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Szent György nyomában
Sokan vártuk már a tavaszt. A kikelet érkeztével, a természet 
ébredésével együtt ugyanis újjáéledt a remény, hogy lassan 
talán majd minden visszatér a régi kerékvágásba, újra szárba 
szökkenhetnek a régi hagyományok, ismét lesznek korábban 
elmaradhatatlannak hitt programok, rendezvények.

Városunk életében az egyik legmeghatározóbb ünnepkör 
a Szent György-napokhoz köthető események sora. Az arra 
érdemes egyének vagy intézmények ilyenkor vehetik át a 
civil kezdeményezésként létrehozott Szent György-díjat, és 
ugyancsak áprilisban derül fény az önkormányzat által meg-
választott díszpolgárok és Pro Urbe-díjasok személyére is.

Egy város, ha egészséges lelkülettel rendelkezik, igyekszik 
elismerni mindazok áldozatkész munkáját, akik elévülhetet-
len érdemekkel rendelkeznek a település anyagi és szellemi 
fejlesztésében, akik példaképül szolgálhatnak a közösség 
minden tagja számára. Jóllehet a laudációk nyelvtani elem-
zése egyértelműen a múlt idő túlsúlyát bizonyítaná, ám min-
den köszöntő és dicsérő értékelés elsősorban a jelen lakos-
ságához és még inkább a jövő nemzedékekhez szól.

Egy ideje igyekszünk egyre nagyobb nyomatékot helyezni 
a városvédő és a lokálpatrióta-nevelő kezdeményezésekre, 
amelyek elsőrendű célja, hogy fiataljaink ne csupán itt élő 
polgárai legyenek a városnak, hanem ténylegesen ismerjék 
és szeressék Dunaszerdahelyt.

Ehhez hozzátartozik annak ismételt hangsúlyozása és ki-
domborítása, hogy Szent György napja egyben búcsú is, a 
város védőszentjének, alapításának, egyesítésének és jeles 
személyiségeinek az emlék- és ünnepnapja.

Ha a középkorban leginkább tisztelt sárkányölő lovag 
kultuszát tovább éltetjük, tettei és sorsa hatással lehetnek 
mindannyiunk lelkiségére, visszavezethetnek minket a gyö-
kereinkhez, és példáját követve méltó kései utódai lehetünk.

Mert csakis az önazonosságunk felé vezető utat érdemes 
járni!

A. Szabó László
Dunaszerdahely alpolgármestere

(Rózsár Vince felvétele)

A Szent György-napok kulturális programjairól, koncertjeiről és a Szent György-napok 
egyéb érdekességeiről bővebben itt olvashatnak:
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Za zdravšiu Dunajskú Stredu
PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta Dunajská Streda

Na poslednom zasadnutí Združenia 
zdravých miest v Karpatskej kotline 
21. apríla 2022 v Győri sa k združeniu 
pridala aj Dunajská Streda. O podrob-
nostiach, resp. o nasledujúcich kro-
koch sme sa opýtali primátora Zoltá-
na Hájosa.

Tomuto aprílovému valnému  zhro-
maždeniu predchádzalo zasadnutie 
mestského zastupiteľstva 16. no-
vembra 2021, kedy mestskí poslanci 
odsúhlasili pripojenie nášho mesta k 
Združeniu zdravých miest Karpatskej 
kotliny. 

Pokračovaním tohto procesu bola 
účasť vyslancov mesta na valnom 
zhromaždení v Győri, kde združenie 
prijalo medzi svojich členov aj mestá 
Dunajská Streda a Kecskemét.

My sme sa už skôr rozhodli, že ne-
chceme byť iba členmi združenia, ale 
chceli by sme v budúcnosti pripraviť 
také aktivity a programy, ktoré budú za-
merané na výchovu tunajšieho obyva-
teľstva k zdravému životnému štýlu. Aj 
pri prijímaní rozhodnutí samosprávou 
by sme chceli ešte viac brať na zreteľ 
odporúčania Svetovej zdravotnej orga-
nizácie WHO – tak z hľadiska investícií 
ako aj v  iných oblastiach rozvoja mes-
ta. 

Podľa mojej mienky je dôležitým a 
strategickým rozhodnutím, že mesto 
Dunajská Streda sa stalo členom zdru-
ženia. Treba povedať aj to, že členstvo 
ponúka rôzne možnosti, môžeme čer-
pať z užitočných, v neposlednom rade 
vyskúšaných, takpovediac „otestova-
ných“ skúseností iných miest, a po-
dobne, aj my môžeme ponúknuť naše 
skúsenosti a predstavy. Hnutie Zdra-
vé mestá totiž organizuje aj odborné 
semináre, kde sa stretávajú odborníci 
a vymieňajú si navzájom svoje skúse-
nosti. 

Veľa dôležitých informácií môžu po-
skytnúť aj naši odborníci, stačí spome-
núť samosprávou riadené služby, pen-
zióny dôchodcov, centrum sociálnych 

služieb, jasle, či denný stacionár pre 
zdravotne postihnutých. Je isté, že aj 
uvedené služby sa môžu obohatiť po 
odbornej,  ale aj po iných stránkach.

Ako prvý krok plánujeme vytvoriť ko-
misiu, ktorej hlavným koordinátorom 
bude vedúca odboru vzdelávania, soci-
álnych vecí, športu a kultúry Mestské-
ho úradu Dunajská Streda Tímea Mol-
nár (timea.molnar@dunstreda.eu).

Do tejto pracovnej komisie prizývame 
riaditeľa penziónov dôchodcov, riadi-
teľku centra sociálnych služieb, resp. 
oslovíme aj vedenie nemocnice, aby 
sa ten, kto vie a chce,  zapojil do tejto 
činnosti. Zároveň radi uvítame aj ľudí z 
občianskych organizácií, ak by sa chce-
li zapojiť. Mám na mysli napr. organizá-
ciu zdravotne postihnutých, občianske 
združenie autistov, ako aj ďalšie orga-
nizácie pôsobiace v podobnej sfére ...

Chceli by sme dosiahnuť, aby sme 
sa na problém, ako urobiť naše mesto 
zdravším, ako dokážeme prijať dôležité 
a osožné rozhodnutia, investície do in-
fraštruktúry v prospech obyvateľov Du-
najskej Stredy, nepozerali iba „cez oku-

liare“ samosprávy. Viacerí poukážme 
na možnosti, ktoré prispejú k výchove 
obyvateľov Dunajskej Stredy k zdravé-
mu životnému štýlu, resp. ponúknime 
také aktivity, ktoré budú smerovať k 
zachovaniu zdravia našich obyvateľov.

Toto bude úlohou koordinačnej ko-
misie. Ak sa pri práci zrodí plán, doku-
ment, ten sa posunie ďalej komisiám, 
zastupiteľstvu, môže následne prerásť 
do legislatívy, či uznesenie zastupi-
teľstva. Dokonca si myslím, že aj plán 
hospodárskeho a sociálneho rozvo-
ja mesta by sme v budúcnosti mohli 
inovovať v záujme zachovania zdravia 
obyvateľstva.

Pri plnení tejto úlohy, čo je zároveň aj 
vynikajúca príležitosť, očakávame zo 
strany občianskych združení, že sa pri-
hlásia a prídu s nápadmi, veď je pre nás 
všetkých dôležité, aby sa naše mesto 
rozvíjalo aj na tomto poli, aby sa zvyšo-
vala kvalita života tu žijúcich občanov. 
Urobme teda všetko v záujme dosiah-
nutia dôležitého cieľa pre nás všetkých, 
a hlavne pre naše deti: pre zdravšiu Du-
najskú Stredu!
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a munkából pedig egy terv, dokumen-
tum születne, az tovább tud menni a 
bizottságok, majd a testület elé is, így 
abból a későbbiekben jogszabály vagy 
akár képviselő-testületi határozat lehet. 
Sőt úgy vélem, a városunk Gazdasági 
és Szociális Fejlődésének Tervét is 
tudnánk későbbiekben módosítani a 
lakosság egészségének megőrzése 
érdekében. 

Ebben a feladatban, ami nagyszerű 
lehetőség is egyben, várjuk tehát a ci-
vil szervezetek részéről az ötleteket és 
a jelentkezést, hiszen mindannyiunk 
számára fontos, hogy városunk e téren 
is fejlődjön, s az itt lakók életminősé-
ge növekedjen. Egy mindannyiunk, de 
gyermekeink számára is fontos célért 
tegyünk hát együtt: egy egészsége-
sebb Dunaszerdahelyért!

Az Egészséges Városok Kárpát-me-
dencei Egyesületének legutóbbi, 
2022. április 21-ei győri közgyűlésén 
Dunaszerdahely városa is csatlako-
zott a szervezethez. Ennek részle-
teiről, illetve a következő lépésekről 
kérdeztük meg Hájos Zoltán polgár-
mestert.

Ezt az áprilisi közgyűlést részünk-
ről az a 2021. november 16-ai városi 
képviselő-testületi ülésünk előzte meg, 
amelyen a városi képviselők jóváhagy-
ták városunk csatlakozását az Egész-
séges Városok Kárpát-medencei Egye-
sületéhez.

Ennek folytatásaként vett részt váro-
sunk küldöttsége a győri közgyűlésen, 
ahol a szervezet a tagjainak a sorába 
emelte Dunaszerdahely és Kecskemét 
városát.

Mi már korábban is eldöntöttük, hogy 
nemcsak tagja kívánunk lenni az egye-
sületnek, hanem olyan programokat, 
aktivitásokat szeretnénk majd a kö-
zeljövőben indítani, amelyek az itteni 
lakosság egészséges életmódra neve-
lését célozzák meg, illetve magában 
az önkormányzati döntéshozatalban is 
szeretnénk az Egészségügyi Világszer-
vezetnek, vagyis a WHO-nak az ajánlá-
sait még inkább figyelembe venni – ért-
ve ez alatt akár a beruházásokat vagy 
akár a városfejlesztés egyéb területeit.

Úgy vélem, részünkről fontos és 
mindenképpen előre mutató stratégiai 
döntés, hogy Dunaszerdahely városa 
tagja lett az egyesületnek. El kell azt is 
mondani, hogy számos lehetőséget is 
kínál a tagság, hiszen hasznos, és nem 
utolsósorban már kipróbált, mondhatni 
„letesztelt” tapasztalatokat tudunk „be-
gyűjteni” más városokból, de hasonló-
képpen mi is fel tudjuk kínálni a saját 
tapasztalatainkat és elgondolásainkat. 
Az Egészséges Városok mozgalom 
ugyanis szakmai napokat is szervez, 
ahol a szakemberek találkozhatnak, és 

megoszthatják egymással értékes ta-
pasztalataikat.

Sok fontos ismeretet cserélhetnek 
így ki szakembereink, elég, ha csak 
az önkormányzat által működtetett 
szolgáltatásainkat, úgymint a nyugdí-
jas panziókat, a szociális szolgáltatá-
sok központját a bölcsődével vagy az 
egészségkárosodottak napközijét néz-
zük. Biztos, hogy ezen szolgáltatások 
is gazdagodhatnak majd szakmaiság-
ban, de számos más területen is. 

Dunaszerdahelyen első lépésként 
egy bizottságot szeretnénk most létre-
hozni, ennek a fő koordinátora a Váro-
si Hivatal Közoktatási, szociális, sport 
és kulturális főosztályának a vezetője, 
Molnár Tímea (elérhetősége: timea.
molnar@dunstreda.eu) lesz.  

Ebbe a munkabizottságba hívjuk a 
nyugdíjas panziók igazgatóját, a szo-
ciális szolgáltatások központjának 
igazgatónőjét, illetve felajánljuk a du-
naszerdahelyi kórház vezetőségének 
is, hogy aki tud és akar, vegyen részt 
ebben a munkában. De hasonlóképpen 
szívesen várjuk azon civil szervezetek-
nek a jelentkezését is, amelyek csatla-
kozni szeretnének. Gondolok például a 
fogyatékkal élők helyi szervezetére, az 
autisták polgári társulására, vagy az 
ebben a közegben tevékenykedő szá-
mos civil szervezetre...

Szeretnénk ugyanis, hogy ne csu-
pán az önkormányzat „szemüvegén 
keresztül” nézzük meg, miképp is tud-
juk egészségesebbé tenni városunkat, 
hogyan tudunk a lakosok számára 
hasznos és fontos intézkedéseket, 
infrastrukturális beruházásokat meg-
valósítani. Mutassunk rá tehát többen 
olyan dolgokra, amelyek megkönnyítik 
a dunaszerdahelyiek egészséges életre 
való nevelését, illetve olyan aktivitások 
kínálnak, amelyek a lakosaink egészsé-
gének a megőrzésére irányulnak. 

Ennek a koordináló bizottságnak lesz 
tehát a feladata ennek a segítése. Ha 

Egy egészségesebb 
Dunaszerdahelyért

A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Dr. Hájos Zoltán
Dunaszerdahely város polgármestere



4 2022. április 27. / 27. apríla 2022 HÍRNÖK

Segítség a menekülteknek
Dunaszerdahely képviselő-testületé-
nek legutóbbi, április 21-ei rendkívüli 
ülésén a rászoruló ukrajnai menekül-
teket segítő programcsomagot fo-
gadtak el a városatyák. 

Az ülésen ehhez előbb a Dunaszerda-
hely Város által az anyagi szükséghely-
zetben nyújtandó egyszeri támogatás-
ról, az egyszeri szociális támogatásról 
és további pénzügyi támogatás nyúj-
tásával kapcsolatos eljárás menetéről 
és feltételeiről szóló általános érvényű 
rendeletet fogadták el. Ennek értel-
mében – csakúgy, mint bármely más 
rászoruló dunaszerdahelyi illetőségű 
lakos – egyszeri támogatásért folya-
modhatnak a nélkülöző ukrajnai mene-
kültek. 

Ez a lényegében áthidaló, egysze-
ri támogatás – amelyet a háború elől 
elmenekült és Dunaszerdahelyen el-
szállásolt menekültek igényelhetnek 
– a felnőtt(ek) részére 30 eurót, míg a 
gyerek(ek) részére plusz 20 eurót jelent 
a gyakorlatban. 

Az igényléshez kérvényt kell az érin-
tetteknek benyújtaniuk, amely mellé 
csatolniuk kell a dunaszerdahelyi lak-
címről (az ún. „tolerált tartózkodási 
helyről”) szóló igazolást, valamint iga-
zolást azon kérvényükről, miszerint a 
munkaügyi hivatalnál már folyamodtak 
segélyért (az állami segélyt ugyanis 
csak egy hónap múltán kaphatják meg 
– ezért is „áthidaló” és egyszeri a város-
tól érkező segítség). 

Elfogadta a testület azt a rendeletet 
is, amely szerint a menekültek gyerme-
keinek (akiknek az oktatását az állam 
ingyenesen biztosítja többek között 

városunk szlovák tannyelvű alapiskolá-
iban is) nem kell az ún. rezsiköltséget 
sem téríteniük, valamint azt is, hogy 
az ukrajnai menekülteket befogadó 
szállásadók mentesülnek a befogadott 
személyek után járó szállásadói illeték 
alól. 

A testület rábólintott arra az indít-
ványra is, hogy a menekültek ingyene-
sen használhassák a városi tömegköz-
lekedést. Az ülés utolsó pontja pedig 
az új óvodakonyhát érintette, amelyet 
beiktattak Dunaszerdahely iskolai há-
lózatába. 

(nagy, fotó: Rózsár Vince)

Pomoc utečencom
Na poslednom mimoriadnom zasadnutí mestského za-
stupiteľstva 21. apríla zastupitelia prijali balík pomoci pre 
ukrajinských odídencov v núdzi.

Na zasadnutí v súvislosti s tým najprv prijali všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda týkajúce sa pod-
mienok poskytnutia jednorazovej pomoci, jednorazovej soci-
álnej pomoci a finančnej pomoci v hmotnej núdzi. V zmysle 
tohto – takisto, ako ktorýkoľvek  obyvateľ Dunajskej Stredy 
odkázaný na pomoc – môžu sa o jednorazovú pomoc uchá-
dzať aj ukrajinskí utečenci.

 Ide v podstate o preklenovaciu jednorazovú pomoc – o 
ktorú môžu požiadať utečenci pred vojnou a sú ubytovaní v 
Dunajskej Strede – pre dospelých je určená finančná čiastka 
30 eur, pre deti 20 eur.

K požiadavke treba priložiť potvrdenie o adrese bydliska v 
Dunajskej Strede (tzv. tolerovaný pobyt), ako aj potvrdenie o 
tom, že sa už obrátili o pomoc na úrad práce (štátnu pomoc 
totiž dostanú až po uplynutí jedného mesiaca – preto je po-
moc od mesta „preklenovacia“).

Zastupiteľsvo prijalo aj uznesenie, v zmysle ktorého deti 
odídencov z Ukrajiny (ich vzdelávanie zabezpečuje štát bez-
platne, v našom meste aj v základnej škole s vyučovacím ja-

zykom slovenským) nemusia platiť ani tzv. režijné náklady, 
ani  poplatok za ubytovanie osôb.

Zastupiteľstvo odsúhlasilo aj návrh, aby utečenci mohli 
bezplatne cestovať mestskou hromadnou dopravou. Posled-
ným bodom programu bolo zaradenie kuchyne škôlky do sie-
te škôl v Dunajskej Strede.

(nagy, foto: Rózsár Vince)



5www.dunaszerdahelyi.sk • www.dunajskostredsky.skHLÁSNIK

A kitelepítés fájdalma ma is bennünk él

„Április 12-e a felvidéki magyaroknak 
máig fáj” – hangzott el a Felvidékről 
kitelepített magyarok emléknapján 
Dunaszerdahelyen a szabadidőpark-
ban. A második világégést követő 
jogfosztásra figyelmeztető emlékmű-
nél a Beneš-dekrétumok következté-
ben a Csehszlovák Köztársaságból 
kizárt, állampolgárságuktól megfosz-
tott, Magyarországra áttelepített hon-
fitársainkra emlékezett közösségünk.

Az eseményen résztvevőket Karaf-
fa Attila alpolgármester, a szervező 
Pázmaneum Polgári Társulás elnöke 
köszöntötte, elmondva, hogy 1947. 
április 12-én indult az első transzport 
Magyarország felé, s ennek emlékére 
rögzítette a Magyar Országgyűlés e 
napot a meghurcoltak emléknapjává, 
egyben kifejezve nagyrabecsülését 
mindazoknak, akiket az adott időszak-
ban csehországi kényszermunkára de-
portáltak, és ebben a szenvedésekkel 
teli helyzetben is igyekeztek megőrizni 
magyarságukat.

„A Felvidékről kitelepítettek, vagyo-
nuktól és egzisztenciájuktól megfosz-
tott, megalázott magyar emberek, és 
azok hozzátartozói vagy leszármazot-
tai még mindig traumaként élik meg, 
hogy egy egész élettől, illetve több 
generációkon át kemény munkával 
megszerzett javaiktól, vagyonuktól, de 
a szülőföldjüktől is egy tollvonással 
megfosztották őket” – fogalmazott 
Hájos Zoltán polgármester.

„Ezeket a humánusnak nem mond-
ható és a jogállamiság elveit figyelmen 
kívül hagyó cselekedeteket a Beneš- 
dekrétumok által ismert jogszabályok 
alapján hajtották végre, amelyek még 
a mai napig is szerves részét képezik 
a Szlovák Köztársaság hatályos jog-
rendjének. (És míg) a zsidó holokauszt 

végett, valamint a német lakosság 
kényszer-kitelepítése kapcsán a Cseh-
szlovák Parlament bocsánatot kért az 
érintettektől, viszont a Felvidékről kite-
lepített magyaroktól, akár az úgymond 
lakosságcsere kapcsán, vagy a Cseh-
országba való deportálás kapcsán, ez-
idáig senki sem kért bocsánatot, pedig 
a magyarok kitelepítése is ugyanolyan 
embertelen, erőszakos és megalázó 
volt, mint a németeké.”

Hájos Zoltán feltette az óhatatlanul 
bennünk kavargó kérdéseket: „Mikor 
jön el annak az ideje, hogy a kitelepí-
tettektől bocsánatot kérjenek? Mikor 
jön el az az idő, amikor a Beneš-dek-
rétumokat eltörlik? Mikor jön el az az 
idő, amikor Szlovákia és Magyarország 
megbékélnek?”

„Április 12-e a felvidéki magyaroknak 
máig fáj” – kezdte a beszédét a meg-
emlékezés szónoka, Kolek Zsolt, a 
ma7.sk vezető szerkesztője, újságíró. 
Majd így folytatta: „Ez a történés, ez a 
fájdalmas mementója a történelmünk-
nek lefejezte a közösségünket. Mi 
mégis itt vagyunk. 75 évvel a fájdalmas 
események után magyarul beszélünk. 
Ez győzelem a történelem fölött.” Ko-
lek szerint remény, jövőkép nélkül nem 
élhet a közösség. „Látok itt középko-
rúakat” – tette hozzá –, „akik illúziókat 
kergettek 1989-ben. Abban a hitben, 
hogy megvalósulhat a polgári jog-
egyenlőség, megvalósulhat a szabad-
ság, amelyből egyenlő részt kap cseh, 
szlovák és minden nemzeti kisebbség 
– a magyar is. 2022-ben egészen nyil-
vánvaló, hogy ebben a várakozásunk-
ban csalódnunk kellett. (Mert) nem 

egyenlő mércével mérik a szabadságot 
– Szlovákia ugyanis a mai napig nem-
zetállam. Ahol halljuk, ahol olvashatjuk, 
hogy bizony vannak politikusok, így a 
második közjogi méltóság, a házelnök, 
aki félreérthetetlenül ébreszti föl a tör-
ténelem rossz szellemét, és veszi elő 
az asztalfiókból a magyar kártyát. Amit, 
már azt hittük, hogy végleg elhelyeztek 
oda, ahová való: a történelem szemét-
dombjára” – mondta, hozzátéve, hogy 
sajnos mindig is vannak olyanok, akik 
ha válság van, ránk, magyarokra igye-
keznek irányítani a figyelmet. „Hát ne 
hagyjuk, hogy áldozati bárányok le-
gyünk! Mi tudjuk, mit akarunk: mi bé-
két akarunk. Mi megbékélést akarunk, 
szlovák–magyar megbékélést.”

Nekünk arra van szükségünk, hogy 
a következő 75 évben is megmarad-
jon ez a közösség, fogalmazott Kolek 
Zsolt, kiemelve, hogy a felvidéki ma-
gyarságnak létérdeke a szlovák–ma-
gyar megbékélés. 

A megemlékezésen, amelyet koszo-
rúzás és a Himnusz elénelése zárt, 
Horváth Sophia Zina, a Vámbéry Ár-
min Gimnázium diákja (felkészítő ta-
nára Cződör Henrietta), Bíró Emese, a 
Kodály Zoltán Alapiskola tanulója (fel-
készítő tanára Simon Anikó), valamint 
a Dunaszerdahelyi Közös Igazgatású 
Szakközépiskola, Szabó Gyula 21 és az 
ottani Rákóczi Szövetség középiskolai 
helyi szervezetének a diákjai, Vida Bar-
bara, Sercel Szonja, Pongrácz Mátyás, 
Füri Adrián és Kiss Gabriella (felkészítő 
tanáruk Klőr Levente) működtek közre.

Nagy Attila
fotók: Nagy Gyula
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Átadták városunk rangos elismeréseit
A Szent György-napok keretében ad-
ták át Dunaszerdahely legrangosabb 
elismeréseit – április 22-én a Szent 
György-díjat, április 23-án pedig a 
város díszpolgári címét, a Pro Urbe és 
a Pro Educatione Díjakat, valamint a 
polgármesteri elismeréseket.

Az április 22-ei Szent György-esten 
a Sikabony Polgári Társulás elnöke, 
Simon Ferenc kapta meg a Csallóköz-
Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő 
Egylet által alapított közéleti elisme-
rést, a Szent György-díjat. A városvédő 
egylet alapította díjjal városunk egy-
házi és/vagy kulturális és társadalmi 
életében elévülhetetlen munkásságot 
kifejtő személyiségeket, közösségeket 
ismernek el, emelnek példaképpé.

„Nagyon drukkolok a Csallóköz-Szer-
dahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egy-
letnek, mert odafigyeléssel, megfon-
toltsággal több év elteltével is mindig 
megtalálják a megfelelő személyeket, 
akiknek átadják a Szent György-díjat. 
Fontos ugyanis, hogy közösségünk 
megmaradjon, hogy közösségünknek 
példaképeket mutassunk és nem utol-
sósorban megköszönjük, megköszön-
je a városvédő egylet azoknak a nagyra 
becsült személyeknek a munkáját, akik 
tettek a közösségünkért” – emelte ki 
köszöntőjében Hájos Zoltán polgár-
mester.

A másnapi városi díjátadó gálaestnek 
a Csaplár Benedek Városi Művelődési 
Központ adott otthont.

Rendhagyó módon a város fiatal te-
hetségeinek műsorával kezdődött meg 
az ünnepség, amelyen előbb a Fókusz 
Diákszínpad Szent György alakjának 
példamutatásával a városi búcsú lé-
nyegi mondanivalóját idézte fel, majd 
a Csallóközi táncegyüttes több ifjú 
csapata is fellépett – a talpalávalót a 
Harmónia és Pro Traditione díjas Pós-
fa zenekar húzta számukra, illetve a 
Ladislav Dúbrava gimnázium diákja, 
Veronika Kelemenová szavalt.

Hájos Zoltán polgármester köszöntő-
jében elsősorban abbéli örömét fejez-
te ki, hogy három év elteltével ismét a 
Szent György-napokhoz, Dunaszerda-
hely védőszentjének az ünnepnapján 
tudják végre átadni Dunaszerdahely 
város díjait. „Úgy tűnik, lassan vissza-

térhetünk a régi hagyományokhoz, a 
régi kerékvágásba, és újra fellélegez-
hetünk” – fogalmazott a polgármester, 
majd arra mutatott rá, hogy egy telepü-
lést, egy várost nem csupán épületek, 
utcák, terek, parkok alkotnak, hanem 
sokkalta inkább az ott élő és tevékeny-
kedő közösség. 

„A közösség a lüktető erő, amely ré-
vén a város életre kel, fejlődik, szerve-
zetten működik (…). Dunaszerdahely 
külleme, infrastruktúrájának színvo-
nala, fejlettsége, szépsége mind a 
dunaszerdahelyiek szorgalmát, kitar-
tását, az újszerű megoldásokra való 
fogékonyságát tükrözik. Városunk 
legnagyobb értéke az ember maga, a 
közösség, amely már hosszú évszá-
zadokon át itt él, a kereskedelmi utak 
kereszteződésében” – mondta Hájos 

Zoltán, hozzátéve, hogy Dunaszerda-
helyt számtalan olyan közösség alkot-
ja, amelyre érdemes büszkének lenni. 
„Büszkék vagyunk fiatal tehetségeinkre 
és hálát érzünk a türelmes, kitartó és 
szakmailag elismert tanárok, edzők, 
szakemberek, csoportvezetők iránt, 
akik gyakran szabadidejüket áldozzák 
fel, hogy felneveljék és felkészítsék az 
elszánt fiatalokat” – tette hozzá a pol-
gármester. 

„Közös otthonunk, Dunaszerdahely a 
tolerancia városa. Lakosai jószívűek és 
segítőkészek, amely tulajdonságuk az 
elmúlt hónapokban számtalanszor a 
tettek mezején is megmutatkozott” – 
mondta Hájos Zoltán, rámutatva, hogy 
a közösségért végzett munka mindig 
meghálálja önmagát. Így például „a dí-
jazottak érdemei, munkássága és szor-
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galma példát mutat mindazoknak, akik 
a közösségünkért kívánnak dolgozni, 
akik szebbé akarják tenni városunkat 
és gazdagítani szeretnék városunk 
szellemi életét.”

Elsőként a Dunaszerdahely Város 
Díszpolgára kitüntető címet adta át a 
polgármester, a két alpolgármesterrel, 
A. Szabó Lászlóval és Karaffa Attilával, 
illetve Fialka Tamás diákpolgármester-
rel egyetemben. 

A Dunaszerdahely Város Díszpolgára 
cím olyan nem dunaszerdahelyi lakos-
nak adományozható, aki tartósan és 
különösen kiemelkedő módon szerzett 
érdemet a város fejlődésében, érdeke-
inek védelmében és jó hírnevének itt-
hon és külföldön való terjesztésében, 
vagy kimagasló eredményt ért el az 
egyetemes emberi értékek gyarapítá-
sában. Idén ezt az elismerést Hodossy 
Gyula költőnek, közírónak, irodalom- és 
művelődésszervezőnek adták át a vá-
rosvezetők a kultúra terén és a közélet-
ben végzett sokéves munkásságáért, 
Dunaszerdahely város nevének öregbí-
téséért. 

Dunaszerdahely Város Pro Urbe Díját 
idén három személynek ítélték oda – 
két esetben posztumusz. A kitüntetés 
olyan egyéneknek vagy közösségeknek 
adományozható, akik tevékenységük-
kel érdemet szerezetek Dunaszerda-
hely Város fejlődésében, alkotó tevé-
kenységet végeztek, illetve a kultúra és 
a sport, az oktatás, a nevelés és a tudo-
mány vagy a társadalmi élet területén 
értek el kiemelkedő eredményt.

2022-ben Pro Urbe Díjat vehetett át 
az idén kilencven esztendős Héger Ká-
roly népművelő, kulturális munkás, a 
Dunaszerdahelyi Regionális Népműve-
lési Központ egykori igazgatója a kultú-
ra területén végzett sokéves munkás-
ságáért, a magyar kultúra és a nemzeti 
értékek, valamint a népművelés terüle-
tén végzett munkásságának elismeré-
seként. A díjat fia vette át. Posztumusz 
Pro Urbe Díjat kapott a sport területén 
Takács István néhai futballedző, több 
generációnak a sport iránti szeretet-
re való neveléséért, és szeretetteljes, 
becsületes, eredményes pedagógiai 
munkásságáért. A díjat felesége, Ta-
kács Janka vette át.

A társadalmi élet területén végzett 
munkásságáért posztumusz Pro Urbe 
Díjjal ismerték el Karaffa János lelki-
atya munkásságát. A megfogalmazás 
szerint „a díj köszönet a magyarság ősi 
nemzeti hagyományainak őrzéséért, 
ápolásáért, és elismerés e kiemelke-
dő keresztény és magyar személyiség 
munkássága, hazafi hitvallása, lokál-
patriotizmusa, buzgó keresztény lelki-
sége iránt.” A díjat Karaffa Etelka, az el-
ismerésben részesülő néhai katolikus 
pap édesanyja vette át.

Idén első alkalommal adták át a már 
városi díj rangjára emelt pedagógusdí-
jat, a Pro Educatione Díjat, amellyel azt 
a dunaszerdahelyi pedagógust ismerik 
el, aki az oktatás és nevelés területén 
becsületes munkájával kiváló pedagó-
giai eredményeket ért el. Ezt a díjat első 
alkalommal szakmai elhivatottságáért, 
magas színvonalon végzett pedagógiai 
munkájáért Knapp Terézia, a Benedek 
Elek Óvoda pedagógusa vehette át.

A Dunaszerdahely Város Polgármes-
terének Díja elismerésre azok a ma-
gánszemélyek és csoportok terjeszthe-
tők fel, akik Dunaszerdahely városának 
a területén laknak, s a város érdekében 
tevékenykednek, kimagaslót alkottak, 
kiemelkedő eredményt értek el. Hájos 
Zoltán polgármester ebben az évben 
három polgármesteri díj, valamint két 
polgármesteri emléklap odaítéléséről 
döntött.

Polgármesteri díjat kapott Dunaszer-
dahely Város jó hírnevének öregbítésé-
ért Sándor István, az ELTE egyetem jogi 

karának professzora,  a Szladits Károly 
emlékbizottság elnöke, a Szlovák Vö-
röskereszt Dunaszerdahelyi Területi 
Egylete a koronavírus-járvány idején, 
a tesztelések és a Covid-19 elleni vé-
dőoltás-akciókon végzett munkáért, a 
rászorulók folyamatos segítéséért, a 
rendszeres véradó akciók szervezésé-
ért és lebonyolításáért, illetve a hábo-
rús menekültek segítésében kifejtett 
önzetlen tevékenységükért (az elisme-
rést Nagy Dagmar vette át). Ugyan-
csak polgármesteri díjban részesült a 
Janský-plakett gyémánt fokozatának 
tulajdonosa, Forró Imre véradó is. 

Polgármesteri emléklapot vehetett 
át rajtuk kívül Kulcsár Ferenc özvegye, 
férje munkásságának elismeréseként, 
és Czirfusz György jogász a Szladits 
Károly-emlékév rendezvényeinek meg-
szervezése érdekében végzett tevé-
kenységéért.

Az ünnepi gálaesten tiszteletét tette 
többek között Magyarország pozsonyi 
nagykövetségének tanácsosa, Jano-
vits Gyula, a Szövetség Párt elnöke, 
Forró Krisztián, Bubniak Júlia, a városi 
hivatal vezetője, a képviselő-testület 
több tagja, illetve a városi hivatal több 
munkatársa is. A gálaesten a már em-
lítetteken kívül fellépett  Juhos Attila 
énekes, illetve a díjátadón segédkezett 
Kollár Mihály, a Neratovice téri Magán 
Szakközépiskola diákja. A városi díjak 
is új alakot kaptak: az új formák Lip-
csey György Pro Urbe Díjas képzőmű-
vész keze munkáját dicsérik.

(te/na, fotók: Rózsár Vince)

A Szent György-napok kulturális programjairól, koncertjeiről és a Szent György-napok 
egyéb érdekességeiről bővebben itt olvashatnak:
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Odovzdali prestížne uznania mesta
V rámci Dní sv. Juraja odovzdali naj-
prestížnejšie uznania mesta Dunaj-
ská Streda – 22. apríla Cenu sv. Ju-
raja, 23. apríla ceny Čestný občan 
mesta, Pro Urbe a Pro Educatione, ako 
aj uznania primátora. 

22. apríla Cenu sv. Juraja dostal Si-
mon Ferenc, predseda Občianskeho 
združenia Malé Blahovo.  Zakladate-
ľom ceny je „Csallóköz-Szerdahelyi 
Kaszinó 1860 Városvédő egylet“ (Žit-
noostrovsko-dunajskostredské zdru-
ženie Kaszinó 1860). Touto cenou od-
meňujú, vyzdvihujú a dávajú za príklad 
osobnosti cirkevného a/alebo kultúrne-
ho a spoločenského života, za ich ne-
hynúce životné dielo.

„Veľmi fandím Združeniu Kaszinó 
1860, lebo pozornosťou, rozmyslom, 
aj po uplynutí viacerých rokov vždy 
nájdu vyhovujúce osoby, ktorým pri-
súdia Cenu sv. Juraja. Je dôležité, aby 
sa naše spoločenstvo zachovalo, aby 
sme nášmu spoločenstvu predložili 
vzory, a v neposlednom rade sa poďa-
kovali, združenie poďakovalo vysoko 
ceneným osobnostiam za ich prácu, za 
to, čo vykonali pre spoločenstvo“ – vy-
zdvihol vo svojom príhovore primátor 
Zoltán Hájos. 

Odovzdávaniu mestských cien po-
skytlo na druhý deň domov Mestské 
kultúrne stredisko Benedeka Csaplára.

Slávnosť sa začala, ako zvyčajne, 
programom mladých talentov mes-
ta. Najprv Študentské pódium Fókusz 
predstavilo postavu sv. Juraja pro-
stredníctvom jeho reči na mestských 
hodoch, potom vystúpilo niekoľko mla-
dých talentov Žitnoostrovskej tanečnej 
skupiny – do tanca im hrali Harmónia 
a kapela Pósfa, nositeľka ceny Pro 
Traditione. Báseň predniesla Veronika 
Kelemenová, študentka Gymnázia La-
dislava Dúbravu.

Zoltán Hájos vo svojom príhovore 
vyjadril v prvom rade uspokojenie, že 
po troch rokoch opäť konečne môžu 
mestské ceny odovzdávať v deň sv. 
Juraja, patróna Dunajskej Stredy. „Zdá 
sa, že pomaly sa môžeme vrátiť k sta-
rým tradíciám, do starých koľají, opäť 
môžeme dýchať“ – uviedol primátor. 
Poukázal na to, že aglomeráciu, mesto 
netvoria iba budovy, ulice, námestia, 

parky, ale oveľa viac tam žijúci a tvoria-
ci obyvatelia.  

Spoločenstvo je životnou silou, cez 
neho žije, vyvíja sa, organizuje (…). 
Výzor Dunajskej Stredy, úroveň jej in-
fraštruktúry, jej rozvoj, krása, to všetko 
odzrkadľuje usilovnosť, vytrvalosť, vní-
mavosť k novým metódam zo strany 
jej obyvateľov. Najvyššou hodnotou 
mesta je sám človek, spoločenstvo, 
ktoré tu na križovatke obchodných 
ciest žije už dlhé stáročia“ – uviedol 
Zoltán Hájos. Podľa jeho slov spolo-
čenstvo Dunajskej Stredy tvoria mnohé 
spoločenstvá, na ktoré sa oplatí byť hr-
dým. „Sme hrdí na naše mladé talenty 
a vyjadrujeme vďaku trpezlivým, vytr-
valým a odborne uznávaným učiteľom, 
trénerom, vedúcim skupín, ktorí často 
obetujú svoj voľný čas, aby vychovali a 

pripravili odhodlaných mladých ľudí“ – 
dodal primátor.

„Náš spoločný domov, Dunajská Stre-
da, je mestom tolerancie. Jej obyvate-
lia sú dobrosrdeční a ochotní pomôcť, 
čo v uplynulých mesiacoch nespočet-
nekrát prejavili svojimi skutkami“ – po-
vedal Zoltán Hájos. Uviedol, že práca 
pre spoločnosť je odmenou samou o 
sebe. Tak napr. „zásluhy ocenených, ich 
pracovitosť a snaženie sú príkladom 
pre všetkých, ktorí chcú pre spoločnosť 
pracovať, chcú naše mesto urobiť kraj-
ším a chceli by obohatiť duchovný život 
mesta.“

Ako prvú primátor odovzdal cenu 
Čestný občan mesta, spolu s oboma 
viceprimátormi, A. Szabó Lászlóom a 
Karaffa Attilom, ako aj so študentským 
primátorom Fialka Tamásom.
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Cenu Čestný občan mesta možno 
prideliť tomu, kto nie je obyvateľom 
Dunajskej Stredy, ale sústavne a mimo-
riadne vynikajúcim spôsobom sa za-
slúžil o rozvoj mesta, ochranu jej záuj-
mov a šírenie jej dobrého mena doma i 
v zahraničí, resp. dosiahol mimoriadne 
výsledky na poli rozširovania ľudských 
hodnôt. Tento rok cenu vedenie mes-
ta odovzdalo básnikovi, spisovateľovi, 
organizátorovi literárneho a vzdeláva-
cieho života Gyulovi Hodossymu za 
dlhoročnú prácu na poli kultúry a spo-
ločenského života, za šírenie dobrého 
mena mesta Dunajská Streda. 

Cenu Pro Urbe mesta Dunajská Stre-
da tento rok prisúdili trom osobám – v 
dvoch prípadoch postmortálne. Cenu 
možno prisúdiť takým osobnostiam 
a spoločenstvám, ktorí sa svojou čin-
nosťou zaslúžili o rozvoj mesta Dunaj-
ská Streda, vykonávali tvorivú činnosť, 
resp. dosiahli vynikajúce výsledky na 
poli kultúry a športu, vzdelávania, vý-
chovy a vedy, či spoločenského života.

V roku 2022 mohol cenu Pro Urbe 
prevziať deväťdesiatročný osvetár, kul-
túrny pracovník, niekdajší riaditeľ Regi-
onálneho osvetového strediska Héger 
Károly ako uznanie za mnohoročnú 
prácu na poli kultúry,  zachovanie ma-
ďarskej kultúry a národných hodnôt, 
ako aj za osvetovú prácu. Cenu prevzal 
jeho syn. Cenu Pro Urbe postmortálne 
dostal Takács István, niekdajší futba-
lový tréner, za vedenie k láske k špor-
tu niekoľkých generácií, za láskyplnú, 
čestnú pedagogickú prácu. Cenu pre-
vzala manželka Takács Janka.

Za prácu na poli spoločenského ži-
vota udelili cenu Pro Urbe postmor-
tálne duchovnému otcovi Jánosovi 
Karaffovi. V zmysle hodnotenia, „cena 
je poďakovaním za ochranu a opateru 
starých maďarských národných tradíc, 
uznaním jeho práce ako kresťana a Ma-
ďara, veriaceho človeka a lokálpatriota, 
horlivého veriaceho kresťana.“ Cenu 
prevzala Etelka Karaffa, matka bývalé-
ho katolíckeho kňaza.

V tomto roku po prvýkrát odovzdali 
na úroveň mestskej ceny zaradenú pe-
dagogickú cenu, Cenu Prodos Educa-
tione. Cenou sa dostane uznania peda-
gógovi Dunajskej Stredy, ktorý svojou 
poctivou prácou na poli vzdelávania 

výchovy dosiahol vynikajúce výsledky. 
Po prvýkrát cenu za svoju odbornosť, 
pedagogickú prácu na vysokej úrovni 
prevzala Knapp Terézia, učiteľka Ma-
terskej školy Eleka Benedeka.

Na Cenu primátora mesta Dunajská 
Streda možno navrhnúť také osoby 
a skupiny, ktorí bývajú na území mes-
ta Dunajská Streda, pracujú v záujme 
mesta, vytvorili niečo mimoriadne, 
dosiahli vynikajúce výsledky. Primátor 
mesta Zoltán Hájos v tomto roku udelil 
tri ceny primátora a dva diplomy primá-
tora.

Cenu primátora za šírenie dobrého 
mena mesta Dunajská Streda dostal 
Sándor István, profesor právnickej vy-
sokej školy ELTE, predseda pamiatko-
vej komisie Károlya Szladitsa, za prácu 
v Oblastnej organizácii Slovenského 
červeného kríža v Dunajskej Strede po-
čas pandémie koronavírusu, za prácu 
pri testovaní a očkovaní proti Covid-19, 
za sústavnú prácu na pomoc odkáza-
ným, organizovanie akcií na darovanie 
krvi (cenu prevzala Nagy Dagmar).

Cenu primátora obdržal aj darca krvi, 
nositeľ diamantovej Janského plakety 
Forró Imre.

Diplomy primátora prevzali vdova 
Kulcsára Ferenca, ako ocenenie práce 
jej manžela, a právnik Czirfusz György 
za činnosť pri organizácii pamätného 
roku Károlya Szladitsa. 

Slávnostného galavečera sa medzi 
inými zúčastnil tajomník Maďarského 
veľvyslanectva v Bratislave Janovits 
Gyula, Forró Krisztián, predseda stra-
ny Aliancia, prednostka Mestského 
úradu Dunajská Streda Bubniak Júlia, 
viacerí poslanci mesta, ako aj mnohí 
pracovníci mestského úradu. Na gala-
večere okrem už spomínaných vystúpil 
spevák Juhos Attila, pri odovzdávaní 
cien pomáhal Kollár Mihály, študent 
Súkromnej strednej odbornej školy 
na Neratovickom námestí. Ceny mes-
ta dostali novú podobu: nové tvary sú 
pochvalou práce výtvarného umelca 
Györgya Lipcseyho, nositeľa ceny Pro 
Urbe.

(te/na, foto: Rózsár Vince)

O kultúrnych programoch, koncertoch Dní sv. Juraja a ďalších súvisiacich zaujímavostiach sa dočítate tu:
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Városunk díjazottjai 2022
Hagyományosan a Szent György-na-
pokon adják át Dunaszerdahely város 
elismeréseit, kitüntetéseit az arra ér-
demes személyeknek, közösségek-
nek. Idén az alábbiak részesültek 
ezekben.

Dunaszerdahely Város Díszpolgára
Hodossy Gyula József Attila-díjas 

költő, közíró, irodalom- és művelődés- 
szervező, a Katedra Alapítvány igaz-
gatója (1996-tól), a Vámbéry Polgári 
Társulás elnöke (2000–2005), majd 
igazgatója. Ma Balázsfán él. A Nyitott 
Európáért Díj (2001), a Partium Díj 
(2004), a Magyar Arany Érdemkereszt 
(2020), a Szlovákiai Civil Becsületrend-
díj (2021) tulajdonosa.

Pro Urbe Díjasaink
Héger Károly népművelő, kulturális 

munkás, a Dunaszerdahelyi Regionális 
Népművelési Központ egykori igazga-
tója. Megálmodója a Duna Menti Ta-
vasz szlovákiai magyar gyermek báb- 
és színjátszó fesztiválnak, a Csallóközi 
dal- és táncegyüttesnek, a Csallóközi 
Kulturális Napoknak, valamint a Csalló-
köz gyümölcsei versenynek.

Posztumusz – Takács István futball-
edző, kerületi futball olimpiák szerve-
zője 1977 óta több generációt nevelt a 
sport iránti szeretetre.

Posztumusz – Karaffa János római 
katolikus esperes, érseki bíró, püspöki 
referens, a Pázmaneum Polgári Társu-
lás megalapítója, a Komáromi Imana-
pok egyik fő szervezője, számos könyv, 
imafüzet, publikáció szerzője.

Pro Educatione Díjasunk
Knapp Terézia, a Benedek Elek Óvo-

da pedagógusa, 26 éve óvónő, munká-
jának középpontjában a pedagógiai ér-
tékek, a gyerekek érett személyiséggé 
nevelése és a nyitott kommunikáció áll.
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A Szent György-napok városi díjazottjainak bővebb életrajzait itt olvashatják el:

(te/na, fotók: archív, 
Rózsár Vince, Nagy Attila)

Czirfusz György jogász, a 2021-es 
dunaszerdahelyi Szladits Károly-em-
lékévben a néhai jogászprofesszor 
tiszteletére állíttatott egész alakos szo-
bor egyik ötletgazdája, és az emlékév-
ben tartott tudományos konferencia 
egyik szervezője. 

Szent György-díjasunk
Simon Ferenc, a Sikabony Polgári 

Társulás elnöke. Nyugdíjazása után 
egyik megálmodója és motorja az ép-
pen tíz esztendeje, a 2012-ben megala-
pított Sikabony Polgári Társulásnak, a 
sikabonyi városrész legaktívabb közös-
ségének.

Forró Imre véradó, a Janský-plakett 
gyémánt fokozatának tulajdonosa, a 
Wertheim cég munkatársa. 80 véradá-
son van túl.

Dunaszerdahely Város Polgármes-
terének Emléklapját kapták

In memoriam Kulcsár Ferenc szlová-
kiai magyar költő, szerkesztő. Elisme-
rései: A Szlovák Irodalmi Alap nívódíja 
(ötször), Madách Imre-díj, Katedra-díj, 
Forbáth Imre-díj, Magyar Arany Érdem-
kereszt, Balassi Bálint-emlékkard.

A Dunaszerdahely Város Polgár-
mesterének Díja elismerés birtokosai

Sándor István, az ELTE egyetem jogi 
karának professzora, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia doktora, a Szladits 
Károly emlékbizottság elnöke, a Buda-
pesti Ügyvédi Kamara tagja, számos 
szakmai program és konferencia részt-
vevője, előadója. Elismerései: a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztje polgári ta-
gozata, a Magyar Tudományos Akadé-
mia Akadémiai Díja.

A Szlovák Vöröskereszt Dunaszer-
dahelyi Területi Egylete. A koronaví-
rus-járvány idején, a tesztelések és 
a Covid-19 elleni védőoltás-akciókon 
végzett munkájukért, a rászorulók fo-
lyamatos segítéséért, a rendszeres 
véradó akciók szervezéséért és lebo-
nyolításáért.
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Ocenenia mesta 2022
Mestské ocenenia mesta Dunajská 
Streda sa osobnostiam, spoločnos-
tiam, ktoré sa o to zaslúžili, tradične 
odovzdávajú v rámci Dní sv. Juraja. V 
tomto roku ich obdržali:

Čestný občan mesta Dunajská Stre-
da,

Hodossy Gyula básnik, nositeľ Ceny 
Józsefa Attilu, spisovateľ, organizátor 
literárneho a vzdelávacieho života, ria-
diteľ Nadácie Katedra (od roku 1996), 
predseda Občianskeho združenia Vám-
béry (2000- (2005), potom jeho riaditeľ. 
Dnes žije v Blažove. Je nositeľom cien 
Za otvorenú Európu (2001), Partium 
(2004), Zlatý kríž Maďarska (2020), 
Čestného rytierskeho rádu Slovenska 
(2021). 

Ceny Pro Urbe 
Héger Károly osvetár, kultúrny pra-

covník, niekdajší riaditeľ Regionálneho 
osvetového strediska v Dunajskej Stre-
de, zakladateľ maďarského bábkového 
festivalu „Duna Menti Tavasz“ na Slo-
vensku, Žitnoostrovského tanečného 
súboru, Žitnoostrovských kultúrnych 
dní, ako aj súťaže Ovocie Žitného ostro-
va.

Postmortálne – Takács István fut-
balový tréner, organizátor krajských 
futbalových olympiád, od roku 1977 
vychoval viacero generácií k láske k 
športu.

Postmortálne – Karaffa János rím-
skokatolícky dekan, arcibiskupský 
sudca, biskupský referent, zakladateľ 
Občianskeho združenia Pázmaneum, 
jeden z hlavných organizátorov Ko-
márňanských modlitebných dní, autor 
viacerých kníh, modlitebných publiká-
cií.

Cena Pro Educatione 
Knapp Terézia, učiteľka Materskej 

školy Eleka Benedeka, s 26 ročnou 
praxou, v centre jej pozornosti sú peda-
gogické hodnoty, výchova detí v zrelé 
osobnosti a otvorená komunikácia.
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Podrobnejšie životopisy ocenených počas Dní sv. Juraja si môžete prečítať tu:

Ceny Primátora mesta Dunajská 
Streda

Sándor István, profesor právnickej 
katedry ELTE, doktor Maďarskej aka-
démie vied, predseda pamiatkovej 
komisie Szladitsa Károlya, člen Advo-
kátskej komory v Budapešti, účastník 
a prednášateľ na mnohých odborných 
programoch a konferenciách. Ceny, 
ktoré obdržal: Maďarský rytiersky kríž, 
Akademická cena Maďarskej akadé-
mie vied.

Oblastný spolok Slovenského čer-
veného kríža v Dunajskej Strede

Za ich prácu v čase pandémie koro-
navírusu, počas testovania a očkova-
nia proti Covid-19, sústavná práca na 
pomoc odkázaným, organizácie dar-
covstva krvi a jeho priebehu.

Forró Imre darca krvi, nositeľ dia-
mantovej Janského plakety, pracovník 
podniku Wertheim. Krv daroval 80 krát.

Pamätný list primátora mesta Du-
najská Streda obdržali

In memoriam Kulcsár Ferenc ma-
ďarský básnik, vydavateľ na Slovensku. 
Jeho ocenenia: Cena Slovenskej literár-
nej spoločnosti (päťkrát), Madács Imre, 
Katedra, Forbáth Imre, Maďarský zlatý 
kríž, pamätný meč Balassi Bálint.

Czirfusz György 
právnik, jeden z navrhovateľov sochy 

právnika profesora Szladitsa Károlya 
v životnej veľkosti v pamätnom roku 
2021 a jeden z organizátorov vedeckej 
konferencie na jeho počesť.

Cena sv. Juraja
Simon Ferenc, predseda Občianske-

ho združenia Malé Blahovo. Po odcho-
de do dôchodku zakladateľ a hnacia 
sila pred desiatimi rokmi, v roku 2021 
založeného Občianskeho združenia 
Malé Blahovo, najaktívnejší občan 
mestskej časti Malé Blahovo.

(te/na, foto: archív, Rózsár Vince)
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Szent György-napok / Dni sv. Juraja
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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

Vodoinštalácia
Podlahové kúrenie
Rekonštrukcia bytov a domov
Kurenár
Vodár

 

TEL: 0905 337 004TEL: 0905 337 004
  

E-MAIL: FL4875749@GMAIL.COME-MAIL: FL4875749@GMAIL.COM

Születések – Novorodenci
Alföldi Ladislav
Borsányiová Alíz
Damulira Zola Elise
Egri Lora Adrienn
Elek Dominik
Farkas Gabriel Timothy
Grünfeldová Gréta
Ivaničová Ema
Kadlec Waldemar
Melichárek Matteo
Nagy Eszter
Perczell Alex
Putala Artur
Sánka Melanie Rose
Végh Peter

Elhalálozások – Zomreli
Almásiová Izabela (1954)
Baán Zoltán (1940)
Csiba Ottó (1942)
Elek Ladislav (1956)
Mgr. Famlerová Viera (1972)
Feketeová Irena (1934)
Hollý František (1947)
Horváth Juraj (1954)
Kormošová Alžbeta (1931)
Krajcsovits Július (1946)
Méhesová Mária (1931)
Mészáros Alexander (1945)
Miklósová Eva (1950)
Ing. Zuzana Pápayová (1956)
Rácz Otto (1962)
Rózsaová Katarína (1941)
Schevellová Eva (1969)
Šimonová Helena (1933)
Tóthová Anna (1943)
Vargová Mária (1951)
Víghová Irena (1933)

Házasságkötések – Sobáše
Rácz Ján – Bodorová Andrea
Ibolya Zoltán – Kovácsová Zita
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