po-
staveného v roku 2006, ktorý sa stal 
miestom na spomínanie.

„Tento pamätník majestátnym spô-
sobom pripomína okoloidúcim, prečo 
je nutné eliminovať každé zlo, každú 
nenávisť, zlobu, nevraživosť a fóbiu, 
ktorú množstvo ľudí stále v sebe nielen 
prechováva, ba ešte aj hlása a propa-
guje“ - uviedol, a dodal, že pamätník 
upozorňuje prechádzajúcich aj na to, 
že „treba skoncovať so všetkou ne-
návisťou, hnevom, nepriateľstvom a 
fóbiami“, tento pamätník varuje „všet-
kých vedúcich činiteľov mesta, kraja, 
krajiny, aby nikdy nevystupovali proti 
menšinám. Vyzýva nás, aby sme robili 
všetko pre zmierenie, pre odstránenie 
akýchkoľvek sporov a nezhôd…“

Podľa ministerky spravodlivosti Má-
rie Kolíkovej je dôležité prízvukovať 
mladým ľuďom, že „rómsky holokaust 
nebol iba obťažovaním či ponížením, 
ale vražedným krviprelievaním”, o čom 
treba sústavne hovoriť, lebo históriu a 
jej chyby neslobodno podceňovať. 

Hlavný organizátor podujatia József 
Ravasz, riaditeľ Výskumného ústavu 
rómskeho holokaustu tiež poukázal 
na to, že neslobodno dať priestor vzni-
ku nenávisti, upriamil pozornosť aj na 
to, že „sa treba starať o mladú rómsku 
generáciu, ktorá ale tiež musí urobiť 
všetko v záujme toho, aby  rómske etni-
kum našlo seba samého, smelo prijalo 
svoju identitu a začalo budovať systém 
vlastných ustanovizní“.

Aj Andrea Bučková, splnomocnenky-
ňa vlády pre rómsku komunitu zdôraz-
nila nevyhnutnosť tolerancie a mierové-
ho spolužitia vedľa seba. Peter Pollák, 
člen európskeho parlamentu poukázal 
na ešte aj dnes pretrvávajúce predsud-
ky voči rómom. Michal Deraj, prednos-
ta Okresného úradu v Dunajskej Strede, 
tiež hovoril o podmienkach mierového 
spolužitia, kým Tibor Író, riaditeľ Okres-
ného úradu práce pripomenul, aká dô-
ležitá je úloha demokracie a rovnopráv-
nosti pre zlepšovanie chodu dnešnej 
spoločnosti. 

Po spomienkových prejavoch prítom-
ní položili k pamätníku vence. 

(Text a foto: Nagy)
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Voľby hlavného kontrolóra

Főellenőr – pályázati felhívás
Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete a 2021. június 29-én 
hozott döntése értelmében meghirdeti a választást a városi főel-
lenőri munkakör betöltésére a következő feltételek mellett:

Szakképesítési feltételek: 
legalább teljes középiskolai végzettség 
További követelmények:
• munkába lépés feltételezett időpontja 2021. december 1. 
• munkaviszony teljes munkaidőben: 6 évre szóló munkaviszony
• büntetlen előélet
• legalább 5 év tapasztalat
• vezetői és szervezői képességek
• bérezés a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. tör-

vény 18c§ (1) és (5) bekezdései és későbbi módosításaik alapján
Az írásos jelentkezés részei:
a) Személyes adatok: vezetéknév és keresztnév, születési idő, ál-

landó lakhely címe
b) Az elért legmagasabb iskolai végzettség.
c) Az eddigi munkatapasztalatok összegzése a munkatevékeny-

ségek rövid leírásával.
d) Tájékoztatás vállalkozásról, vagy más keresőtevékenység vég-

zéséről, továbbá tájékoztatás vállalkozói tevékenységet folytató 
jogi személyekben betöltött vezetői tisztségről, valamint e jogi sze-
mélyek más ellenőrző és felügyelő szerveiben betöltött tagságáról.

e) Tájékoztatás az alapvető önkormányzati jogi normák ismere-
téről.

f) Nyelvi ismeretek és számítógépes ismeretek.
g) A személyes adatok védelméről szóló 2018. évi 18. törvény és 

későbbi módosításai értelmében a személyes adatok feldolgozá-
sához szükséges beleegyező nyilatkozat Dunaszerdahely Város 
Képviselő-testületének ülésén tartandó városi főellenőr - választás 
céljából. A saját kézjeggyel ellátott írásos beleegyezésnek tartal-
maznia kell főként azt, hogy ki és kinek adja a belegyezést, milyen 
célból, személyes adatok jegyzékét és hogy mennyi időre érvényes 
a beleegyezés és annak visszavonásának feltételeit.

A benyújtandó okiratok:
Írásos jelentkezés
Okirat az iskolai végzettségről
Strukturált önéletrajz,
A hatósági erkölcsi bizonyítvány lekéréséhez szükséges adatok 

(1. sz. melléklet)

A pályázat benyújtásának határideje az eredeti vagy hitelesített 
iratokkal: legkésőbb 2021. október 15-ig 15:00 óráig a következő 
címre: Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad Hlavná 50/16, 929 01 
Dunajská Streda. Kérjük a borítékra ráírni: „Voľba hlavného kontro-
lóra - NEOTVÁRAŤ “.

A választások időpontja és helyszíne: 2021. november 16. 14.30 
órai kezdettel Dunaszerdahely Város Képviselő-testületének ülésén, 
Dunaszerdahelyi Városi Hivatal épületében a II. emeleti ülésterem-
ben, Dunaszerdahely, Fő utca 50/16.

Azok a jelentkezők, akik megfelelnek a előírt feltételeknek és be-
nyújtották az összes szükséges dokumentumot, meghívást kapnak 
Dunaszerdahely Város Képviselő-testületének 2021.11.16-i ülésére, 
ahol sor kerül a szóbeli állásinterjúra minden résztvevő részére 10 
perc terjedelemben.

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda na svojom zasadnutí 
dňa 29.06.2021 rozhodlo o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra 
mesta Dunajská Streda a schválilo nasledovné predpoklady a po-
žiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplne stredné vzdelanie
Ďalšie požiadavky:
• predpokladaný nástup do práce: 1. decembra 2021
• pracovný pomer na plný pracovný úväzok na funkčné obdobie: 

6 rokov
• bezúhonnosť
• minimálne 5 ročná prax
• riadiace a organizačné schopnosti
• plat podľa § 18c ods. 1 a ods. 5. zákona č. 369/1990 Zb. o obec-

nom zriadení v znení neskorších predpisov
Náležitosti písomnej prihlášky
a) Osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, 

adresa trvalého pobytu.
b) Dosiahnuté najvyššie vzdelanie.
c) Prehľad doterajšej praxe so stručným popisom pracovných 

činností.
d) Informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo 

vykonáva inú zárobkovú činnosť a o členstve v riadiacich, kontrol-
ných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonáva-
jú podnikateľskú činnosť.

e) Informácia o znalosti základných noriem samosprávy.
f) Informácia o jazykových a počítačových znalostiach.
g) Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta 
Dunajská Streda na rokovaní Mestského zastupiteľstva Dunajská 
Streda. Písomný súhlas obsahuje najmä údaje o tom, kto súhlas 
dáva, komu sa súhlas dáva a na aký účel, rozsah osobných údajov, 
na akú dobu sa súhlas dáva a podmienky jeho odvolania.

Požadované doklady:
Písomná prihláška
Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
Štrukturovaný životopis
Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 
(príloha č. 1)

Dátum podania písomnej prihlášky spolu s požadovanými 
originálnymi alebo úradne overenými dokladmi: najneskôr dňa 
15.10.2021 do 10.00 hod. na adresu: Mesto Dunajská Streda, Mest-
ský úrad Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda. Na obálku je po-
trebné napísať ,,Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ,,.

Termín, čas a miesto konania voľby: 16.11.2021 so začiatkom o 
14.30 hod. na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Stre-
da, budova Mestského úradu v Dunajskej Strede, na adrese Hlavná 
ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda, zasadacia miestnosť na II. 
poschodí.

Jednotliví kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí splnia 
podmienky budú písomne pozvaní na zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva Dunajská Streda, ktoré sa bude konať dňa 16.11.2021, kde 
každý kandidát bude mať právo vystúpiť za účelom svojej prezentá-
cie v časovom rozsahu maximálne 10 min.
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Navštívte so svojimi deťmi včielku Maju
Od 13. augusta sa môžu deti hrať s 
Majou, včielkou Majou a jej spoločník-
mi. Dnes oficiálne odovzdali ihrisko 
na sídlisku Boriny, ktorú vyhrali v rám-
ci súťaže obchodného reťazca Lidl Ži-
hadielko 2020.

Súťažná hra vyhlásená v januári 
2020 sa stretla s obrovským záujmom, 
okrem obyvateľov mesta k 508 119 
platných hlasov prispeli aj obyvatelia 
širšieho okolia, aby sme sa dostali me-
dzi tých desať sídlisk, ktoré sa vďaka 
Lidl-u obohatili o moderné detské ih-
risko. Plánovaná výstavba v roku 2020 
pre pandémiu koronavírusu sa o rok 
odsunula a prebehla v roku 2021.

„Dnešný deň je sviatkom, najmä pre 
deti a ich rodičov, preto, že mesto sa 
obohatilo o krásne, nové, moderné ih-
risko“ - povedal primátor mesta Zoltán 
Hájos na slávnostnom odovzdávaní v 
piatok dopoludnia.

Vo svojom krátkom príhovore vyjadril 
poďakovanie tým, ktorí svojím hlasova-
ním prispeli k úspechu – obyvateľom 
nášho mesta, ako aj ďalším, žijúcim v 
našom regióne, ktorí podporili obyvate-
ľov Dunajskej Stredy.

Ako uviedol, na tomto ihrisku očaká-
va nie iba malých obyvateľov nášho 
mesta, ale pozýva na vyskúšanie no-
vých hracích elementov aj tých, ktorí 

pomohli pri súťaži; všetkých, ktorí hru 
podporili svojím hlasovaním, a vďaka 
nim sa mestu podarilo v súťaži ihrisko 
vyhrať – toto ihrisko je dôkazom, aký 
výsledok môže priniesť spolupráca.

„Zároveň sľubujeme aj to, že ak o 
podobnú pomoc požiada ktorékoľvek 
osídlenie v regióne, radi im vyhovieme“ 
- dodal primátor mesta.

Iniciátorovi stavby, obchodnému 
reťazcu Lidl poprial veľa spokojných 
zákazníkov, podniku Playsystem sa po-
ďakoval za odvedenú prácu.

Pracovník obchodného reťazca Lidl 
sa poďakoval za úspešnú spoluprácu, 

všetkým obyvateľom mesta poprial 
príjemné chvíle strávené na ihrisku a 
pomyselný kľuč od ihriska odovzdal 
Zoltánovi Hájosovi.

Po oficiálnom odovzdaní sa ihriska 
zmocnili prítomné deti, ktoré okrem 
nových hracích prvkov zabávali aj Am-
brus Lelkes Simona a Csiba Zsolt, ktorí 
ich premenili na Miňonov a svojím inte-
raktívnym programom im tak ešte viac 
spríjemnili piatkové dopoludnie. Na 
dôvažok, vďaka sponzorom sa každý 
návštevník slávnostného odovzdáva-
nia ihriska obohatil o milé prekvapenie.

(Text a foto: Rózsár, preklad: esz)
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Szakmai gyakorlat 
a dunaszerdahelyi városi médiában
A dunaszerdahelyi városi médiát mű-
ködtető Perfects Rt. szeptembertől 
szakmai gyakorlatot hirdet a szlováki-
ai és magyarországi egyetemeken ta-
nuló média-, újságírás és kommuniká-
ció szakos, Dunaszerdahelyi járásban 
élő egyetemi hallgatóknak. 

A szakmai gyakorlat időtartama 
2021. szeptember – 2022. május (100 
gyakorlati óra), amelynek végén a hall-
gató az egyetemen felhasználható 
igazolást és oklevelet kap, egyúttal si-
keres teljesítés után lehetősége adó-
dik további külsős együttműködésre 
a vállalat által működtetett médiater-
mékeknél. A gyakorlat ideje alatt a si-
keres jelentkezőnek lehetősége nyílik 
kipróbálnia magát a Dunaszerdahelyi 
Városi Televízió és a Dunaszerdahelyi.
sk portál szerkesztőségében, helyszíni 
anyagok készítésében és a szerkesztő-
ségi munkában.

A nálunk folytatott szakmai gyakor-
latnak három alapvető célja van:

• a hallgatók a gyakorlatban tesztel-
hetik tudásukat;

• érdeklődésüknek megfelelő, kor-
szerű, a későbbi munkájuk során fel-
használható gyakorlati tudásra tehet-
nek szert;

• olyan kapcsolatokat építhetnek ki, 
amelyek segítik szakmai fejlődésüket.

Az egyetemektől kapott visszajelzé-
seink is azt igazolják, hogy média- és 
kommunikációtudomány területén 
a szakmai gyakorlatnak kiemelkedő 
jelentősége van. A médiaipar gyors 
fejlődése arra kényszeríti a szereplő-

ket, hogy állandóan lépést tartsanak 
a technológiai és szervezeti-kulturális, 
illetve piaci változásokkal. Továbbá 
azért is, mert az elmúlt években a mé-
diatanulmányokat felkínáló felsőokta-
tási helyek számának gyors növekedé-
se igen éles versenyhelyzetet teremtett 
a munkaerőpiacon ezen a területen is.

Amit kínálunk: 
• kreatív, kihívásokkal teli szakmai 

fejlődés,
• felkészült szakmai csapattal való 

együttműködés,
• modern műszaki eszközök haszná-

latának megismerése,
• érdekes, tapasztalatgyűjtést szol-

gáló feladatok,
• lehetőség a további, anyagilag érté-

kelt együttműködésre.

Amit elvárunk: 
• aktív hallgatói jogviszony,
• céltudatosság, motiváltság,
• íráskészség,
• magyar és szlovák nyelvtudás,
• dunaszerdahelyi helyismeret.

Pályázni 2021. augusztus 31., 12.00 
óráig lehet szakmai önéletrajz és moti-
vációs levél küldésével 

a rajkovics@perfects.sk címre. 
Az e-mail tárgyában kérjük feltüntet-

ni: Szakmai gyakorlat.

A jelentkezőket szeptember elején 
személyes vagy az esetleges járvány-
ügyi korlátozások esetén online meg-
hallgatásra hívjuk, amely után döntünk 
a szakmai gyakorlatra történő felvétel-
ről.
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SÚTAZ VO VARENÍ “HALÁSZLÉ” AII.

jazero v Thermalparku Dunajská Streda

Od 12:00 bezplatné hudobno�zábavné
programy pre celú rodinu!

4. september, sobota

dunaszerdahelyi Thermalpark tava

szeptember 4., szombat
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lentkezés: 
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@
thermalpark.sk

Déltol ingyenes programok
az egész család részére!

Bovebb információ/ Viac informácií: facebook.com/ThermalparkDS
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Dunaszerdahely szülötte, városunk díszpolgára, Rácz Tibor 
harmonikaművész, a Pozsonyi Konzervatórium professzora 
nevét viseli július 5-étől a Csaplár Benedek Városi Művelődési 
Központ újonnan 
átadott kamarater-
me. A terem ünne-
pélyes névadójára a 
30. Frank Marocco 
Nemzetközi Har-
monikafesztivál 
megnyitóján, a mű-
vész jelenlétében 
került sor.

„Dunaszerdahely 
városa és a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ kul-
turális életében is egyedülálló eseménynek vagyunk ma a tanúi” 
– fogalmazott Takács Tímea, a kultúrközpont vezetője, a név-
adó ötletgazdája, hozzátéve, hogy „minden gyermek tehetséges 
valamiben, de ha nincsennek mellette a szülők, a pedagógusok, 
akkor az a tehetség elvész.”

Takács Tímea külön megköszönte a városi kulturális bizott-
ságnak is, hogy a kamaraterem névadóját támogatták, munka-
társainak pedig azt az önzetlen segítséget, amely nélkül nem 
valósulhatott volna meg a kamaraterem megszépülése és át-
adója.

Az elismert koncertzenész, Rácz Tibor ugyancsak köszönetét 
fejezte ki szülővárosának, szüleinek és tanárainak azért, hogy 
segítették zenei pályáján, támogatták választott művészetének 
elsajátításában.

A harmonikafesztivál nyitányát megelőzően még egy Rácz Ti-
bor CD-t is megkereszteltek, majd Szatzker Zsanett és Deli Zsolt 
harmonikaművészek, Kovács Balázs harsonaművész, valamint 
Bogdan Laketič harmonikaművész, nemzetközi zenei verse-
nyek díjazottja adott nagy sikerű koncertet.

Rácz Tibor harmonikaművész, pedagógus, 34 országban 
koncertezett, s az egész világon elismert bravúros technikája 
és zenei érzékenysége. A rengeteg díj és elismerés tulajdono-
sa egyben művészeti igazgató is, a Pozsonyi Konzervatórium 
harmonikajáték, kamarajáték, módszertan, didaktika, esztétika, 
harmonikairodalom és -történet professzora, valamint a Pozso-
nyi Szépművészeti Főiskola külsős harmonika- és kamarajáték 
tanára. Elismerése között ott találjuk a Pro Hungarica Díjat is.

Városunk díszpolgára 1953. április 7-én született Dunaszer-
dahelyen. Egyik őse Deák Ferenc igazságügyminiszter, a 19. 
századi Magyarország egyik legjelentősebb politikusa, a „haza 
bölcse” volt.

Zenei tanulmányait 1958–1968 között a Dunaszerdahelyi Mű-
vészeti Népiskolában kezdte, majd 1968–1974 között a pozso-
nyi konzervatórium harmonika és zenepedagógia szakán foly-
tatta. 1974–1978 között a pozsonyi Szépművészeti Főiskola 
Harmonika Fakultását látogatta, harmonika és koncertirányzat 
szakon. 1980–1982 posztgraduális tanulmányokat folytatott  a 
DPV MU-n, esztétika és kultúrpolitika irányvonalon, majd 1994 
és 2002 között a bécsi Franz Schubert Konzervatóriumban ta-
nult többek között zenepedagógiát és didaktikát, elemi zenei 
oktatást. (nagy)

Rövid hírek

A Pázmaneum Polgári Társulás szervezésében jú-
lius 29-én nyílt meg az a kültéri, utcai fényképkiállítás, 
amelyen 30 nagy formátumú fénykép látható a hajda-
ni és a jelenlegi Dunaszerdahelyről. A felvételek Nagy 
Gyula fotóiból és Karaffa Attila magángyűjteményében 
található régi képeslapok anyagából lettek összeválo-
gatva.

A szervezők szándéka szerint a nyári hónapok alatt a 
sétányon a járókelőknek, különösen a turistáknak sze-
rettek volna kellemes nosztalgiázást, illetve szép nyári 
élményt, feltöltődést varázsolni a Csallóköz központ-
járól készült fényképek segítségével. Egyben jótékony 
célt is szolgál a kiállítás. A Buena Coffee House kávézó-
ban ugyanis megvásárolhatóak a kiállított fényképekről 
készült képeslapok, s a befolyt összegből a dunaszer-
dahelyi kórház gyerekosztályát támogatják. A kiállítás 
Dunaszerdahely város anyagi hozzájárulásával valósul 
meg, és az időjárási viszonyokat figyelembe véve au-
gusztus végéig tekinthető meg a Bartók Béla sétányon. 
(na)

A református templomban tekinthető meg Simon 
Anikó üvegfestményeit bemutató tárlat. A Dunaszerda-
helyi Református Egyházközség által szervezett kiállí-
tást augusztus 15-én nyitották meg, s az a vasárnapi 
istentiszteletek előtt és után egészen szeptember 26-ig 
megtekinthető. (-ya-)

Július 29-én kezdődött a Karcsai út felújítása. Beré-
nyi József megyealelnök szerint „ez a Dunaszerdahely 
területén található útszakasz volt az egyik legrosszabb 
állapotban lévő megyei út. 

Például télen a hó eltakarítása is nehézségekbe üt-
között, mert a födémek szinte kiugrottak az aszfaltból. 
Ezért is örülök, hogy az idei megyei költségvetésbe si-
került beletenni a teljes útszakasz felújítását” – mondta 
el Berényi József Nagyszombat megyei alelnök.

A költségekre a megye egy nagyobb összeget különí-
tett el, ami azonban a közbeszerzésnek köszönhetően 
végül alacsonyabb, 200 ezer eurónyi lett.

„A győztes kivitelező cég pedig a dunaszerdahelyi 
EKOM Plus lett, s külön érdekesség, hogy a cég telephe-
lye éppen ezen az úton található. Ilyen szempontból is 
minden bizonnyal költségspóroló, hogy a távolság, amit 
meg kell tennie a gépeknek, valóban minimális” – tette 
hozzá Berényi.

A megyealelnök külön örömmel fogadta, hogy egy du-
naszerdahelyi cég nyerte meg a beruházást, kiváltképp 
azért, mert ha a helyiek dolgoznak, az a minőségben is 
megtapasztalható. Egy helyi cég ugyanis nem enged-
heti meg, hogy rossz minőségben végezze el a munkát, 
mert nap mint nap szembesül a végeredménnyel.

A Karcsai szakaszon kívül ezen a nyáron a járás terü-
letét illetően még útfelújítások zajlanak Nagymagyaron, 
Bősön, Patas és Bögellő között, illetve Dercsika környé-
kén. (nagy)
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Születések – Novorodenci
Bartalos Dominik, Bertók Domink, Bott Sophia
Bugaová Sandra, Bugová Emily, Csehová Viktória
Csóka Máté, Dinga Luca, Dósa Bálint
Esztergályos Richárd, Farkas Emir
Farkasová Emily Zoé, Fröhlich Daniel
Gavlider Leon Péter, Honti Dániel, Húsvét Lara
Kopilec Samuel, Kovács Daniel, Kovács Márk
Krascsenits Daniel, Lelkes Alex, Luknár Lukáš
Mačády Viktória, Menyhárt Áron, Nagy Valter
Nezníková Ela, Papp Dániel, Sebő Matej, Seregi Dániel
Szabó Panna, Tóth Benett, Toui Leyla, Varga Mátyás
Vízy Attila, Zajonc Lilla

Elhalálozások – Zomreli
Ambrusová Klára (1944), Balogh Mária (1943)
Belanová Júlia (1935), Csibová Margita (1934)
Csölle Štefan (1948), Dudásová Zuzana (1950)
Feiglerová Šára (1931), Fóthy Renáta (1965)
Gombos Ladislav (1941), 
Helyesová Alžbeta (1945)
Horváthová Helena (1942), 
Kaprinaiová Rozália (1942)
Kovács Jozef (1961), Kováčová Mária (1948)
Mgr. Kocáková Marta (1949), 
Kratinoha Marian (1964)
Lakatosová Mária ( 1935), László Vojtech (1927)
Lavu Štefan (1962), Mátyásová Rozália (1941)
Méry Ján (1953), Mészárosová Katarína (1952)
Miklóš Mikuláš (1939), 
Némethová Alžbeta (1948)
Olláriová Helena (1940), Olléová Helena (1936)
Orisko Štefan (1941), Pálová Alžbeta (1943)
Mgr. Pomichal Márta (1953), Salát Vendelín (1938)
Sárkányová Margita ( 1931), Szabó Alexander (1944)
Vidová Gabriela (1960), 
Zsigárdiová Magdaléna (1935)

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

Házasságkötések – Sobáše
Adrian Kaczor – Beata Neuschwendtner
Ákos Ozsvald – Mgr. Judit Hölgye
Andrássy Arnold – Ferenczová Michaela
Attila Erdélyi – Dóra Szeghyová
Bc. Ákos Zilizi – Mgr. Edina Pónya
Bc.Juriga Rastislav – Bokrosová Mária
Binder László Bálint – Szabóová Orsolya
Bodó Richard – Touati Karen
Boris Lehner – Lenka Krondiaková
Csaplár Ladislav – Hajdúová Eszter
Döme Adam – Zámečníková Marcela
Erdélyi Attila – Bazsó Alexandra
Gábor Scheer – Mária Szabó
Hodossy Karol – Makkyová Tímea
Horváth Vince – Mucska Hajnalka
Ing. Denis Tuška – Erika Márkusová
Ing. Ervín Filip – Michaela Jaššová
Juhos Ladislav – Ravaszová Judita
Krisztián Pomichal – Mgr. Alexandra Koczó
Lákics Szilárd – Ing. Vinczeová Edita
Madarász Ákos – Bc.Némethová Andrea
Mgr. Ján Elek – Rebeka Mészárosová
Mintách Miroslav – Lavrincic Hermina
Molnár Štefan – Kotková Michaela
Norbert Bódis – Mgr. Nikoleta Mogonyová
Norbert Sárközi – Barbara Kása
Oláh Jozef – Danisová Viola
Peter Vida – Edina Sütőová 
Roland Polák – Viktória Éger
Sideris Ioannis – Jonášová Nikoleta
Surányi Ladislav – Ing. Rojková Gabriela
Szelle Ľudovít – Mgr. Csomorová Diana
Štefan Gál – Silvia Ballánová
Štefan Torma – JUDr. Scarlett Jávorková
Tomáš Nagy – Ing. Eva Baráth
Tomáš Novák – Zuzana Zimmer Tóthová
Vojtech Edmár – Viktória Földes

Eladó családi ház telekkel. Ponúkam na predaj rodinný 
dom s veľkým pozemkom. Tel.: 0915 275 136.
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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

Prebieha zmena 
územného plánu mesta Dunajskej Stredy

Mesto Dunajská Streda v súlade s ust. 
§ 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územ-
nom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov týmto verejnosti oznamu-
je, že sa začalo prerokovanie návrhu 
„Zmien a doplnkov 17/2021 územ-

Módosul a Városi Területrendezési Terv
Dunaszerdahely városa az 50/1976 területrendezésről és 

az építési rendtartásról (építésügyi törvény) szóló törvény 
22§ alapján értesíti

a közvéleményt, hogy elkezdődött a „Dunaszerdahely Terü-
letrendezési Terve – változások és módosítások 17/2021“ 
dokumentáció tárgyalásának megkezdése.

ného plánu mesta Dunajská Streda“. 
Originál dokumentácie je počas 30 dní 
k dispozícii na verejné nahliadnutie na 
Mestskom úrade v Dunajskej Strede, 
na oddelení územného plánovania, vý-
stavby a dopravy, č. dverí 220, na úrad-
nej tabuli mesta. Materiál je zverejnený 

aj na webovej stránke mesta (link: htt-
ps://dunstreda.sk/oznamenia-2). 

Verejnosť je oprávnená podať pri-
pomienky k návrhu zmien a doplnkov 
územného plánu mesta Dunajská Stre-
da do 30 dní odo dňa oznámenia, t.j. od 
10.8.2021.

A dokumentáció 30 napon keresztül megtekinthető a Váro-
si Hivatal 220. sz. irodájában, és elérhető a város honlapján 
(link: https://dunstreda.sk/oznamenia-2).

A nyilvánosság észrevételeit a kifüggesztésről (2021.8.10.) 
számított 30 napon belül teheti meg.

(-)


