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Találjunk vissza
Néha már azt gondoljuk, hogy ennek a 
két éve tartó bizonytalanságnak nem is 
lesz vége. Pedig így lesz. Néhány hete 
még úgy tűnt, a koronavírus ha nem 
is tűnik el, legalább hatása mérséklő-
dik a mindennapjainkra, de időközben 
a szomszédunkban kitört egy háború, 
amelynek fenyegetéseit jobban érez-
zük, mint a világban zajló más konflik-
tusokét.

Ebben az időszakban aztán az emel-
kedő árak és a kiszámíthatatlan jövő 
közepette egy dologra az eddigieknél is 
jobban oda kellene figyelnünk, méghoz-
zá a lelki egyensúlyunk megteremtésé-
re. Anélkül ugyanis a sok információ és 
(ál)hír világában könnyen válhatunk a 
kor ilyen vagy olyan áldozatává. Láthat-
juk ezt a nyugdíjasok hiszékenységét 

kihasználó csalók számának növeke-
désében és abban is, hányan igyekez-
tek az orosz-ukrán konfliktus kitörése 
utáni napokban kivenni megtakarítása-
ikat a bankokból vagy útlevelet készít-
tetni itt a járásunkban is.

Az idősebbek persze megjegyezhetik, 
nincs semmi új a nap alatt, az emberi 
természet már csak ilyen, a pánik köny-
nyen úrrá lesz rajta, de még soha nem 
éltünk olyan korszakban, amikor a hí-
rek ilyen mennyiségben ömlöttek ránk 
egy-egy vészhelyzetben, ezért aztán a 
folyamatok is felgyorsultak.

A koronavírus megmutatta ennek 
veszélyes következményeit, hiszen 
már-már vallásszerű tagadók csoport-
ja alakult, akik egy része minden tudo-
mányos állítást kétségbe akart vonni, 

miközben a másik oldalon sem találtuk 
a megfelelő választ, amely segített vol-
na ezen kétségeket megfelelő mederbe 
terelni.

Nincs ez másként a háború kapcsán 
sem, pedig a megosztottság semmi-
lyen korban nem vezetett jóra. Öröm-
teli ugyanakkor látni, hogy rengetegen 
próbálnak segíteni a háború ellen me-
nekülőknek, s bízzunk benne, a harcok 
hamarosan véget érnek, mert ahogy 
a járvány is rávilágított, egy elhúzódó 
szükséghelyzet mindig új szituációt 
teremt. Jó volna, ha már legalább rész-
ben visszatérhetnénk a 2020 előtti min-
dennapokhoz, mert az emberéletekben 
és a gazdaságban tett pusztítások 
mellett a vírus a lelkeket sem kímélte. 

Rajkovics Péter (fotó: Rózsár Vince)
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Je našou povinnosťou pomáhať! 
PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta Dunajská Streda

Už viac ako mesiac trvá v našom su-
sedstve rusko-ukrajinská vojna. Kon-
flikt, samozrejme, zamestnáva aj ľudí 
v našom regióne. V tejto súvislosti 
sme sa obrátili na primátora mesta 
Zoltána Hájosa.

Môžeme povedať, že vojna sa dotýka 
aj nás, Dunajskostredčanov, jednak jej 
blízkosť, jednak z hľadiska utečencov 
prichádzajúcich do nášho mesta, ktorí 
tu našli útočisko, aj keď iba dočasné. 
Aj samospráva považovala za dôležité 
vyjadriť solidaritu, a to nie iba smerom 
k obyvateľom družobného mesta Be-
rehovo, ale, nezávisle od národnosti, 
všetkým obyvateľom Ukrajiny. Dunaj-
skostredčania sa rozhýbali, tiež  aj ob-
čania z okolia, a pomáhajú darmi, pe-
niazmi, vlastnou prácou.

Chcel by som vyjadriť vďaku kaž-
dému, kto sa akýmkoľvek spôsobom 
zapojil do pomoci, ako aj tým, ktorí sa 
naďalej chcú zapájať do pomoci pri-
chádzajúcim utečencom. 

Pomoc sa totiž nemôže zastaviť, 
veľa Ukrajincov prichádza iba s jednou 
taškou, so šatami na jednu výmenu, 
nechajúc za sebou svoju nehnuteľ-
nosť, byt, výsledky celoživotnej práce. 
Na čas, kým sa dostanú k peniazom, 
štátnej pomoci, snažíme sa im zabez-
pečiť nevyhnutné životné potreby. Sa-
mospráva ponúkla dve nehnuteľnosti, 
jedna je nad ubytovňou pre bezdomov-
cov, ale je to celkom samostatná časť 
budovy, ako aj mestský penzión na 
území termálneho kúpaliska. Zatiaľ to 
stačí na to, aby sa utečenci mali kde 
dočasne utiahnuť, kým sa pohnú ďalej, 
resp. si nájdu vyhovujúce ubytovanie v 
Dunajskej Strede alebo v okolí. 

Radi by sme upriamili pozornosť ob-
čanov Dunajskej Stredy na možnosti, 
ako naďalej pomáhať. Zberné miesto, 
ktoré bolo vytvorené v Spoločenskom 
dome v Malom Blahove, sme presťaho-
vali do bývalej zubnej ambulancie v Zá-
kladnej škole Zoltána Kodálya, vchod 
do nej je zo Železničnej ulice. Tu naši 

spolupracovníci očakávajú darcov kaž-
dý utorok a štvrtok v čase medzi 16.00 
a 18.00 hodinou. Momentálne je po-
trebné najmä šatstvo, primerané roč-
nému obdobiu – máme na mysli matky 
s deťmi, šatstvo pre deti a dospievajú-
cich, pre ženy. Popri tom s vďakou prij-
meme aj detské kočíky, ale aj plienky vo 
väčšom množstve. 

Pre tých, ktorých ubytovalo mesto, 
teplé jedlo zabezpečuje podnik Gastro 
DS. Ukrajinské deti, ktoré už chodia do 
základných škôl  na Jilemnického ulici, 
resp. v Smetanovom háji, sa už stravu-
jú v škole.

Aj zákon Lex Ukrajina, ktorý prijal slo-
venský parlament, napomáha tomu, 
aby sa utečenci, kým sa nebudú môcť 
vrátiť do svojej krajiny, začlenili do spo-
ločenstva na Slovensku a mohli tu žiť 
vo vhodných podmienkach.

Tento zákon ľuďom prichádzajúcim 
z Ukrajiny nedáva vyslovene práva 
utečencov, ale ide o tzv. „tolerovaný 
pobyt“, dočasné útočisko, akýsi výni-
močný status, slovom, zabezpečuje im 
možnosť sa tu zdržiavať, bývať, právo 
na prácu, resp. sociálne a zdravotné 
zabezpečenie.

Zákon zároveň istou peňažnou čiast-
kou stimuluje občanov Slovenska, aby 
otvorili svoje nehnuteľnosti pred ute-
čencami.

Na poslednom zasadnutí krízového 
štábu mesta Dunajská Streda  sa zú-
častnili okrem pracovníkov mestského 
úradu  aj riaditeľ miestnej cudzineckej 
správy, vedúci krízového oddelenia 
okresného úradu, ako aj riaditeľ okres-
ného úradu práce, sociálnych vecí a ro-
diny. Zhodli sme sa v tom, že je nutná 
evidencia utečencov prichádzajúcich 
do mesta. Ide o to, aby sa po zaregis-
trovaní týchto občanov a ich rodinných 
príslušníkov na cudzineckej správe a 
po ubytovaní sa v konkrétnej nehnuteľ-
nosti,  adresu ubytovania nahlásili aj na 
mestskom úrade.

Ide o viacero súvislostí. Jednak sa-
mospráva vie, koľkí ľudia a kde sa 

zdržujú na jej území, resp., ak ide o 
rekreačnú nehnuteľnosť či penzión, 
modifikáciou mestskej vyhlášky túto 
skutočnosť nebudeme  v súvislosti s 
ubytovaním ukrajinských utečencov 
zdaňovať.

Aj z tohto dôvodu je nutné, aby pobyt 
nehlásili na mestskom úrade iba ukra-
jinskí utečenci, ale aj majitelia konkrét-
nych nehnuteľností.

Mnohí utečenci majú nedostatok fi-
nancií – jednak ich účty zatvorili ukra-
jinské banky, resp. ich bankové  karty 
nefungujú. V takom prípade je treba, by 
sa o sociálnu  výpomoc obrátili na úrad 
práce.

Na súčasnom zasadnutí zastupi-
teľstva samosprávy predložím návrh, 
na základe ktorého by mesto mohlo 
z vlastného rozpočtu – dočasne, kým 
nedostanú pomoc od štátu – rýchlo 
poskytnúť pomoc pre týchto ľudí. Viedli 
by sme to osobitne ako investičné vý-
davky, ktoré by sme žiadali naspäť od 
štátu, formou „refundácie“.

Je potrebné vedieť, že pre tých ukra-
jinských utečencov, ktorí už sú uby-
tovaní, bývajú na konkrétnej adrese, 
zdravotnú starostlivosť zabezpečuje 
štát, resp. kraj. Patria k obvodnému, 
detskému  lekárovi príslušnému podľa 
bydliska.

Žiaľ, v tomto napätom, vojnou  po-
značenom ovzduší často zaznievajú z 
úst vedúcich politikov Slovenska, ale aj 
politikov z Bruselu „prekvapujúce“ vy-
hlásenia… Mnohých občanov zachváti 
strach, keď to počúvajú, a obávajú sa, 
či sa konflikt nerozšíri aj ďalej, napr. na 
územie Slovenska...

Našťastie, počujeme aj rozvážne, 
kľudné vyhlásenia. Od politikov, pre 
ktorých je dôležitý mier a bezpečnosť 
Európy, ako aj zabezpečenie dostatku 
energií a potravín. 

Aj tak však už cítime účinok konflik-
tu. Vysoká inflácia, čoraz vyššie ceny. 
Napriek tomu verím, že si zachováme 
mier, v tejto situácii to je to najdôleži-
tejšie!
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panziókról van szó, a városi rendelet 
módosításával nulla euróban fogja 
meghatározni a szállásadót az ukrán 
menekültek elszállásolásával kapcso-
latban. 

Ezért is fontos tehát, hogy a városi hi-
vatalban ne csak az ukrajnai menekül-
tek jelentsék be ott-tartózkodásukat, 
hanem az ingatlan tulajdonosa is. 

Sok menekült az anyagiaknak is híján 
van – zárolták az ukrán bankokban a 
számlájukat vagy egyszerűen nem mű-
ködik a bankkártyájuk. Ezért szociális 
segélyért kell folyamodniuk a munka-
hivatalnál. 

Az önkormányzat mostani képviselő-
testületi ülésén egy határozati javasla-
tot terjesztek a képviselő-testület elé, 
amely révén a város a saját költségve-
téséből – átmenetileg, amíg az állam-
tól nem kapnak támogatást – is tud 
majd biztosítani gyorssegélyt ezeknek 
az embereknek. Ezt külön költségveté-
si tételként fogjuk vezetni, és az állam-
tól támogatásként kérjük majd vissza, 
„refundálva” ezeket a kiadásokat.

Jó tudni, hogy azon ukrajnai mene-
kültek számára, akik már konkrét cí-
men laknak, az állam, illetve a megye 
biztosít egészségügyi ellátást. Ők a lak-
helyük szerinti körzeti orvoshoz, gyer-
mekorvoshoz tartoznak. 

Sajnos, ebben a feszült, háborús 
helyzetben gyakran „meglepő” nyilat-
kozatok hangzanak el Szlovákia veze-
tő politikusainak szájából, de brüsszeli 
politikusokéból is… Sok polgárt féle-
lemmel tölt el az a merészség, amellyel 
nyilatkoznak, s többen tartanak attól, 
nehogy emiatt szélesedjen ki a konflik-
tus, akár Szlovákia területére is...

Szerencsére vannak higgadt, nyu-
godt nyilatkozatok is. Olyan politiku-
soké, akik számára a fontos szempont 
Európa békéje és biztonsága, valamint 
az energia- és az élelmiszerellátás a 
biztosítása. 

Sajnos a konfliktus hatását már érez-
zük, elszabadult az infláció, és egyre 
magasabbak az árak. Mégis hiszem, 
hogy nálunk a béke megmarad, hiszen 
ebben a helyzetben ez a legfontosabb!

Több mint egy hónapja tart az orosz–
ukrán háború a szomszédunkban. A 
konfliktus természetesen a régiónk-
ban élő embereket is foglalkoztatja. 
Ennek kapcsán kérdeztük Hájos Zol-
tán polgármestert.  

Elmondhatjuk, hogy a háború ben-
nünket, dunaszerdahelyieket is érint, 
egyrészt annak közelsége, másrészt a 
városunkba érkező menekültek miatt 
is, akik nálunk leltek, még ha átmeneti-
leg is, menedékre. Önkormányzatunk is 
fontosnak tartotta a háborús konfliktus 
során kifejezni szolidaritását nemcsak 
testvérvárosunk lakosai, a beregszászi 
polgárok felé, hanem nemzeti hovatar-
tozástól függetlenül Ukrajna polgárai 
felé is. Megmozdultak a szerdahelyiek, 
de a környékbeliek is, adományaikkal, 
pénzügyi hozzájárulásaikkal, munká-
jukkal segítve a bajbajutottakon. 

Köszönetet szeretnék mondani min-
denkinek, aki bármilyen módon bekap-
csolódott a segítségnyújtásba, illetve 
azoknak is, akik továbbra is szeretnék 
támogatni az ide érkező menekülteket. 

A segítségnyújtás ugyanis nem állhat 
meg, hiszen sok ukrajnai csupán egy 
táskával, egy váltásnyi ruhával érkezett 
hozzánk, hátrahagyva ingatlanjukat, 
lakásukat, életük munkáját. Amíg a 
bajba jutottak pénzhez, állami támo-
gatáshoz folyamodhatnak, igyekszünk 
számukra biztosítani a létfeltételeket. 
Ezért is ajánlotta fel az önkormányzat 
két ingatlanját, így a hajléktalanszálló 
fölötti, de attól teljesen független épü-
letrészt, illetve a termálfürdő területén 
lévő városi panziót. Ez most arra elég, 
hogy átmenetileg meghúzhassák ma-
gukat, amíg vagy tovább indulnak, vagy 
Dunaszerdahelyen, illetve környékén 
találnak maguknak megfelelő szállást.

Szeretnénk egyben felhívni a duna-
szerdahelyi polgárok figyelmét a továb-
bi adakozás lehetőségére is. Az előző, 
a sikabonyi közösségi házban létesített 
gyűjtőpontot átköltöztettük a Kodály 
Zoltán Alapiskola volt fogászati rende-
lőjébe, amelynek a bejárata a Vasútsor 
utca felől található. Itt munkatársaink 
minden kedden és csütörtökön 16.00 

órától 18.00 óráig várják az adományo-
kat. Leginkább ruhaneműre van most 
szükség, az évszaknak megfelelően 
– gondolva a kisgyerekes anyukákra, 
de várunk gyerekruhát, kamaszokra, 
illetve nőkre való öltözéket is. Emellett 
köszönettel fogadjuk a babakocsikat 
vagy a pelenkákat is, több méretben. 

A város által elszállásoltak számára 
a városi Gastro DS cégen keresztül biz-
tosítjuk a meleg étkeztetést, így például 
a Jilemnicky utcai és a Smetana ligeti 
Alapiskolákba járó ukrajnai gyerekek 
már az iskolában étkeznek. 

A szlovák parlament által elfogadott 
Lex Ukrajna törvény is azt segíti elő, 
hogy a menekültek, amíg nem tudnak 
visszatérni szülőföldjükre, be tudjanak 
illeszkedni és lehetőségük legyen em-
berhez méltó körülmények között élni 
Szlovákiában. 

Az Ukrajnából érkezőknek ez a tör-
vény nem kifejezetten menekültjogokat 
ad, hanem ún. „tolerált lakhelyű” sze-
mélyekként biztosít számukra különle-
ges státuszt, magyarán biztosítja az itt 
tartózkodást, a lakhatást, a munkához 
való jogot, illetve a szociális és egész-
ségügyi ellátást. 

A törvény egyben bizonyos pénzösz-
szeggel is próbálja motiválni Szlovákia 
polgárait, hogy ingatlanjaikat nyissák 
meg a rászoruló menekültek előtt.

Dunaszerdahely város válságstábjá-
nak legutóbbi ülésén, amelyen a városi 
hivatal munkatársain kívül többek kö-
zött részt vett a helyi idegenrendészet 
igazgatója, a járási hivatal krízisosztá-
lyának vezetője, illetve a járási munka-, 
szociális- és családügyi hivatal igaz-
gatója is, ugyancsak abban egyeztünk 
meg, hogy fontos a városba érkezett 
menekültek bejelentkezése. Vagyis mi-
után beregisztrálták magukat, illetve 
családtagjaikat az idegenrendészeten, 
és ha már konkrét ingatlanban elhe-
lyezkedtek, fontos, hogy annak a címét 
a városi hivatalban is bejelentsék.

Ennek több összefüggése is van. 
Egyrészt az önkormányzat tudja, hogy 
a területén kik és hol tartózkodnak, il-
letve ha ún. rekreációs ingatlanról vagy 

Emberi kötelességünk segíteni!
A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Dr. Hájos Zoltán
Dunaszerdahely város polgármestere
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Tovább folytatódnak a fejlesztések
Március 29-én tartotta soros ülését 
Dunaszerdahely város képviselő-
testülete. A plénumon jóváhagyták 
többek között településünk 2022-es 
költségvetésének módosítását, a vá-
ros költségvetéséből nyújtandó köz-
hasznú szolgáltatások és projektek 
támogatását, illetve az idei városi 
díjazottak személyére is rábólintott a 
testület, mindamellett foglalkoztak az 
ukrajnai menekültek megsegítésének 
a lehetőségeivel is. 

Előbb Dunaszerdahely 2021-es évi 
számvitelét hagyták jóvá a városatyák, 
majd a város 2022-es évi költségveté-
sének módosítását.

Hájos Zoltán polgármester beszá-
molója is főképp azt tükrözte, hogy egy 
eléggé hektikus év van mögöttünk, hi-
szen a 2021-es évben hétszer is módo-
sította a testület Dunaszerdahely költ-
ségvetését – ennek ellenére pénzügyi 
szempontból mégis sikeres évet zárt a 
város. Például a 2016-os évhez képest 
50%-kal növekedtek a bevételek. A fej-
lesztési adónak, illetve a részadóknak 
köszönhetően egymillió euróval na-
gyobb adóbevételekkel számolhattak. 
A költségvetés módosításával pedig a 
város több mint hatmillió euró plusszal 
gazdálkodhat. Biztos lábakon áll a vá-
ros és folyamatosak voltak, illetve foly-
tatódnak a beruházások is. Lezajlott a 
vásártér felújításának a döntő szaka-
sza, valamint folyamatban van annak 
parkosítása és a tereprendezés is. Idén 
még teljesen megújul a kosárlabdapá-
lya, de újfajta sportolási lehetőségként 
például teqball asztal is megjelenik. 
Uniós források felhasználásával terve-
zik a Barátság téri óvoda megújítását 

vagy a Csaplár Benedek Városi Műve-
lődési Központ bábtermének a teljes 
felújítását is, illetve a WIFI4 EU prog-
ramba bekapcsolódva több internetes 
hozzáférési pont létesítését, valamint 
létesül kutyák számára karanténállo-
más is. 

Idén indul a föld alatti kukák rendsze-
rének a kiépítése, amelytől a tisztább 
környezet megvalósítását reméli a vá-
ros. 2022-ben az összes kuka harmada 
cserélődik erre az újabb megoldásra, 
az előttünk álló három évben pedig az 
összes kuka cseréjét tervezik. 

Folytatódnak az út- és parkolófelújí-
tások, így több másik mellett megújul 
például a Szőlőskert, a Hársfa, az Ama-
de László utca, de a Rózsaliget, illetve 
a Fenyves egyes részei is. Az elmúlt 
időszakban teljesen felújították a kato-
likus templomot körbeölelő épületsor 
passzázsait, mellette új LED-világítást 
is kap az említett szakasz. Ugyancsak 
tervben van a Csaplár előtti szökőkút 
teljes rekonstrukciója, ott ugyanis új 

LED és modern élményelemek kerül-
nek beépítésre. 

A testület elfogadta a városi díjak 
kibővítéséről szóló rendeletet is, így 
a jelenlegi városi kitüntetések sorába 
emelkedik a Pro Educatione, vagyis az 
oktatásért járó dunaszerdahelyi elis-
merés is.

Az elismerések mellé ezentúl új 
bronzplaketteket kapnak majd a ki-
emelt személyiségek, mégpedig Lip-
csey György dunaszerdahelyi szob-
rászművész alkotásait, a díszpolgár 
pedig a város bronzból készült kulcsát 
veheti át. 

A kitüntetéseket a Szent György-na-
pok keretében, a városi ünnepségen 
adják át. 

2022-ben Dunaszerdahely Város 
Díszpolgára címet Hodossy Gyula 
költőnek, közírónak, irodalom- és mű-
velődésszervezőnek, Dunaszerdahely 
Város Pro Urbe díjait a társadalmi élet 
területén elért munkásságáért in me-
moriam Karaffa János lelkiatyának, 
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Investície naďalej pokračujú

Riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva mesta Dunajská Streda pre-
behlo 29. marca. Plénum medzi inými 
bodmi odsúhlasil novelu rozpočtu na 
rok 2022, podporu verejnoprospeš-
ných služieb a projektov z rozpočtu 
mesta. Zastupiteľstvo odsúhlasilo aj 
príjemcov mestských ocenení a za-
oberalo sa aj možnosťami pomoci 
ukrajinským utečencom.

Zastupiteľstvo najprv schválilo čer-
panie rozpočtu mesta Dunajská Streda 
za rok 2021, následne novelu rozpočtu 
na rok 2022.

Referát primátora Zoltána Hájosa 
odzrkadľoval v prvom rade, že máme 
za sebou pomerne hektický rok, veď v 
roku 2021 zastupiteľstvo novelizovalo 
rozpočet Dunajskej Stredy až sedem-
krát – napriek tomu z hľadiska finan-
cií má mesto za sebou úspešný rok. 
Napríklad, v porovnaní s rokom 2016 
sa príjmy zvýšili o 50%. Vďaka dani 
z rozvoja, resp. čiastkovým daniam 
mohli počítať s vyšším príjmom z daní 
o čiastku jedného milióna eur. Novelou 
rozpočtu zas môže mesto hospodáriť 
s plusom viac ako šesť miliónov eur. 
Mesto stojí pevne na nohách, investí-
cie boli, resp. priebežne pokračujú. 
Prebehla rekonštrukcia najdôležitejšej 
časti Trhoviska,  priebežne pokračujú aj 
terénne úpravy. V tomto roku sa úplne 

zrenovuje basketbalové ihrisko, objavia 
sa aj úplne nové športové možnosti, 
napr. teqball. Na rekonštrukciu Mater-
skej školy na Námestí priateľstva chcú 
použiť európske zdroje, tak isto aj na 
úplnú rekonštrukciu bábkarskej miest-
nosti v Mestskom kultúrnom stredisku 
Benedeka Csaplára. Ďalej vytvorenie 
viacerých možností pripojenia na inter-
net prostredníctvom programu WIFI4 
EU, a tiež vybudovanie karanténnej sta-
nice pre psov.  V tomto roku sa začne 
výstavba do zeme zapustených kontaj-
nerov, od čoho si mesto sľubuje vytvo-
renie čistejšieho prostredia v meste. V 
roku 2022 sa z celkového množstva 

kontajnerov na tento spôsob zmení asi 
ich tretina, v priebehu troch rokov plá-
nujú vymeniť všetky kontajnery. 

Pokračuje rekonštrukcia ciest a par-
kovísk, tak sa popri iných zrekonštru-
uje napr. Hroznová, Lipová ulica, Ulica 
Lászlóa Amade, ako aj časti ulíc Ružo-
vý sad a Boriny. V nedávnej dobe úplne 
zrekonštruovali pasáže v okolí katolíc-
keho kostola, táto časť dostane aj nové 
led osvetlenie. V pláne je aj rekonštruk-
cia fontány pre Csaplárom, kde sa za-
buduje nové led osvetlenie, ako aj mo-
derné zážitkové prvky.

a sport területén végzett tevékenységéért posztumusz Ta-
kács István futballedzőnek, illetve a kultúra terén végzett 
munkájáért Héger Károly népművelőnek, a Dunaszerdahelyi 
Regionális Népművelési Központ egykori igazgatójának ítél-
ték oda.

Az újonnan alapított Pro Educatione díjat Knapp Teréz, a 
Benedek Elek Óvoda óvónője veheti majd át a Szent György-
napi gálaesten.

Jóváhagyta a képviselő-testület a város költségvetéséből 
nyújtandó, az általános közhasznú szolgáltatások, általános 
közhasznú célok és közhasznú célok támogatására irányuló 
pénzügyi támogatás feltételeiről szóló rendeletet alapján a 
civil szervezeteknek, sportszervezeteknek és polgári társulá-
soknak nyújtandó városi támogatásokat. 

Előtte azonban a városi Merkúr alap és a Csaplár Benedek 
Városi Művelődési Központ mellett létrehozott polgári társu-
lás nagyobb összegű támogatását emelték ki a támogatás-
ra kerülő listáról, azokat ugyanis, mivel városi rendezvények, 
más forrásból valósítják majd meg, s így az összes pályáza-
tot sikerült végül a testületnek támogatnia. 

A dotációk kapcsán több képviselő is kifogásolta a közel-
múltban bevezetett, pályázatokat elbíráló rendszer működé-
sét, hibáit, kérve, hogy térjenek vissza a korábbi, az egyes 
bizottságok által történő elbírálásokhoz. Ezzel a kérdéssel a 
későbbiekben foglalkoznak majd a szakbizottságok.

A testület megszavazta azt a projektet is, amellyel a város 
a Barátság téri park revitalizálására és ott rekreációs zóna ki-
építésére pályázna, valamint „A Dunaszerdahely Város kiber-
biztonsági szintjének emelése” címen benyújtandó projektet, 
amelynek a célja az online biztonság megerősítése.

Új programpontként került a testület elé a polgármester 
kezdeményezésére az orosz–ukrán háború elől menekülő 
ukrajnai polgárok megsegítésére létrehozandó alap kérdése, 
amelyet ugyancsak támogatott a testület. (A részletekről a 
polgármester válaszol című rovatunkban, lapunk 2–3. olda-
lain olvashatnak). Ennek folytatásaként az önkormányzat 
rendkívüli ülést hív majd össze, amelyen az ukrajnai mene-
külteket segítő programcsomagot akarják gyorsított ütem-
ben elfogadni. 

Rózsár Vince felvételei

pokračovanie na str. č. 6
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Zastupiteľstvo odsúhlasilo aj rozšíre-
nie mestských ocenení, tak sa do ich 
radu dostane aj ocenenie mesta Du-
najská Streda Pro Educatione, čiže za 
vzdelávanie.

Popri diplomoch, ocenené osobnosti 
dostanú aj bronzové medaily, a síce od 
dunajskostredského sochára Györgya 
Lipcseyho. Čestný občan mesta zas 
prevezme bronzový kľúč od mesta.

Ocenenia odovzdajú v rámci mest-
ských osláv dňa sv. Juraja. V roku 2022 
cenu Čestný občan mesta Dunajská 
Streda obdrží básnik, spisovateľ a or-
ganizátor verejného a kultúrneho života 
Gyula Hodossy, cenu mesta Dunajská 
Streda Pro Urbe na poli spoločenské-
ho života za celoživotné dielo obdrží 
in memoriam duchovný otec János 
Karaffa, za činnosť na poli športu po-
smrtne futbalový tréner István Takács 
a za prácu na poli kultúry osvetár Ká-
roly Héger, bývalý riaditeľ Regionáleho 
osvetového strediska Dunajská Streda.

Novozaložený rad ocenení Pro Edu-
catione na galavečere osláv sv. Juraja  
prevezme Teréz Knapp, učiteľka Mater-
skej školy Eleka Benedeka. 

Zastupiteľstvo odsúhlasilo finančnú 
dotáciu z rozpočtu mesta v zmysle prí-
slušnej vyhlášky pre verejnoprospeš-
né služby, verejnoprospešné a verejné 
ciele pre verejné, športové a občianske  
organizácie.

Ešte predtým však vyňali z menova-
ných vyššou sumou dotovanú zákla-
dinu Merkúr a občianske združenie pri 
Mestskom kultúrnom stredisku Bene-
deka Csaplára. Tieto totiž, keďže sú 
mestskými organizáciami, budú pod-
porené z iných zdrojov. Tak sa napokon 
podarilo mestskému zastupiteľstvu 
odsúhlasiť všetky návrhy.

V súvislosti s dotáciami viacerí 
poslanci vyjadrili nespokojnosť s čin-
nosťou hodnotiacej poroty, jej chybami, 
a žiadali, aby sa k hodnoteniu vrátili 
pôvodné odborné komisie. Touto otáz-
kou sa budú odborné komisie zaoberať 
neskôr.  

Zastupiteľstvo odsúhlasilo aj projekt 
revitalizácie a premeny parku na Ná-

mestí priateľstva na rekreačnú zónu, 
ako aj projekt „Zvýšenia kybernetickej 
bezpečnosti mesta Dunajská Streda“, 
cieľom ktorého je posilnenie online 
bezpečnosti.

Ako nový bod programu sa dostal na 
rokovanie zastupiteľstva podnet pri-
mátora ohľadom pomoci utečencom 
pred rusko-ukrajinskou vojnou. Tento 
návrh zastupiteľstvo podporilo. (O pod-
robnostiach sa môžete dočítať na 2.-3. 
strane nášho hlásnika, v článku Primá-
tor odpovedá.) Na margo tohto, samo-
správa zvolá mimoriadne zasadnutie, 
kde budú chcieť prijať balík opatrení na 
pomoc ukrajinským utečencom v skrá-
tenom konaní.

foto: Vince Rózsár

pokračovanie zo str. č. 5



7www.dunaszerdahelyi.sk • www.dunajskostredsky.skHLÁSNIK

„A nemzet örök”
Március 15-én a korlátozások feloldá-
sa után már ismét együtt, az 1848-as 
emlékműnél hajthatott fejet a magyar 
forradalom és szabadságharc hősei 
előtt Dunaszerdahely város ünneplő 
közössége.

Nagy számban gyűltek össze meg-
emlékezni az ünneplő dunaszerdahe-
lyiek, akiket köszöntve Hájos Zoltán 
polgármester elmondta, „még ha a 
szomszédos országban tartó háború 
árnyéka rá is vetítődik a mai ünnepsé-
günkre, az itt megjelentek jelenlétükkel 
igazolják, hogy hagyományainkra és 
nemzeti ünnepeink megünneplésére 
szükségünk van”.

A polgármester szerint a korábbi 
évekhez képest sajnos „most nem tud 
a Kárpát-medencei magyarság egysé-
ges szellemben ünnepelni és megem-
lékezni az 1848–49-es magyar forra-
dalomról és szabadságharcról, mert 
a Kárpátalján élő magyar közösség 
közvetett módon is érintett az orosz–
ukrán háborúban. 

„Dunaszerdahely testvérvárosának, 
a kárpátaljai Beregszásznak a felké-
résére a dunaszerdahelyiek és a kör-
nyékbeli lakosok is megmozdultak, s 
a sikabonyi közösségi házba elvitték 
adományaikat.”

Hájos Zoltán rámutatott, hogy ma-
napság a nemzeti önazonosság fel-
vállalása nem érdek, „sokan úgy gon-
dolják, hogy a mai világban számukra 
ez nem eléggé fontos, pedig fontos, és 
nemcsak az egyénnek, hanem a felvi-
déki magyar közösségnek is. 

Szlovákiában viszont sokan fordít-
va viselkednek, nem akarják felvállalni 
nemzetiségüket, mintha tartanának a 
többségtől, inkább szeretnének beol-
vadni, nem akarnak egyediek maradni. 
Ez a fajta viselkedés gyorsítja asszimi-
lációnkat, a közösségünket pedig jelen-
tősen gyengíti.”

Arra kért ezért mindenkit, akihez a 
mai nap üzenete is eljut, hogy „bátran 
vállaljuk fel magyarságunkat, tartsuk 
meg azt, e szellemben neveljük fel gye-
rekeinket és unokáinkat, hogy ne legyen 
hiábavaló ükapáink és dédapáink vére, 
amelyet az 1848-49-es forradalomban 
hullattak a szülőföldünkért”.

Kovács László történész, az ünnep-
ség szónoka szerint „a nemzetek éle-
tében nem túl gyakoriak az olyan ese-
mények, melyek örök nyomot hagynak 
emlékezetükben. (…) Az ilyen emléke-
zések mindig alkalmasak arra, hogy mi, 
ma élő emberek kapcsolatot keressünk 
hős elődeinkkel, felidézzük emléküket, 
felidézzük az eseményeket, azért, hogy 
tanuljunk a hibákból, hogy az eredmé-
nyek büszke tudatában teljesítsük mai 
feladatainkat. A múltra való emlékezés 
erősíti a nemzeti tudatot, fokozza a ha-
tárokkal egymástól elválasztott nem-
zet összetartó erejét.

Fábry Zoltán mondta: »Ha elvágod a 
múlthoz vezető gyökereket, tápláléká-
tól fosztod meg a nemzetet. Ez a nem-
zet tulajdonképpen már nem él, csak 
ideig óráig tengődik még.« Mi nem 
engedhetjük meg, hogy ezeket a gyö-
kereket elvágják, mert mi élni akarunk, 
és magyarként akarunk élni az idők vé-
geztéig.”

„Ha 1848. március 15-re emlékezünk,” 
– folytatta Kovács László – „nem tehe-
tünk mást, csak egyetértéssel idézhet-
jük Jókai Mórnak, a márciusi napokban 
Petőfi hű fegyvertársának megragadó 
szavait: »Ezt a napot Petőfi napjának 
nevezze a magyar nép, mert ezt a na-
pot ő állítá meg az égen, hogy alatta vé-
gigküzdhesse a nemzet hosszúra nyúlt 
harcát szabadsága ellenségeivel.«

Kovács László hozzátette azt is, hogy 
„a forradalom nyitányát követő, a ma-
gyar történelem csodálatos másfél 
évének azonban minden szereplője 
valamilyen módon hős volt. (…). Az 
önkénteseknek, a nemzetőröknek, a 

honvédeknek, volt császári tiszteknek 
a harc vállalása volt igazán hősi csele-
kedetük. (…)

Amikor ma, ezekre a százhetvennégy 
évvel ezelőtti eseményekre emléke-
zünk, tudatosítanunk kell, hogy Petőfi-
ék, Kossuthék, s a sok ismeretlen hős 
tettei akkor az európai haladás élvo-
nalába emelték a nemzetet. Európa 
figyelő szemét akkor Pest-Budára és 
Pozsonyra vetette. Ezernyolcszáznegy-
vennyolc összezúzta az előző ósdi 
politikai rendszert, a jobbágyságot, a 
feudalizmust. Szabadságot, jogegyen-
lőséget és polgári viszonyokat terem-
tett. Kivívta az ország függetlenségét, 
széttörte az önkényuralom bilincseit.

Ápoljuk a negyvennyolcas március 
szellemét, s fogadjuk meg Kossuth 
szavait: »A nemzet örök, s nem csak az 
iránt tartozunk kötelességgel, ami van, 
hanem az iránt is, ami lehet, s lesz!« 
Úgy legyen!”

A beszédeket kultúrműsor előzte 
meg, illetve követte. Előbb Hlinka Igor 
és Kelemen László, a Szent István téri 
Közös Igazgatású Iskola diákjai sza-
valtak (felkészítő tanáruk Mucska Zsu-
zsanna volt), majd az ünnepi beszédek 
után az Apró és a Kis Csallóközi Tánc-
együttes lépett fel, illetve Kollár Katalin 
és Kevicky Tünde adták elő a Szabad-
ság, szerelem! című megzenésített Pe-
tőfi verset.  

A 48-as emlékünnepséget végül ko-
szorúzás és nemzeti imánknak, a Him-
nusznak az eléneklése zárta.

Nagy Attila
(A szerző felvétele)
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Dunaszerdahelyre is érkezett 
a magyar állam támogatásából
A magyar kormány jóvoltából komoly 
támogatás érkezett Dunaszerdahely-
re, többek között annak segítségével 
lesz a katolikus plébániának új közös-
ségi központja, megújul a Nagybol-
dogasszony oltalma alatt álló Szent 
György-templom tornyának a tető-
szerkezete, valamint abból épülhet fel 
a református közösség óvodája. Erről 
is szó esett azon a találkozón, ame-
lyet Soltész Miklós magyar politikus, 
országgyűlési képviselő, a Minisz-
terelnökség egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős államtitkárá-
nak a részvételével tartottak a plébá-
niahivatalban.

Az egyeztetésen, amelyen több törté-
nelmi egyház képviselője is megjelent, 
részt vett A. Szabó László alpolgár-
mester és Forró Krisztián, a Szövetség 
párt elnöke is. Ezen a megbeszélésen 
Soltész Miklós államtitkár az egyház-
községek életéről, a helyi viszonyokról 
és lehetőségekről, az orosz–ukrán há-
borúnak a régióra gyakorolt hatásairól, 
valamint a kölcsönös segítségnyújtás 
fontosságáról, az egyházak közötti 
testvéri kapcsolat fontosságáról be-
szélt a megjelentekkel. 

A plébániai találkozót követően pedig 
a katolikus templom mellett sajtótájé-

koztatót tartottak, amelyet Kiss Róbert, 
Nagyszombati Főegyházmegye általá-
nos helynöke, egykori dunaszerdahelyi 
plébános vezetett, s amelyet Soltész 
Miklós államtitkár és Forró Krisztián 
pártelnök tartottak. 

Ezen kiemelték, hogy az egyházak 
részére érkezett magyarországi támo-
gatások a közösség szempontjából 
fontosak, hiszen mind a magyar, de a 
szlovák hívek számára is megújulnak 
a templomok, istentiszteleti helyek. 

Soltész Miklós államtitkár fontosnak 
tartotta azt is kiemelni, hogy azon ne-
hézségek ellenére, amelyeket néha a 
politikában tapasztani, tapinthatóan 
javult a magyar–szlovák kapcsolatok 
minősége, ami nagyban hozzájárult 
ahhoz is, hogy a Magyar Kormány ne 
csupán szimbolikusan, de tettekkel is 
segítse a felvidéki magyar közösség 
megerősödését.

(nagy)
Nagy Attila felvétele

Spomienka na hrdinov 
Nadácia Krajczáros zo Stoličného Belehradu (Székesfe- 
hérvár) sa prezentovala skupinovou výstavou v Žit-
noostrovskom múzeu.

Moderátorka vernisáže Edit Tilajčík v úvode uviedla: „Diela 
výstavy charakterizujú už samotné názvy“: Pamätajme na hr-
dinov, Veľká vojna 1914-1918.

Výstavu si vysníval predseda kuratória Nadácie Krajczáros 
István Németh. Po privítaní hostí oboznámil prítomných s 
tým, čo jej predchádzalo, informoval o zostave výstavy.

Ako povedal, nadácia sa projektom Štetce za mier začala 
zaoberať v roku 2013, približne v čase centenária 1. sveto-
vej vojny, a teraz už obsahuje skoro 900 diel – od poľských, 
maďarských, slovenských, ukrajinských autorov. Z nich na 
výstavu do Dunajskej Stredy priniesli takmer 170 malieb. Zá-
ujemcovia si ich môžu pozrieť vo výstavnej sieni Žitnoostrov-
ského múzea. István Németh – popri vyrozprávaní životného 
príbehu tej-ktorej postavy na obraze – informoval, že obrazy 
sú tematicky usporiadané do blokov: portréty, miesto žien v 

danej dobe a krajine, fotografie z pamätných miest svetovej 
vojny.

Výstavu obrazov dopĺňajú predmety zo zbierok Žitnoostrov-
ského múzea, ktoré zhotovili vojaci zadržiavaní vo vojen-
ských zajateckých táboroch v okolí. Návštevníci výstavy tu 
môžu zhliadnuť aj 9 súdobých kalendárov a dokumentov.

V závere svojho vystúpenia sa István Németh poďakoval 
Ivánovi Nagyovi, riaditeľovi Žitnoostrovského múzea, pracov-
níkom múzea Róbertovi Bokrosovi a Olge Bevilagua, ako aj 
moderátorke Edit Tilajčík.

Nasledoval kultúrny program v podaní členov Nadácie Kraj-
czáros: Bene Edit, Pocsai Julianna, Lencsés Julianna náv-
števníkom vernisáže zarecitovali, Tóth Tibor zas zaspieval 
vojenské piesne z 1. svetovej vojny.

Moderátorka otvorenie výstavy ukončila nasledovnými slo-
vami:

„Členovia Nadácie Krajczáros nám ukázali hrôzy vojny, čo 
je, žiaľ, dnes opäť aktuálnou témou našich dní“ a dodala, že 
výstava potrvá do 2. apríla.
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„Van mire büszkének lenni!”
Az elkövetkező hetekben a város 
ajándékaként Dunaszerdahely min-
den magyar alapiskolása és óvodása 
egy a város jeles személyiségeit be-
mutató kiadványt kap, míg az ovisok 
és az alsósok emellé még egy hely-
történeti kifestőt is kézhez vehetnek. 

Március 18-án ugyanis a tavalyi Szla-
dits Károly-emlékév, s egyben az idei 
Kondé-emlékév egyik állomásaként 
a város vezetése részéről A. Szabó 
László alpolgármester, a helyi értékek 
megismerését szorgalmazó Biró Már-
ton Polgári Társulástól pedig Nagy At-
tila helytörténész adott át a Vámbéry 
Ármin Alapiskolában, majd a Szabó 
Gyula Alapiskolában helytörténeti kiad-
ványokat a gyerekeknek. Ígérik, jönnek 
az újabb meglepetések is.

Elsőként a Vámbéry Ármin Alapis-
kolába került a városi médiavállalat, 
a Perfects gondozásában megjelent 
dunaszerdahelyi kifestőből, valamint a 
Dunaszerdahely jeles személyiségeit 
bemutató kiskiadványokból. Az alapis-
kolában Masszi János igazgató fogad-
ta a vendégeket, megköszönve a gyere-
kek számára érkezett ajándékokat. 

„Fontos és értékes segédanyagok 
ezek minden vámbérys diák számá-
ra, hiszen tudjuk, az oktatási folyamat 
több területén is haszonnal tudják majd 
a gyerekek ezeket forgatni” – fogalma-
zott Masszi János, aki szerint a Vám-
béry Alapiskola mindig is fogékony 
és érzékeny volt a lokálpatriotizmus 
erősítésére, illetve a helyi értékeknek, 
valamint a regionális ismereteknek a 
megjelenítésére az iskolában. Több 
osztályban a vendégek szét is osztot-
ták a hasznos ajándékokat.

A. Szabó László alpolgármester el-
sőként azt kérdezte a gyerekektől, kik 
azok, akik szeretik Dunaszerdahelyt, 
majd mikor az összes kéz a magas-
ba lendült, arra kérdezett rá, kik azok, 
akik mindent tudnak, de legalábbis 
minél többet szeretnének megtudni 
városunkról. A gyerekek lelkesedését 
A. Szabó László örömmel nyugtázta, 
hozzátéve, hogy „most erre mindany-
nyiótoknak lehetősége lesz, hiszen 
Nagy Attila helytörténész azért állította 
össze a számotokra ezeket a helytör-

téneti anyagokat, hogy tovább bővít-
hessétek az ismereteiteket Dunaszer-
dahelyről” – mondta, kiemelve, hogy a 
kifestő segítségével a város épületeire 
csodálkozhatnak rá a gyerekek, míg a 
város jeles személyiségeiről, akik közül 
csak néhányat tudtak felsorolni, sokkal 
többet tudhassanak meg.

Nagy Attila helytörténész ugyanerre 
mutatott rá.

„Abban a füzetben, amelyet megkap-
tatok, Dunaszerdahely mintegy félszáz 
jeles személyiségét ismerhetitek meg. 
Közöttük ott találhatóak ismert tudó-
sok, közéleti személyiségek, de például 
egy tábornok is. Van kire és mire büsz-
kének lenni – erre szeretné felhívni a 
figyelmet mindkét kiadvány.”

A Szabó Gyula Alapiskolában Nagy 
Árpád igazgatónak adták át a több 
száz kiadványt, aki az iskola és a gye-

rekek nevében is megköszönte a város 
ajándékait.

A város magyar iskoláiba és óvodái-
ba több száz kifestő és több ezer, jeles 
személyiségeinket bemutató kiskiad-
vány érkezett. A helytörténeti kiadvá-
nyoknak készül a szlovák nyelvű válto-
zata is.

A Kondé-emlékévben a Biró Márton 
Társulás az alapiskolákban helytörté-
neti köröket szeretne indítani, de továb-
bi, az iskolás korosztályt célzó progra-
mot is tervez. Az idén ismét lesz városi 
helytörténeti vetélkedő, ami azonban 
rendhagyó módon eltérő lesz az eddig 
megszokottaktól – Dunaszerdahely vá-
rosával és civil szervezetekkel közösen 
egy teljesen új formájú és tartalmú, él-
ményközpontú programot szeretnének 
a gyerekek örömére megvalósítani.

(ya), fotó: Nagy Gyula, Rózsár Vince
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Dunaszerdahelyről sikeresen 
eljuttatták az adományokat Beregszászra
Március 16-án négy kisteherautó vit-
te el testvérvárosunkba, a kárpátaljai 
Beregszászra Dunaszerdahely váro-
sának és lakosainak segélyszállítmá-
nyát.

A nyolctagú csapat tagja volt Karaffa 
Attila alpolgármester is, aki elmondta, 
hogy nem csupán élelmiszert, tisztító-
szereket és higiéniai dolgokat vittek,

„hanem sikerült azokból az elekt-
rotechnikai felszerelésekből is szál-
lítanunk, amelyeket Babják Zoltán 
polgármester úr kért. Így vittünk két 
nagy víztartályt, utánfutót, elektronikai 
termékeket. Magánvállalkozóknak kö-
szönhetően áramfejlesztőt is sikerült 
küldenünk” – mondta el az alpolgár-
mester, aki beszámolt az érkezésről is. 

„A beregsurányi határátkelőn keltünk 
át a szlovák–ukrán határon, s a be-
regszásziak logisztikai központjukban 
már vártak bennünket. A polgármester 
úr megköszönte a dunaszerdahelyiek 
adományát, éppen jól is jött a sok bé-
biétel, azokat azonnal vitték is ki arra a 
pontra, ahol a gyermekeknek készítet-
ték az élelmiszercsomagokat.

Babják Zoltán elmondta, hogy a pénz-
adományt is szívesen veszik, de kérik, 
hogy azokkal kapcsolatosan minden 

esetben konzultáljanak velük először. 
Tapasztaltuk, hogy a határátkelőnél va-
lóban sok nő és gyermek kelt át, akiket 
a magyar oldalon már vártak és útba 
igazítottak. Sokan gyógyszerért kel-
nek át a határon, és mentek is vissza 
Kárpátaljára. Az ellenőrzés alapos és 
hosszú volt. Az adomány elszállítására 
önként jelentkeztek magánvállalkozók 
és a hivatal alkalmazottai is. A városi 
rendőrök is elkísértek bennünket.”

Hájos Zoltán polgármester közösségi 
oldalán köszönte meg a lakosoknak a 
támogatást: „Köszönöm mindenkinek, 
aki tárgyi és/vagy pénzbeli adományt 
adott a beregszászi polgároknak. A 
négy teherautónyi tárgyi adományt 
március 16-án sikeresen eljuttattuk Be-

regszászra. Babják Zoltán polgármes-
ter és a város vezetése megköszönte a 
dunaszerdahelyieknek, a Dunaszerda-
hely város önkormányzatának és min-
den adományozónak az adományokat 
és a segítséget.”

Pénz küldésére Dunaszerdahely 
Város Önkormányzatán keresztül az 
alábbi transzparens számlára történő 
átutalással van lehetőség:

Mesto Dunajská Streda
Bank neve: ČSOB, a.s.
Bank címe: 
Žižkova 11, 811 02 Bratislava
IBAN: 
SK 83 7500 0000 0040 2757 8038
BIC: CEKOSKBX
Előre is köszönik a segítséget!

Zberné miesto zriadené na pomoc 
Ukrajincom sa sťahuje na nové miesto
V areáli Základnej školy Zoltána Kodálya, v budove telo-
cvične školy, na mieste bývalej zubnej ambulancie bude 
otvorené nové zberné miesto pre utečencov z Ukrajiny.

Mesto Dunajská Streda sa po vypuknutí rusko-ukrajinskej 
vojny – podobne ako mnohé iné mestá a obce v našej kraji-
ne – zapojilo do pomoci ľuďom žijúcim na Ukrajine, ktorí sa 
ocitli v núdzi kvôli vojne a ukrajinským utečencom prichá-
dzajúcim na Slovensko.

V Spoločenskom dome v Malom Blahove prebiehala od 1. 
marca zbierka. Po dvoch týždňoch sme do nášho partner-
ského mesta Berehovo vypravili štyri malé nákladné autá so 
zozbieranými darmi ako aj darmi mesta Dunajská Streda.

V rámci nezištnej pomoci bude zberné miesto aj naďalej 
prijímať dary, ale od konca marca sa mení miesto zbierky: zo 
Spoločenského domu v Malom Blahove sa zberné a výdajné 
miesto presťahuje do priestorov bývalej zubnej ambulancie v 
budove telocvične základnej školy Zoltána Kodálya.

Nové miesto slúži aj ako výdajný bod. Pre darcov a ukrajin-
ských utečencov ubytovaných v našom meste bude otvore-
ný každý utorok a štvrtok od 16.00 do 18.00 hod.

Na zbernom mieste môžete odovzdať nové a použité ob-
lečenie - v dobrom stave (hlavne detské a dámske, ale sa-
mozrejme aj pánske ošatenstvo), trvanlivé potraviny, balenú 
vodu - pre bábätká, plienky, drobné hračky, omaľovánky, ce-
ruzky, čistiace a hygienické potreby.

Zároveň v rovnakých časových intervaloch sa môžu prihlá-
siť aj utečenci z Ukrajiny a vybrať si z vyzbieraných darov.

V súvislosti zbierky Mestský úrad v Dunajskej Strede oča-
káva aj dobrovoľníkov.

Títo môžu pomôcť s prijímaním a vydávaním darov. Tak-
tiež očakávajú dobrovoľníkov so znalosťou ruštiny či ukrajin-
činy na uľahčenie komunikácie. Prihlásiť sa môžete u vedú-
cej odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry Timey 
Molnár na e-mailovej adrese: timea.molnar@dunstreda.eu.

Pomôžme ľudom v núdzi!   -rovin-



Sze
nt György-napokSze
nt György-napok2022. április 22-24.

péntek-vasárnap
péntek - április 22.

Zöldebb városunkért
09.00 Óvodások virágokat ültetnek
10.00 Iskolások fákat ültetnek

Szent György-templom
17.00 Szentmise   

Kortárs Magyar Galéria
18.00 A Szent György-díj átadója

Csaplár VMK előtti színpad
19.00 The Bits: 

Best of the Beatles
20.30 The Rockin‘ Balls

Csaplár VMK előtti tér
14.00 Játsszunk együtt! 

fajátékok, népi játékok
14.30 Aranykert

– bábszínházi előadás
15.15 Mit rejt a bőrönd?

– pantomim előadás
16.00 Tündérmese – interaktív 

koncert a legkisebbeknek 
– ismert vidám dalok 
magyarul és szlovákul 
Kevicky Tündével

16.30 Opera Trio – magyar nóta, 
operett és musical slágerek

Szent György-templom
11.00  Szentmise 

a városért 
és lakosaiért

A rock’n‘roll szerelmeseinek

vasárnap - április 24.

szombat - április 23.

Föld napja Minden korosztálynak

Ropjuk együtt!

Hangolódjunk!

Csaplár színházterem
18.00 Szarka Tamás és zenekara, 

valamint Wolf Kati előadásában: 
Missa Missio

Csaplár VMK - színházterem
18.00 Városi Díjátadó gálaest

fellépnek:
- Juhos Attila,
- Csallóközi Táncegyüttes,
- Fókusz Diákszínpad,
- Kelemen Veronika, 

a Ladislav Dúbrava Gimnázium diákja

Csaplár VMK előtti színpad
19.30 A Pósfa és 

a Csallóközi 
Táncegyüttes

21.00 Arizona koncert

Csaplár VMK előtti tér
14.00-18.00 

Játsszunk együtt! 
fajátékok, népi játékok

15.00 Gézengúzok – bábszínház
15.30 Iskoláink műsora
16.30 Rivalda Színház:

Kain – Az elsők története 
(mozgásszínház)



Dni sv. JurajaDni sv. Juraja
22.-24. apríla 2022

piatok-nedel’a
piatok - 22. apríla

Pre zelenšie mesto
09.00 Škôlkari sadia kvety
10.00 Školáci sadia stromy

Kostol sv. Juraja
17.00 Svätá omša   

Galéria súčasných maďarských umelcov
18.00 Odovzdávanie Cien sv. Juraja

Javisko pred MsKS
19.00 The Bits: 

Best of the Beatles
20.30 The Rockin‘ Balls

sobota - 23. apríla

Námestie pred MsKS
14.00 Poď sa zahrať! 

drevené hračky, ľudové hry
14.30 Aranykert 

– bábkové divadlo
15.15 Vladimír Kulíšek: Kufor 

– pantomíma pre všetkých
16.00 Interaktívny koncert 

s Rozprávkovou vílou pre
najmenších – Veselé detské
pesničky v slovenskom a
maďarskom jazyku

16.30 Opera Trio – opereta, 
muzikál, maďarská 
ľudová pieseň

Kostol sv. Juraja
11.00  Svätá omša 

pre naše mesto 
a jeho obyvateľov

Pre milovníkov rock’n‘rollu

nedel’a - 24. apríla

Svetový deň Zeme Pre malých i veľkých

Zatancujme si!

Nalaďme sa!

Divadelná sála MsKS
18.00 Tamás Szarka so svojou kapelou 

a Kati Wolf uvádzajú program 
s názvom: Missa Missio

Divadelná sála MsKS
18.00 Galavečer odovzdania

mestských ocenení 
vystúpia:

- Juhos Attila,
- Csallóközi Táncegyüttes,
- Fókusz Diákszínpad,
- Veronika Kelemenová, študentka

Gymnázia Ladislava Dúbravu

Javisko pred MsKS
19.30 Skupina Pósfa

a tanečná skupina
Csallóközi

21.00 Koncert Arizona

Námestie pred MsKS
14.00-18.00 

Poď sa zahrať! 
drevené hračky, ľudové hry

15.00 Gézengúzok – bábkové divadlo
15.30 Hudobný program našich škôl
16.30 Divadlo Rivalda:

Kain – príbeh prvorodených 
(pohybové divadlo)
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A kommunizmus áldozataira emlékeztek
A Pázmaneum Polgári Társulás a 
kommunizmus áldozatainak emlék-
napján három részből álló megemlé-
kezést szervezett. 

 
Délelőtt a Neratovicei téri Magán 

Szakközépiskola tanulói hallgathatták 
meg Karaffa Attila alpolgármesternek, 
a Pázmaneum társulás elnökének az 
előadását, amelyben bemutatta a dik-
tatúrák működésmódját, amelyeknek 
eleve természete az ellenséggyártás, 
az üldözés és az egyoldalú propagan-
da. A diákok történelmi áttekintést is 
kaptak, a marxi gyökerektől a Tanács-
köztársaságon és 1956-on át a Kádár-
rezsimig.

Délután – a plébániatemplomban – 
szentmise keretében elevenítették fel 
az emléknap fontosságát, a 20. száza-
di vértanúk példamutatását. Szentbe-
szédében mons. Szakál László János 
esperes az emléknap kapcsán kiemel-
te: „az egyházi év során nagyon sok 
vértanút köszöntünk, és hálát adunk 
értük a Jóistennek. Ma is ezt tesszük 
– hálát adunk a vértanúkért. A Bozay 

Krisztián esperes és Olgyay Csaba di-
akónus koncelebrálta szentmise végén 
Karaffa Attila idézte fel a jelenlévőknek 
három üldöztetést vagy vértanúhalált 
elszenvedett magyar hitvalló emlékét. 

Szilágyi Péter magyarországi nem-
zetpolitikáért felelős miniszteri biztos, 
a Magyar Miniszterelnökség Nemzet-
politikai Államtitkárság nevében szólt 
a jelenlévőkhöz. Elmondta, hogy a 
kommunisták „legnagyobb ellenségei 
a történelmi egyházak voltak. XI. Piusz 
pápa szavait idézve a kummunizmus 

A Nyugat-szlovákiai
Villamos Muvek (ZSE)
fotovoltaikája kíméli
a természetet és
a pénztárcáját

˝
Martin Pribila
Ekoház építész

Csak a Nyugat-szlovákiai
Villamos Muvek (ZSE)
garantálja a kitermelt

villamos energia mennyiségét

˝

Gazdaságos
virtuális akkumulátor

Tanácsra van szüksége? Írjon a zelenyporadca@zse.sk e-mail-címre vagy 
látogasson el hozzánk a ZSE központba, Karcsai út 1607/45, Dunaszerdahely.

ZSE FOTOVOLT_Dunajskostredský hlásnik 195x124.indd   1ZSE FOTOVOLT_Dunajskostredský hlásnik 195x124.indd   1 14. 3. 2022   16:21:0214. 3. 2022   16:21:02

méretében és erőszakosságában felül-
múlt minden eddig tapasztalt üldözést, 
melyet valaha az Egyház ellen irányítot-
tak.”

A szentmisét követően a megjelen-
tek, közöttük Czimbalmosné Molnár 
Évával, a magyarországi Nemzetpoli-
tikai Államtitkárság Felvidékért felelős 
főosztályvezetőjével és Venyercsan Pál 
kulturális tanácsossal, a Pozsonyi Ma-
gyar Intézet igazgatójával mécseseket 
helyzetek el a városháza melletti Dikta-
túrák áldozatainak emlékművénél. (na)
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ELÉRHETŐSÉG – KONTAKT

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

Születések – Novorodenci
Bábics Botond
Balážová Júlia
Farkas Máté Mihály
Fogas Léna Blanka
Horváth Virág
Képessi Péter
Mátis Mia
Mészárosová Liliana
Tóth Hanna
Valentová Mia
Veréb Eleonóra Elis
Vicena Olivia

Elhalálozások – Zomreli
Baraczová Júlia (1951)
Bartalos Imrich (1928)
Dobošová Alžbeta (1938)
Egriová Silvia (1979)
Gaál Géza György (1949)
Gajdošová Marta (1932)
Göröngyiová Šarolta (1942)
Jávorcsik Ľudovít (1973)
Kremmerová Helena (1963)
Lipovská Angela (1966)
Miklósová Helena (1932)
Németh Ferdinand (1947)
Oláh Ľudovít (1957)
Pötheová Eleonóra (1957)
Preizinger Michal (1944)
Schwendtnerová Gabriela (1936)
Turzová Beáta (1961)
Végh Ladislav (1946)
Vörös František (1959)
Zorgovská Mária (1941)

Házasságkötések – Sobáše
Michal Sobota – Beáta Cséfalvayová
Wimmer Péter – Habán Kinga

Idő három felvonásban

Minden nap gyűjt a plébániai karitász!

A Dunaszerdahelyi Pélbániai Karitász ezúton is tájékoztatja az adományozni 
szándékozókat, hogy a karitász Bacsák utcai székházában minden nap 16–17 
óra között lehet adományokat leadni, egyeztetés nélkül is. 

A Dunaszerdahelyi Plébániai Karitász emellett Bősre, az ottani menekültszál-
lásra is naponta juttat el adományokat – ha valaki közvetlenül szeretne segíteni, 
azt rajtuk keresztül célirányosan is megteheti. 

A helyi karitász az ukrajnai menekültek mellett a dunaszerdahelyi és környék-
beli rászorulókat továbbra is segíti.

Nagy kihagyás után végre „valódi” 
közönség előtt tarthatott megnyitót a 
dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Ga-
léria március 18-án. 

Ezúttal Gál András fotóművész Idő 
című tárlatát mutatták be az érdek-
lődőknek – a kiállítást Hupján Attila 
fotóművész, a MAOE Fotóművészeti 
Tagozatának elnöke ismertette meg a 
jelenlévőkkel, aki szerint maga a tárlat 
egy gyönyörű felfedezés, titok. „Mennyi 

láttatás, és most gondoljuk végig, egy 
objektívvel mindez mennyire más. Míg 
a költő versképei az elme szubjektu-
mán alapulnak, a fotográfus kezében 
egy fényképezőgép lapul objektívvel. 
Természetesen neki is hozzá kell ten-
nie az egyedit a különlegeset, csak 
mennyire más a kiindulási alap. A fo-
tográfusnak nemcsak az elméjét, ha-
nem az eszközét is uralnia kell, mégha 
a pillanat töredékéig is.”

(Fotó: Nagy Gyula)



HÍRNÖK
2020. január 28. / 28. januára 2020

Dunaszerdahelyi Hírnök. Kiadja: Perfects Rt.
Főszerkesztő: Nagy Attila • A kiadó székhelye: Erzsébet tér 1203, 
929  01 Dunaszerdahely • A kiadó azonosítószáma: 00588105, ISSN 
1339 3707 • e-mail: press@perfects.sk • Internet: www.dunaszerda-
helyi.sk • Nyomdai előkészítés: Vince Rózsár – Rovin •  Nyomda: ADC 
MEDIA a.s., Vezekény • Lapterjesztés: Perfects • Nyilvántartási szám: 
233/08 •  Ingyenes • Megjelenik évente 11 alkalommal. • Következő 
megjelenés: 2022. április 27.

Dunajskostredský hlásnik. Vydavateľ: Perfects a.s.
Šéfredaktor: Attila Nagy • Sídlo vydava teľa a adresa redakcie: Alžbe-
tínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda • IČO vydavateľa: 
00588105, ISSN 1339 3707 • e-mail: press@perfects.sk • Internet: 
www.dunajskostredsky.sk • Grafická príprava: Vince Rózsár  – Rovin • 
Tlačiareň: ADC MEDIA a.s., Vozokany • Expedícia: Perfects • Evidenčné 
číslo: 233/08 • Nepredajné • Vychádza 11-krát ročne. • Nové číslo časo-
pisu vyjde: 27. apríla 2022.

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

Álláspályázat

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának és közfel-
adatok ellátásáról szóló 2003. évi 552. törvénye 5. § és 
későbbi módosításai értelmében

 Dunaszerdahely Város
 pályázatot hirdet 

a műszaki osztályvezetői tisztség betöltésére 
a Dunaszerdahelyi Városi Hivatalban

Munkaviszonyba lépés tervezett időpontja: 
 2022. május 1.

A pályázaton való részvétel feltételei Dunaszerdahely 
Város hirdetőtábláján és a www.dunstreda.sk honlapon 
kerültek nyilvánosságra hozatalra.

További információk a 031/590 39 19 telefonszámon

Výberové konanie

V súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone 
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov

 mesto Dunajská Streda
 vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie vedúceho technického oddelenia
Mestského úradu v Dunajskej Strede

Predpokladaný nástup: 
 1. mája 2022

Podmienky účasti na výberovom konaní sú zverejne-
né na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda, na webovom 
sídle www.dunstreda.sk .

Ďalšie informácie na tel. čísle: 031/590 39 19

Felhívás 

A Dunaszerdahelyi Járási Hivatal kérése alapján Duna-
szerdahely Város Önkormányzata ezúton kéri azokat a 
lakosokat, panziótulajdonosokat, akik az orosz–ukrán 
háborús konfliktus elől menekülőket fogadnak/fogadtak 
be ingatlanjaikba, hogy azt jelentsék a városi hivatalnak.

Ezt az alábbi e-mail címen tehetik meg:
 balazs.szucs@dunstreda.eu
Köszönjük segítségüket a háborús menekültek elhelye-

zésével kapcsolatos információk összegyűjtésében!

Výzva

V zmysle požiadavky Okresného úradu v Dunajskej Strede, 
samospráva mesta Dunajská Streda vyzýva tých obyva-
teľov, ktorí v dôsledku vojnového konfliktu medzi Ruskou 
federáciou a Ukrajinou prijmú/prijali utečencov vo svojich 
nehnuteľnostiach, aby to nahlásili Mestskému úradu na 
nasledovnej e-mailovej adrese:

 balazs.szucs@dunstreda.eu
Za vašu pomoc pri sumarizácii informácií o ubytovaní 

vojnových utečencov ďakujeme!

Prebieha zmena územného plánu mesta Dunajskej Stredy

Mesta Dunajská Streda v súlade s ust. § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (staveb-
ný zákon) v znení neskorších predpisov týmto verejnosti oznamuje, že sa začalo prerokovanie návrhu „Zmien a doplnkov 
16/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“. Originál dokumentácie je počas 30 dní k dispozícii na verejné nahliad-
nutie na Mestskom úrade v Dunajskej Strede, na oddelení územného plánovania, výstavby a dopravy, č. dverí 220, na úradnej 
tabuli mesta. Materiál je zverejnený aj na webovej stránke mesta (link: https://dunstreda.sk/oznamenia-2). 

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta Dunajská Streda do 30 dní 
odo dňa oznámenia, t.j. od 7.3.2022.

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 Területrendezési Terve – változások és módosítások 
16/2021“ dokumentáció tárgyalásának megkezdése.

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

A nyilvánosság észrevételeit a kifüggesztésről (2022.3.7.) számított 30 napon belül teheti meg.


