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VYCHÁDZA DVOJTÝŽDENNE

DUNASZERDAHELYI
DUNAJSKOSTREDSKÝ
HÍRNÖK HLÁSNIK

Idén hosszú lesz a farsangi időszak, így lesz módja min-
denkinek a bálozásra, aki szereti a táncos mulatságokat, s
ünnepelhet. Városunkban és a régióban is egyre több ren-
dezvényt szerveznek ilyenkor, külön öröm, hogy az önkor-
mányzatunk által életre hívott Városi Bál évről évre nagy ér-
deklődésre tart számot.

Idén február 2-án már tizedik alkalommal kerül sor a
reprezentatív eseményre, amelynek tombolabevétele ismét jó
célt szolgál. A karácsony után, az év elején, amikor a tél és a
hó sokszor kihívást jelent, egyébként is jó volna nem elfeled-
keznünk azokról, akiknek szüksége van a segítségünkre. 

A bálok ugyanis a mulatság mellett erről is szólnak. Egy-
egy célért vásárolnak a vendégek tombolajegyet, miközben a
nyerés esélye is ott él bennük. Napjainkban pedig különösen
szükség van mindkettőre. A szórakozásra, hiszen a statiszti-
kák azt bizonyítják, egyre többet dolgozik a kor embere,

másrészt pedig a másokra való odafigyelésre, mert a folya-
matos pörgésben egyre távolabb kerülünk lelkileg egymás-
tól.

Tél van. Még mindig. Éppen ezért még mindig hosszúak
az esték, amikor talán több időnk van egy beszélgetésre.
Esetleg arra, hogy miközben a havat lesöpörjük az autónk-
ról, addig elbeszélgetünk a szomszéddal. Jó volna a robotizá-
lás és a kapitalizmus gyorsulása közepette megtalálni ma-
gunkban az embert. Így január végén még mind ráérünk,
nem jönnek az ünnepek, még nem jön a hajtások időszaka, s
nem kell elfogadnunk, miszerint régen többet foglalkoztunk
egymással, hanem tennünk kell valamit a másikért, önma-
gunkért.

Mindegy a hely, az időpont. Csak úgy, az örömünkért.

Rajkovics Péter főszerkesztő

Másért, önmagunkért

MEGJELENIK KÉTHETENTE
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Egyeztetett a Csallóköz-
Szerdahelyi Kaszinó 
1860 Városvédő Egylet
Év eleji ülését tartotta a városházán a Csal-

lóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő
Egylet január 17-én. Az egylet megjelent tag-
jait A. Szabó László és Karaffa Attila alpol-
gármesterek fogadták. 

A megjelentek nekiláttak a Szent György-na-
pokon belül a városvédő egylet programjainak a
szervezéséhez. Idén április 24–28. között zajlik
a Szent György-napok és búcsú, a város alapítá-
sának, védőszentjének, egyesítésének és jeles sze-
mélyiségeinek ünnepnapja. 

A Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Vá-
rosvédő Egylet az idei programok közül is kive-
szi a részét, így április 25-én helytörténeti vetél-
kedőt rendez a felső tagozatos alapiskolásoknak
a Kortárs Magyar Galériában, majd aznap még a
Szent György-estre várja az érdeklődőket, ami-
kor is átadják a Szent György-díjat. A résztve-
vők egyhangú döntéssel elfogadták a díjra jelölt
személyt is.

A 2014-ben megalakult Csallóköz-Szerda-
helyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet Duna-
szerdahely történelmi, építészeti és kulturális ér-
tékeinek megőrzését, ápolását tűzte ki célul.
Emellett megalapította a Szent György-díjat is,
amellyel minden évben kitünteti azokat, akik
munkásságukkal Dunaszerdahely jó hírnevét
öregbítették. A közéleti Szent György-díjban
eddig Zsidó János, városunk egykori római kato-
likus esperesplébánosa, Dunaszerdahely Város
Díszpolgára, Cséfalvay Erzsébet, egykori városi
képviselő, Soós Lajos, az 1960–70-es évek du-
naszerdahelyi színjátszásának egyik legendás
alakja és id. Görözdi Miklós, néhai dunaszerda-
helyi templomépítő református lelkész (posztu-
musz) részesültek.

Dunaszerdahelyi asztali naptár 
érkezett a háztartásokba

Dunaszerdahely, a modern város címmel jelent meg az a 2019-es
évre szóló asztali naptár, amely a városi önkormányzat ajándéka a tele-
pülés polgárai számára, és január elején került terjesztésre.

A minden tekintetben egyedülálló kiadványban ugyanis a legfonto-
sabb közérdekű információk is helyet kaptak, a jobb tájékoztatás érde-
kében.

A kéthetes beosztású, magyar és szlovák nyelvű anyag egyrészt a vá-
ros életét dokumentálja színes fotókkal, kétnyelvű magyarázó szöve-
gekkel, illetve a magyar és szlovák névnapokon, a magyar és szlovák ál-
lami, nemzeti ünnepeken túl felhívja a figyelmet Dunaszerdahely ün-
nepeire és jeles napjaira is.

Megtalálhatóak benne továbbá a városi hivatal fontos telefonszámai
és elérhetőségei, a segélyszolgálatok hívószámai, és további, Dunaszer-
dahely városával kapcsolatos információk, így többek között a helyi au-
tóbuszjáratok menetrendjei, a kommunális hulladék időrendi begyűj-
tésének harmonogramja a 2019-es évre, de a kerti hulladék és a mű-
anyag hulladék időrendi begyűjtésének időrendje is.

Dunajskostredský stolový kalendár na rok 2019

Užitočný kalendár, ktorého témou je – Dunajská Streda, moderné
mesto – do domácností prišiel začiatkom roka a je darom mestskej sa-
mosprávy občanom.

Jeho obsahom sú aj najdôležitejšie verejnoprospešné informácie pre
lepšiu informovanosť občanov.

Kalendár je dvojjazyčný, maďarsko – slovenský, fotografiami doku-
mentuje život mesta, sú v ňom uvedené slovenské i maďarské meniny
a slovenské i maďarské štátne sviatky, medzinárodné sviatky a upriami
pozornosť aj na sviatky a významné dni Dunajskej Stredy.

Okrem toho si v ňom občania nájdu aj najdôležitejšie telefónne čísla
mestského úradu, dôležité celoštátne telefónne čísla a iné dôležité in-
formácie ako napríklad cestovný poriadok lokálnych autobusových li-
niek, harmonogram odvozu komunálneho, záhradného i separované-
ho odpadu.

Rövid hírek – Krátke správy

Cím / Adresa: Erzsébet tér 1203 
Alžbetínske námestie 1203

E-mail: press@perfects.sk 
Web: dunaszerdahelyi.sk 

dunajskostredsky.sk

Lapunk elérhetőségei

További programkínálat, információk, híreink Dunaszerdahelyről: 

www.dunaszerdahelyi.sk  

Všetky články, programy, aktuálne informácie

a správy nájdete na našej stránke:

www.dunajskostredsky.sk
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Szavazzunk a szerdahelyi játszótérért!
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Közös erővel, még több szavazattal bekerülhetünk a 10 város
közé, amelyeknek a Lidl kereskedelmi üzletlánc ingyenesen épít
játszóteret.

2019-ben is meghirdette a Lidl üzletlánc a játszótérépítő
szavazását, melyben az öt kijelölt városkategória első két-két he-
lyezettje számára építenek játszóteret. Dunaszerdahely a máso-
dik kategóriában található, a 20 000 és 32 999 lakosú városok
közt. Idén összesen 69 város vesz részt a versenyben.

A szavazás 2019. január 14-én indult, és 2019. február 28-
án, éjfélig tart. Naponta adhatjuk le voksainkat.

Összesen 10 játszótér épül, egy értéke 87 ezer euró, a 2016-
2018 között felépültek összértéke 2,61 millió euró volt. A Ži-
hadielko játszótér 2–12 éves korú gyerekeknek ajánlott. A
16×20 méteres területen nyolc játszóelem található. A játszótér
kor szerint két zónára van felosztva – 2-től 6 éves korig, vala-
mint 6-tól 12 éves korig. Ennek megfelelően van kialakítva a ta-
laj is: a kisebb gyerekeknél EPDM öntött gumiburkolat, a na-
gyob-baknál pedig kavics. Két vár, homokozó, körhinta, hinták
és libikókák várják a gyerekeket. Az összes elem vidám, színes,
Maját, a méhecskét és barátait formázzák. A játszótérhez padok
és kerékpárállvány is tartozik.

Szavazni naponta lehet, regisztrálni e-mail-címmel vagy
facebookos profillal van mód, egyszeri sms-es visszaigazolás

mellett. Minden regisztrált résztvevő mindennap szavazhat vá-
rosára, továbbá a szavazó naponta plusz szavazathoz juthat, ha
bekapcsolódik az online játékba. A 18 éves kornál idősebb fizi-
kai személyek szavazhatnak (a 18 éves kornál fiatalabb szemé-
lyek kizárólag törvényes képviselőjük beleegyezésével szavaz-
hatnak).

Hlasujme za 
nové ihrisko v Dunajskej Strede!
Spoločnými silami, viacerými hlasmi

sa môžeme dostať medzi tých 10 miest,
ktorým obchodný reťazec Lidl postaví
ihrisko.

V roku 2019 Lidl opäť vyhlásil nový
ročník hlasovacej súťaže, v rámci ktorej
dvom, ktoré sa umiestnia na prvých
dvoch miestach v počte hlasov, postavia
detské ihrisko. Dunajská Streda sa na-
chádza v druhej kategórii, medzi mesta-
mi s počtom obyvateľov medzi 20.000 a
32.999. V tomto roku sa do projektu za-
pojí 69 miest. Hlasovanie sa začalo 14.
januára  2019 a skončí sa 28. februára
2019 o polnoci. Hlasovať môžeme den-
ne.

V každej kategórií môžu vždy dve
mestá získať Lidl ihrisko Žihadielko. Na
Slovensku tak aj v roku 2019 vyrastie
ďalších 10 Lidl ihrísk Žihadielok. V ro-

koch 2016 až 2018 sa postavilo 30 Lidl
ihrísk Žihadielok v celkovej hodnote 2
610 000 eur.  Hodnota jedného Lidl
ihriska Žihadielka je 87.000 €.

Všetky Lidl ihriská Žihadielka spája
jednotný motív rozprávkovej včielky Ma-
ji, ktorej príbehy deti, ale aj generácia ich
rodičov veľmi dobre poznajú. Maja a jej
priatelia sú aktívnou súčasťou herných
prvkov obsiahnutých v rámci ihriska,
ktorého rozmery sú 20 m x 16 m. Sklad-
bou je určené pre deti vo veku od 2 do 12
rokov. Žihadielko so symbolom včielky
Maji zaujme zaručene aj tých najmenších
objaviteľov, ktorým je určená časť pri
vstupe. Dopadovú plochu tvorí mäkká
liata guma. Táto zóna ponúka veľa zábavy
na pružinových hojdačkách, kolotoči či v
domčeku určenom pre deti od 2 do 6 ro-
kov. Samozrejmosťou je veľké pieskovis-

ko. Práve vďaka dopadovej liatej gume sa
môžu aj tí najmenší vyšantiť do sýtosti.
Dominantou zóny pre deti od 6 do 12
rokov je športová zostava, ktorá nabáda
odvážlivcov k množstvu lezeckých výziev. 

Hlasovať môže len registrovaný hlasu-
júci a to prostredníctvom webovej strán-
ky. Registráciu uskutoční hlasujúci v
zmysle pokynov na webovej stránke a to
buď vyplnením a odoslaním registračné-
ho formulára, alebo prihlásením sa pro-
stredníctvom svojho konta na sociálnej
sieti FACEBOOK.

Hlasovania sa môže zúčastniť iba fy-
zická osoba staršia ako 18 rokov (osoby
mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť
iba so súhlasom svojho zákonného zá-
stupcu), ktorá je držiteľom telefónneho
čísla mobilného operátora s pôsobnosťou
na území Slovenskej republiky.
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ITT SZAVAZHATUNK!
HLASOVAŤ MOŽNO TU!
https://zihadielko.lidl.sk/
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A városi hivatal műszaki osztálya ezúton értesíti a tisztelt
lakosságot, hogy 2019-ben a lentebb feltüntetett napokon
szállítja el a családi házaktól a szeparált műanyaghulladékot,
úgynevezett zsákos rendszerben.

Február 14. Március 14. 

Április 11. Május 9. 

Június 13. Július 11.

Augusztus 8. Szeptember 12.

Október 10. November 14.

December 12.

FONTOS: 
Nem átlátszó zsákok NEM kerülnek elhordásra. A zsá-

kokat kérik kihelyezni az elszállítás napján reggel 7 óráig. Az
elszállított zsákokért cserezsákokat biztosítanak.

Más napokon kihelyezett zsákok NEM kerülnek elszállí-
tásra!

GYŰJTÖTT műanyaghulladék:
• Üdítős és ásványvizes PET-palack (összelapítva)
• Kiöblített háztartási flakon – kozmetikai és vegyi cik-

kek csomagolásából származó műanyag (HDPE, PE, PP)
• háztartásban előforduló tiszta fólia (HDPE, LDPE)
• Tejes és gyümölcsös dobozok (TetraPack) kiöblítve,

összelapítva
• Fém csomagolódobozok – üdítős, sörös, konzerv

NEM gyűjtött hulladék:
• Zsíros, festékes, olajos, háztartási vegyi anyaggal szeny-

nyezett (nem kimosott) flakon
• Kommunális hulladék, kemény műanyag (pl.: ládák,

bútor stb.)

Technické oddelenie Mestského úradu týmto ozna-
muje obyvateľom, že v roku 2019 sa zber separovaného
plastového odpadu priamo od rodinných domov formou
umelohmotných vriec uskutoční v nižšie uvedených
dňoch.

14. február   14. marec   

11. apríl     9. máj   

13. jún   11. júl    

8. august   12. september         

10. október          14. november       

12. december

DÔLEŽITÉ: 
Nepriehľadné farebné vrecia NEBUDÚ odvezené.

Vrecia žiadajú vyložiť v deň zberu ráno pred dom do 7:00
h. Za odvezené vrecia zabezpečujú náhradu.

Vrecia vyložené v iných dňoch NEBUDÚ odvezené!

ZBIERANÝ odpad:
• PET fľaše od nápojov (v stlačenej forme)
• Vypláchnuté plastové obaly z domácej kozmetiky a

chémie (HDPE, PE, PP)
• Čisté fólie z domácností (HDPE, LDPE)
• Viacvrstvové obaly (TetraPack) mliečnych výrobkov

a džúsov (vypláchnuté a stlačené)
• Hliníkové a plechové obaly nápojové a konzervy

NEZBIERANÝ odpad:
• Plastové obaly znečistené olejmi, tukmi, farbivami a

inými chemickým a inými chemickými látkami.

A szeparált műanyag- 
hulladék elszállításának 
időpontjai

Zber separovaného 
plastového odpadu
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Január 14-én Hájos Zoltán polgármesternél járt a Selye
János Egyetem (SJE) képviseletében Horváth Kinga dékán
és Török Tamás dékánhelyettes.

A látogatásra azután került sor, hogy a szlovákiai magyar
egyetem képviselői a Dunaszerdahelyi Magángimnáziumban
és a Vámbéry Ármin Alapiskolában és Gimnáziumban, illetve
a városi fenntartású óvodáknak az intézmények közti gyakor-
lóiskolai együttműködés megerősítését szimbolizáló táblát ad-
ták át.

Az SJE megalakulása óta az egyik legfontosabb szempontja
az, hogy hallgatóik gyakorlati képzése is magas szintű legyen,
ezért az intézmény vezetői folyamatosan építetik ki a hazai
gyakorlóiskolai hálózatot. Eddig közel 30 gyakorlóiskolával áll-
nak szerződéses viszonyban. Céljuk, hogy valamennyi régió-
ban, ahonnan hallgatóik érkeznek, gyakorló intézményeik is le-
gyenek. Ezzel biztosíthatják, hogy a fiatalok a saját régiójukban
tehessenek szert a szükséges gyakorlati ismeretekre, illetve a
diplomaszerzés után majd a szülőföldjükön kamatoztathassák
tudásukat.

A Tanárképző Kar vezetői megerősítették Dunaszerdahely
polgármesterének is, hogy mind szakmai, mind emberi szem-

pontból sikeres az együttműködésük a helyi óvodákkal, illetve
alap-és középiskolákkal. A Selye János Egyetem nevében
egyúttal a város összes végzősét hívják Komáromba február
14-én az egyetem Nyílt Napjára. (pa)

Dunaszerdahelyen is vannak
gyakorlóiskolái a Selye János Egyetemnek

Žitnoostrovské osvetové stredisko so sídlom v Dunaj-
skej Strede, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samo-
správny kraj, aj tento rok vyhlasuje okresnú súťaž amatér-
skej filmovej tvorby CINEAMA 2019. 

Uzávierka súťaže je: 22. 2. 2019
Poslaním súťaže je prezentovať okresnú amatérsku filmo-

vú tvorbu, poskytnúť možnosť prezentácie, vzájomnej konf-

rontácie, inšpirácie a oboznámenia sa s tvorbou autorov rôz-
neho tematického, žánrového zamerania a technického spra-
covania. 

Bližšie informácie:
Žitnoostrovské osvetové stredisko
Ulica biskupa Kondého 10
929 01 Dunajská Streda
Tel: 031 552 27 62, 0911 265 582
zosds@zupa-tt.sk

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmo-
vej tvorby CINEAMA je najstaršou a najprestížnejšou súťa-
žou a zároveň je vrcholným podujatím tohto druhu na Slo-
vensku.

Týmto sa obraciame na všetkých umelecky činných ľudí,
aby v prípade záujmu kontaktovali uvedené adresy. Propozí-
cie sú zverejnené na www.osvetads.sk, resp. ich na požiadanie
pošleme.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

CINEAMA 2019 
Okresná súťaž amatérskej filmovej tvorby

K
Ö

Z
É

R
D

E
K

Ű
 –

 P
R

E
 V

E
R

E
JN

O
S

Ť



DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK – DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK   /   2019. 1. 23.6

A bölcsek tanácsával találkoztak
Dunaszerdahely város vezetése

minden év legelején egyeztető találko-
zót tart a városi „bölcsek tanácsával”,
azon egykori városi képviselőkkel, il-
letve jelentős személyiségekkel, akik
még ma is aktív közéleti tevékenységet
folytatnak.

A megjelenteket Hájos Zoltán pol-
gármester, A. Szabó László és Karaffa
Attila alpolgármesterek, illetve Bubniak
Júlia hivatalvezető fogadta a január 15-
én tartott munkaebéden.

Hájos Zoltán az újévi találkozón el-
sősorban megköszönte a megjelentek bi-
zalmát, támogatását a polgármester-vá-
lasztási kampányban, majd röviden is-
mertette településünk 2019-es évi fej-
lesztési terveit, az annak kapcsán felme-
rülő kérdéseket, illetve kitekintett Duna-
szerdahely mint közösség szempontjai-
ból fontos, előttünk álló kihívásokra. 

„Nemsokára komoly döntés előtt fo-
gunk állni” – mondta utóbbi kapcsán –
„ugyanis a területfejlesztési terv módosí-
tása kerül a képviselő-testület elé. Nagy
horderejű döntések lesznek majd ezek a
jövőre nézve, s nem csak a nagyon sok
beruházásra beadott kérelem miatt.”
Előttünk tehát a kérdés: területileg, la-

kosság számában nagy várossá kíván-e
válni Dunaszerdahely, vagy kisebb város-
nak szeretne maradni. 

A városvezető szerint ebben az idő-
szakban fog ugyanis eldőlni, mennyire
duzzad majd fel – illetve mennyire sze-
retnénk mi, dunaszerdahelyiek, hogy fel-
duzzadjon – a lakosság száma, valamint
Dunaszerdahely területe is. „Több évti-
zedes távlatban kell most gondolkod-
nunk”, jelezte, hozzátéve, hogy a mai du-
naszerdahelyi közösség számára éppen
amiatt meghatározóan fontos az a kér-
dés, önmagát miképp határozza meg, és
miképp fogja elfogadtatni a városba be-

települni kívánókkal, hogy a dunaszer-
dahelyiek számára mi és miért fontos.

Hájos Zoltán szerint városunk azért
tudott és azért tud sikeres lenni, mert
sokszínűek az itt élők, változatos gon-
dolkodásúak, és nem mások ellenében
próbálják az életüket megélni, hanem
közösen, egymásért. Ez a dunaszerda-
helyi mentalitás pedig az egészséges lo-
kálpatriotizmusunkban gyökerezik,
amelyet véleménye szerint erősítenünk
kell. 

A beszédet követő munkaebéd mel-
lett aztán kötetlenül, kellemes hangulat-
ban folytatódott az eszmecsere. 
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Fejlődés és kihívások két keréken
Épülő kerékpárutak sokasága a

Csallóközben, és közben azt látjuk,
egyre többen bringáznak a régióban.
Akadnak olyanok is, akik mindezt
versenyszerűen teszik, és immáron
klubot alapítottak. Velük, vagyis a
Trinitas Sport Club alapítóival be-
szélgettünk.

Szabó Ákos, Sárosfai Ádám, Ma-
gyar Bálint és Karácsony Tamás tavaly
alapították a klubot, de a sport iránti
érdeklődésük már jóval korábban kez-
dődött. Kipróbálták magukat más te-
rületeken is, s amikor Ákos a motoro-
zás helyett a kerékpárt választotta, kis
idő múlva csatlakozott hozzá Ádám is.
A csapat ezután folyamatosan bővült, s
immáron két éve négyen tekernek
együtt. „Tavaly döntöttünk a klubalapí-
tás mellett, és magasabb szintre emel-
tük a szakmai felkészülést is” – árulja el
Bálint.

Bálint vezetésével, akinek tanulmá-
nyai is a sporttal kapcsolatosak, felmér-
ték a fiúk állóképességét, majd edzés-
tervet készítettek, amely szerint dol-
goznak. Nemcsak arra kell gondolni –
tudom meg a fiúktól –, hogy órákat te-
kernek az utakon, hanem erősítenek,
valamint kerékpáros görgőn bent edze-
nek. Ez utóbbin akár télen is lehet mo-
dellezni a kinti körülményeket, amely
nagy előny a szezonra való felkészülés
során.

A négyfős csapat közben tovább bő-
vült, a fekete felszerelésben versenyző
Trinitas száma immáron tízre bővült.
Nem is titkolt céljuk, hogy a klub to-
vább növekedjen, mert szeretnének a
versenyeken minden kategóriában ne-
vezni kerékpárosokat, s egyre előkelőbb
helyezéseket elérni.

Tavaly a Slovakiaringen megrende-
zett 24 órás versenyen is kipróbálták
magukat, s ugyan rögtön az első fél órá-
ban egy defektet követően hátrányba
kerültek, de a végére feljöttek, és végül a
kiváló negyedik helyen végzett a csapa-
tuk. A kerékpárversenyeken egyébként

se ritkák a defektek, hiszen a kerekesek
egy nagyon keskeny gumival ellátott bi-
ciklivel tekernek, így érhető el az a se-
besség, ami sok esetben akár ötven
km/h is lehet. A nagy körversenyeken
persze ennél nagyobb sebesség se ne-
vezhető rendkívülinek egy teljesen sík
terepen.

A fiúk a Kukkonia Touron is elin-
dultak tavaly – a versenyt egy olyan
rendkívül jó kezdeményezésnek tartják,
ami nemcsak a sport szintjén, hanem a
turizmus területén is nagy lehetősége-
ket rejt magában a Csallóköz számára.
Ákos ugyan egy kisebb balesetet szen-
vedett a versenyen, de azután mégis si-
került célba érnie, miközben társai is
odafigyeltek arra, hogy minden rend-
ben legyen vele.

„A kerékpározás egyébként is csa-
patsportág. A verseny előtt a csapat tag-
jai leosztják a feladatokat, elemzik a vár-
ható időjárási- és útviszonyokat, s ezek
szerint építik fel a taktikát. A nagyobb
dombokon a hegyi körülményeket bíró
versenyzőt támogatják a többiek, a
sprintbefutót várva pedig a sprinterre
építenek, ahogy a profiknál” – mesélik
el a fiúk.

Ha valaki esik vagy defektet kap, ak-
kor pedig segítenek neki, de úgy, hogy a
legjobb esélyekkel rendelkező verseny-
zőjük továbbra is harcban maradjon. 

A versenyeken pedig a főmezőnyben
teljesen más tekerni, mint egy-két fős
csoportban, itt nagyon kell figyelni a
többiek tempójára, miközben azért a
légellenállás is teljesen más. Fantaszti-
kus hangulata van ugyanakkor a me-
zőnynek, és a dunaszerdahelyi bringá-
sok idén több versenyre is készülnek, s
bíznak benne, sikerül még a tavalyinál is
jobb eredményeket elérniük.

Szlovákiában a sportág egyébként is
nagy lehetőségeket rejt magában, mert
Peter Sagan sikere sokakat vonzott a bi-
ciklik nyergébe, s ezért a trinitasosok is
bíznak benne, hogy sokan csatlakoznak
majd hozzájuk. Mindez pedig majd ab-
ban is segíthet, hogy az autósok is más-
ként tekintsenek a versenykerépárosok-
ra, akik arról is meséltek, bizony gyakori,
hogy a kevésbé frekventált útszakaszo-
kon is igyekeznek a sofőrök a tudtukra
adni, nem szívesen látják őket az úton. 

Igyekeznek a klub fejlődését is biz-
tosítani, támogatókat szerezni a sport-
hoz, amelynek kezdeti beruházásai
ugyan magasabbak, de a szervizt ma-
guk biztosítják, így a későbbiekben a
nagyobb kiadásokkal már nem kell szá-
molni. Megéri a ráfordítás, mert a sport
öröme és a tájaink megismerése mellett
közösséget is épít a kerékpározás, nem-
csak a csapaton belül, hanem a verse-
nyek során is. 
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A vállalkozókkal egyeztetett a város vezetése
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is fogadásra hívta a városban működő
vállalatok tulajdonosait és menedzse-
reit a város vezetése.

A találkozónak ezúttal január 17-én
a Hotel Therma adott otthont, amely
nem volt véletlen – ahogy azt Hájos
Zoltán polgármester a szép számban
megjelent üzletembernek üdvözlő be-
széde elején elmondta. Február 2-án
ugyanis éppen itt rendezik meg majd a
városi bált, amely immáron tizedik évfo-
lyamánál tart, s ahogy az elsőnek, úgy a
jubileumi rendezvénynek is ez a duna-
szerdahelyi szálloda ad majd otthont.

A polgármester beszédében kitért az
elmúlt év gazdasági eredményeire, és ar-
ra is, milyen beruházások fognak meg-
valósulni a 2019-es esztendőben az ön-
kormányzat tervei szerint. Ezek között
kiemelte az utak felújítását és építését, a
sikabonyi temető melletti körforgalom
kiépítését vagy a Kisudvarnoki út és a
Sport utca közötti összekötő útszakasz
projektjének kidolgozását. 

Folytatódik az iskolakonyhák felújí-
tása is, a Jilemnicky utcai Alapiskolában
központi konyha kerül kialakításra, de
kiadók is kialakításra kerülnek. Hájos

ennek kapcsán elmondta, az elkezdett
fejlesztésre nagy szükség van a kormány
döntése miatt is, amely minden iskolás-
nak majd ingyenes ebédet biztosít. En-
nek kapcsán a polgármester hangsúlyoz-
ta, városunk jobb helyzetben van a fej-
lesztések miatt, mint más önkormány-
zatok, de a változások hozta pazarlásra
is felhívta a figyelmet, mert a nem elfo-
gyasztott ebédeket majd a szabályozás
alapján nem lehet a szociálisan rászoru-
lóknak felajánlani, hanem ki kell azokat
dobni.

Hájos emlékeztetett, a területfejlesz-
tési terv módosítása kapcsán azt is el kell

dönteni, területileg, lakosság számában
nagy várossá kíván-e válni Dunaszerda-
hely, vagy kisebb városnak szeretne ma-
radni. A növekedés veszélyeire is felhívta
a figyelmet, s kérte a vállalkozókat, ők is
mondják el véleményüket a témával
kapcsolatban, hogy minél több szereplő
véleményét tudják meghallgatni.

A beszédet követően Štefan Havran,
a Szlovák Kezes- és Fejlesztési Bank
képviseletében kért szót, s ajánlotta fel
az állami bank által nyújtott kedvezmé-
nyes hitellehetőségeket a vállalkozók-
nak, majd vacsorával és baráti beszélge-
téssel folytatódott az este. 

Dunaszerdahely Város Önkormányzata ismét felhí-
vással fordul a nyilvánossághoz, hogy tegyenek megala-
pozott javaslatokat a városi díjak odaítélésére. A díjáta-
dó ünnepségre az áprilisi Szent György-napok ünnep-
ségsorozat keretein belül kerül sor.

A formanyomtatványon benyújtott javaslatok leadásá-
nak határideje 2019. január 31. Eddig kell eljuttatni a be-
adványt a Városi Hivatal címére. (Mestský úrad, Odbor
školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry, Hlavná 50/16,
92901 Dunajská Streda). A borítékon kérik feltüntetni:
„Dunaszerdahely Város Díja 2019 - javaslat“. 

A kitüntetettek névsorát a városi képviselő-testület
hagyja jóvá. A városi képviselő-testület a következő városi
kitüntetéseket ítélheti oda: „Dunaszerdahely Város Dísz-
polgára“, „Dunaszerdahely Város PRO URBE Díj“, „Duna-
szerdahely Város PRO URBE JUVENIS Díj”, „Duna-
szerdahely Város Polgármesterének Díja“ és „Dunaszerda-
hely Város Polgármesterének Emléklapja.    

A javaslattételre vonatkozó 
nyomtatvány innen letölthető:

Várják a javaslatokat 
a városi díjakra 2019. január végéig!



Évértékelőt tartott a plébániai karitász
A Dunaszerdahelyi Plébániai Karitász vezetősége és ön-

kéntesei tartottak évértékelést január 15-én a Szent
György-plébánián.

Mons. Szakál László katolikus esperesplébános és Bugár
György, a Dunaszerdahelyi Plébániai Karitász vezetője üdvö-
zölte a megjelent vendégeket, így Karaffa Attila alpolgármes-
tert, Miroslav Dzurechet, a Nagyszombati Érseki Karitász ve-
zetőjét és munkatársait, valamint a Szent György Lovagrend

képviselőit, illetve a Dunaszerdahelyi Plébániai Karitász ön-
kénteseit, segítőit. A találkozón a helyi karitász szempontjából
a rendkívül sikeres 2018-as évet értékelték ki, valamint a
2019-es esztendő terveit, feladatait tekintették át. 

A találkozón Miroslav Dzurech köszönetét fejezte ki, és
méltatta a város jótékonysággal foglalkozó szervezetét, míg
Karaffa Attila alpolgármester azt hangsúlyozta, hogy a kari-
tász munkáját a város továbbra is hatékonyan kívánja támo-
gatni és segíteni.
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Vedenie mesta Dunajská Streda
organizuje vždy začiatkom roka
stretnutie s „radou múdrych”, s býva-
lými poslancami, prípadne význam-
nými osobnosťami, ktoré ešte aj dnes
pokračujú v aktívnom spoločenskom
dianí.

Privítal ich primátor Hájos Zoltán,
viceprimátori A. Szabó László a Karaffa
Attila a prednostka Bubniak Júlia. Hájos
Zoltán im v prvom rade poďakoval za
ich dôveru a podporu vo volebnej kam-
pani, potom ich oboznámil s rozvojový-
mi plánmi mesta na rok 2019.

„Čoskoro budeme stáť pred vážnym
rozhodnutím,” – uviedol – „keďže sa
pred poslancov dostane modifikácia
územného plánu. Pôjde o významné
zmeny pre budúcnosť, a to nielen kvôli
veľkému počtu investícií.”

Pred nami teda stojí otázka: chce sa
Dunajská Streda stať veľkým mestom čo
sa rozlohy a počtu obyvateľov týka, či
chce zostať menším mestom.

V tomto období sa totiž bude roz-
hodovať, nakoľko sa nafúkne – prípad-
ne nakoľko chceme my, Dunajsko-
stredčania, aby sa nafúklo. „Musíme
uvažovať na niekoľko desaťročí dopre-
du”, pričom dodal, že táto otázka je
preto dôležitá, lebo sa rozhoduje o
tom, či chceme prijať záujemcov o usa-
denie sa v Dunajskej Strede.  

Hájos Zoltán si myslí, že mesto preto
vedelo a vie byť  úspešné, lebo tu žijúci
ľudia sú rôzni, rôzne rozmýšľajú a svoje
životy nežijú proti niekomu, ale spoloč-
ne, pre niekoho. Táto mentalita vyplýva
zo zdravého lokálpatriotizmu, ktorý mu-
síme posilňovať.

Po príhovore pokračovala nezáväzná
výmena názorov popri chutnom obede.
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Stretnutie s radou múdrych

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK – DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK   /   2019. 1. 23.10

A dunaszerdahelyi kórházban tavaly 908 újszülött
látta meg a napvilágot. 2017-hez képest, amikor 844
baba jött a világra, emelkedett a szülések száma. Ami a
nemek elosztását illeti, 453 kisfiú és 461 kislány szüle-
tett, hat édesanya ikreknek adott életet.

A leggyakoribb leánynévnek a Viktória, Sofia és Lara
számított. Kisfiúknál a Dávid, Máté és Áron nevek vitték a
prímet.

A Svet zdravia hálózatába tartozó kórházban az anyukák
és apukák szüléselőkészítő tanfolyamon vehetnek részt,
amelyen megtudják, hogyan lehet életre szóló élménnyé
tenni a terhességet és a szülést. Praktikus tanácsokat is
kaphatnak a gyermekvárással és a szüléssel kapcsolatban.
Tavaly ezt a lehetőséget 94 kismama használta ki.

Ugyancsak lehetőség van arra is, hogy a várandós anyu-
kák individuális szülési tervet készítsenek – a szülészetre
való bekerüléstől kezdődően egészen az újszülött ellátásáig
– a személyzet segítségével. Ezt 24 kismama vette igénybe.

A dunaszerdahelyi kórház nőgyógyászati-szülészeti
osztályán tavaly nyílt napot tartottak a várandós kisma-
máknak, mely során megtekinthették az osztályt és felte-
hették kérdéseiket a személyzetnek. A szoptatás világnap-
jának alkalmából pedig szoptatási tanácsadóval találkoz-
hattak. A jó visszhang miatt az idén is megszervezik ezt a
két eseményt.

Emelkedett a szülések száma 



„Felnőtt”, 18 éves lett a Kicsi Hang 
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Nyomot hagyni, s megpróbálni a lehetetlent...
Zsúfolásig megtelt január 10-én a

Csallóközi Múzeum kiállítócsarnoka
Kiss Márti képzőművész új, nagysza-
bású, Nyomot hagy címmel rendezett
tárlatán.

A fiatal képzőművészt Dénes Éva
művészettörténész méltatta, elmondva,
hogy Kiss Márti már több mint harminc
kiállításon vett részt, volt önálló és cso-
portos kiállítása Budapesten, Szegeden,
Pozsonyban, illetve bemutatkozott már
Olaszországban, a franciaországi Toulo-
use-ban, Brüsszelben és az erdélyi Nagy-
váradon is. Dénes Éva szerint Kiss Márti
műveiben, munkásságában megpróbálja
a lehetetlent: prófétának lenni a saját ha-
zájában. Mint hozzátette, a művész egy-
szerű tisztasága saját szavaiban rejlik.
„Boldog vagyok” – idézte őt –, „mert sze-
retem azt, amit csinálok. Szeretek festeni
és szeretek tanítani. Szeretem az iskolát,
szeretem a diákjaimat, és szeretek itt len-
ni, a Csallóközben.”

S mint Dénes elmondta, ez a szeretet
nemcsak örömet szerez neki, hanem
egyben olyan hátteret is biztosít a számá-
ra, amelyben mint képzőművész tiszta
szabadságban alkothat. Nincs kitéve
megrendelők hóbortjainak, és képes di-
namikusan fejlődni mint tanár és mint
képzőművész is. 

A kiállítás képei „bejárják” életének
szakaszait, eddigi munkásságát – ek-
képp egyrészt a családi kötelékek tárul-

nak elénk, a maguk hangulataival, színe-
ivel, kavalkádjaival, a mindennapokkal és
az idő múlásával. De ott van mellettük a

csallóközi táj, a természet is – ezek kü-
lönlegessége egyben, hogy az alkotó mű-
vein a sár, a föld vagy éppen a termés is fi-
zikai valójában megjelenik, beledolgozva
az egyes kompozíciókba –, illetve a bol-
dogító tanítás, annak örömeivel, gondja-
ival egyetemben. A tárlatnyitón, amelyet
Rózsa Emília zongorajátéka tett teljessé,
Kiss Márti megköszönte családjának,
művésztársainak, tanítványainak is azo-
kat a lehetőségeket, amelyekkel megaján-
dékozták, s lélekben táplálták.

A Nyomot hagy címmel rendezett
képkiállításon tiszteletét tette többek kö-
zött Karaffa Attila alpolgármester, Gú-
tay László, a Kulturális és Oktatási Bi-
zottság elnöke, valamint Horváth Zol-
tán városi képviselő is.
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Szilveszteri rekord
Napsütésben, vidám hangulatban

zajlott a 2018-as szilveszteri futás.
Mi több, rekordszámú résztvevő fu-
totta le a kijelölt távok valamelyikét
az elmúlt év utolsó napján.

Az egy évvel korábbi közel három-
százas létszámot bőven túlteljesítve,
406 nevező állt rajthoz. Vajas Roland,
a szervező Csallóközi Marathon Club
elnöke részletes adatokkal is szolgált:
34 gyerek futotta le a 200 méteres tá-
vot, a „nagyok” mezőnyében pedig 105-
en teljesítették az 1, 114-en a 3, míg
153-an az 5 kilométeres távot. Akik az
utóbbi négy évben részt vettek az óév-
búcsúztatás ezen testet megmozgató
formájában, azok az idén megkapták a
kerámia lóhere negyedik levelét is.
Mint Vajas Roland elárulta, jövőre kis
tartót kapnak majd a futók, amelyre fel

is akaszthatják a korábban begyűjtött
leveleket.

Ahogy a korábbiakban, ezúttal is
meleg tea és virsli várta a befutókat,
majd a sportcsarnokban került kiosz-
tásra a több mint 80 tomboladíj. A dí-

jak szétosztása után pedig közösen
koccintottak a pár óra múlva bekö-
szöntő új évre.
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Születések – Novorodenci
Bandová Melánia, Csaplár Péter, 
Drahoš Filip, Fehér Dávid, Képessi Rebeka, 
Kovács Csenge, Méhes Benjamin Zoltán,
Moncolová Tiffany Bianka, Nitsmann Emma,
Soós Márton Miklós, Szalay Noel, Závodský Ármin

Elhalálozások – Zomreli
Ábrahám Alexander (1968)
Bernáth Ferdinand (1943)
Csirik Jozef (1945), 
JUDr. Drotárová Edita (1924)
Háziová Alžbeta (1932), 
Jaško Alexander (1951)
Kürthy Arpád (1953), 
Lacza Michal (1958)
Pötheová Juliana (1941)
MUDr. Miroslav Zabadal (1933)

Házasságkötés – Sobáše
Poštár Marko – Feketeová Kristína
Vontszemü Gejza – Beke Gizela

Krónika – Kronika
Bánfalvy Stúdió – Michael Cooney: Ni-
csak, ki lakik itt? (bohózat). Csaplár Benedek
Városi Művelődési Központ, színházterem,
19.00

Cenzúra és öncenzúra. Vendég Máté Gábor,
színész, rendező, a budapesti Katona József
Színház igazgatója. Buena Coffee House, 18.00

Kellenek-e kötelező olvasmányok? A Felvi-
déki Olvasóklub klubdélutánja. Csallóközi
Könyvtár, 16.30

Wintertechno. Technoparti az NFG-ben.
NFG, 21.00

Farsang a jégen. Családi korizás és jelmez-
verseny. Az anyanyelvi oktatásért. Városi jég-
pálya, 10.00

Bokros Rozi: No Discipline tárlatmegnyi-
tó. NFG, 19.00

Sikabonyi farsangi batyubál. A Sikabony
Polgári Társulás szervezésében. Sikabonyi
Közösségi Ház, 19.00

JANUÁR

23

JANUÁR

25
JANUÁR

27
JANUÁR

31
FEBRUÁR

2

Programajánló
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V Dunajskej Strede v roku 2019 došlo k 10%-nému zvýšeniu miestneho poplat-
ku za komunálny odpad. Rozhodlo o tom na svojom poslednom, decembrovom za-
sadnutí mestské zastupiteľstvo. Stanovenie vyššieho poplatku za komunálny odpad
je následkom novelizácie príslušného zákona. Zmeny museli do svojho rozpočtu pre-
mietnuť aj obce a mestá.

Podľa novelizovaného zákona pre obce sa zvýši poplatok, ktorý zaplatia za ulože-
nie odpadu na skládke. Tvorcovia zákona touto právnou úpravou chcú dosiahnuť to,
aby sa v budúcnosti zvýšil podiel selektovaného komunálneho odpadu. V našom
meste tento podiel je iba 20 percentný, preto objem selektovaného odpadu je potreb-
né zvýšiť. Čím menej odpadu uloží mesto na skládke, tým menej má aj zaplatiť.

Výšku poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v našom meste
stanovuje od 1. 1. 2019 všeobecne záväzné mestské nariadenie č. 12/2018 o miest-
nom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Du-
najská Streda, ktoré novelizovalo VZN č. 14/ 2016.

V súčasnosti platné VZN určuje aj okruh daňovníkov, ktorí majú nárok na rôzne
zľavy, takisto aj podmienky, za akých správca dane môže znížiť sadzbu poplatku, ďalej
aké potvrdenia treba k žiadosti predložiť a aké sú lehoty na podanie žiadostí. Doteraz
platné rôzne zľavy ostávajú v Dunajskej Strede nezmenené. (Na webovej stránke
mesta sú zverejnené úplné znenia týchto VZN).

Príslušný odbor Mestského úradu upozorňuje občanov oprávnených na zľavy z
poplatku za komunálny odpad na rok 2019, že ak chcú zľavy uplatniť aj na terajší ka-
lendárny rok, majú znovu podať žiadosť, bez ohľadu nato, že zľavy im boli priznané
už aj v minulom roku. Výnimkou sú daňovníci, ktorým zľavy prislúchajú automatic-
ky. Na zľavy, čiže na zníženú sadzbu poplatku za odpad majú nárok v roku 2019 fy-
zické osoby v nasledovných prípadoch.

Znížená, 50 percentná sadzba sa vyrubuje osobe, ktorá dovŕšila 70. rok veku, ak
v byte alebo rodinnom dome býva sám, alebo s manželkou/manželom. Tieto fyzické
osoby nemusia podávať žiadosť o zníženie poplatku, zľava im prislúcha automaticky.

Nárok na zníženú 50 percentnú sadzbu majú aj občania vo veku od 62 do 69 ro-
kov, ktoré nie sú samostatne zárobkovo činné, alebo nie sú v pracovnom pomere a ne-
bývajú s osobami, ktoré sú samostatne zárobkovo činné. Túto skutočnosť však musia
preukázať predložením potvrdenia od Sociálnej poisťovne. Príslušné tlačivo je k dis-
pozícii na Mestskom úrade v kancelárii prvého kontaktu. Žiadosť môžu podať po ce-
lý rok, nie je stanovená lehota.

Zníženú 50 percentnú sadzbu má aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postih-
nutím, ktorá je držiteľom tzv. preukazu ZŤP a žije v byte, alebo rodinnom dome
sám, alebo s manželkou/manželom, prípadne opatrovateľom, alebo iba s osobou,
ktorá tiež disponuje so ZŤP preukazom. Oprávnené osoby, čiže majitelia ZŤP-pre-
ukazov musia o poskytnutie zľavy požiadať, pričom k žiadosti treba predložiť fotokó-
piu preukazu ZŤP. Žiadosť môžu podať po celý rok.

Osoba v hmotnej núdzi má podať žiadosť do konca januára
Na zníženú 50 percentnú sadzbu má nárok aj osoba v hmotnej núdzi, musí však

tiež podať žiadosť. Termín podania žiadostí je 31. január 2019. Aj v tomto prípade
je nutné predložiť potvrdenie od príslušného orgánu o tom, že je v hmotnej núdze.

Žiadosti a potvrdenia treba odovzdať na radnici v kancelárii prvého kontaktu. Pri
okienku č. 3 sa vydávajú tlačivá, ktoré možno hneď vyplniť. Bližšie informácie poskyt-
nú v kancelárii prvého kontaktu pri okienku č. 3. (ds)

Poplatky za odpad sa zvýšia, zľavy naďalej platia
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Városi bál
Ples mesta

Üléseztek a képviselők
Poslanci rokovali 

Elkészült a teljes Aréna
MOL Aréna je hotová

Következő számunkból
Megjelenés február 27-én.
Nasledujúce číslo vychádza 27. februára

Szentmisék
Vasárnap: 8.00, 11.00, 16.00 (Minden-

szentek-templom), Hétfő: 17.00, Kedd:
17.00, Szerda: 8.00, Csütörtök: (16.00 Szent-
ségimádás), 17.00, Péntek: 17.00, Szombat:
17.00, 15.30 (Mindenszentek-templom)

Sväté omše
Nedeľa: 9.30, 16.00 (Kostol Všetkých

svätých), Pondelok: 18.00, Utorok: 18.00,
Streda: 7.30, Štvrtok: 18.00, Piatok: 18.00,
Sobota: 8.00

Ref. istentisztelet
Vasárnap / Nedeľa: 9.00

Ev. istentisztelet
Vasárnap: 10.00 / Nedeľa: 9.00


