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Új köntösben, megújulva!
Kedves Olvasóink felé már tavaly jelzést küldtünk: a „két hú-
szas év” nálunk is a megújulás éve lesz. Az új köntösbe öltö-
zött Dunaszerdahelyi Hírnök címlapjának már a fejlecében 
is egyértelműbb az utalás, hogy lapunk és a dunaszerda-
helyi.sk városi hírportál csapata egy és ugyanaz. Fontos-
nak tartottuk és tartjuk ezt azért is hangsúlyozni, hiszen a 
maroknyi szerkesztőségünk által készített havilapunk mel-
lett hírportálunk is „eljut” Dunaszerdahely minden háztartá-
sába. Csak míg „egyikük” hagyományos, nyomtatott sajtó 
formájában teszi ezt, addig a „másik” mobiltelefonokon, 
tableteken és számítógépeken éri el a közösséget.

S mivel a közt vagyunk hivatottak szolgálni, közösségünk 
hírei, információi, városunk programjai, sporteseményei, 
kulturális élete, oktatása, működésének apró részei kerül-
nek leginkább e médiumainkban terítékre. Bizonyára már 
mindenki számára világos az is, hogy mi nem szeretnénk, s  

nem is fogjuk a bulvár, a vér és a rettegés bizsergetésébe kí-
sérni sorainkkal olvasóinkat. Bizony, néha fel is róják ezt ne-
künk – ám mi mégis azt tapasztaljuk, sokkalta értékesebb 
inkább felemelni és megmutatni jelképeinket, amelyekre 
mindannyian büszkék lehetünk. Iparkodunk ezért is még 
inkább megmutatni a várost, figyelni szívverésének lükteté-
sét, legszebb vagy éppen legnehezebb pillanatait. 

Persze ebben is elkél a segítség – ezért is várjuk min-
dig minden jó szándékú dunaszerdahelyi segítségét, hogy 
kisebb vagy nagyobb közösségük, közegük híreivel, infor-
mációival továbbra is keressenek meg bennünket, vagy ha 
eddig nem tették, hát segítsék munkánkat. Mi pedig ígérjük, 
rövidesen újabb, hasznos szolgáltatásokkal rukkolunk majd 
elő, reményeink szerint  mindannyiunk megelégedésére!

Nagy Attila főszerkesztő
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Dunaszerdahely lakossága 
továbbra is 23 ezer fő alatt
A lakossági statisztika szerint Dunaszerdahely lakossága 22 768 
fő volt 2019. december 31-én, tehát 2018-hoz képest 59-cel volt 
kevesebb lakosa városunknak a tavalyi év végén. 

Ez annak köszönhető, hogy 2019-ben is magasabb volt az elha-
lálozások száma, mint a születéseké. 2019-ben 258 dunaszerda-
helyi lakos hunyt el – ez a szám az elmúlt 20 évben soha nem volt 
ilyen magas. Ehhez képest csupán 195 dunaszerdahelyi újszülött 
látta meg a napvilágot. Legutóbb 2015-ben volt arra példa, hogy a 
születések száma meghaladta az elhalálozásokét.

A Dunaszerdahelyre beköltözők és az elköltözők száma nagyjá-
ból kiegyenlített, mindkét csoport 500 főt tesz ki. A városból el-
költözők száma 497, Dunaszerdahelyre pedig 501-en költöztek be 
2019-ben.

Tavaly 126 pár kötött házasságot Dunaszerdahelyen, ebből 88 
polgári és 38 egyházi szertartást tartottak. A legnépszerűbb fiú-
nevek Kristóf, Dominik, Dávid, Máté és Noel voltak, míg lánygyer-
meküknek a legtöbben Emma, Dóra, Lilien, Viktória és Sofia nevet 
választották.

A város lakosságának statisztikája – 2019
Születések száma: 195 Elhunytak száma: 258
Beköltözöttek száma: 501
Elköltözöttek száma: 497
Dunaszerdahely lakosainak száma: 22 768              (dunstreda.sk)

Počet obyvateľov 
Dunajskej Stredy 
naďalej pod 23 tisíc
Podľa štatistiky k 31. decembru 2019 Dunajská Streda mala 22 
768 obyvateľov. Na konci minulého roka počet obyvateľov mesta 
bol o 59 nižší než v roku 2018.

Tento negatívny údaj je dôsledkom skutočnosti, že počet 
zomretých bol aj v roku 2019 vyšší ako počet narodených. V roku 
2019 zomrelo 258 Dunajskostredčanov, viac než kedykoľvek 
v posledných 20 rokoch. Oproti tomu na svet prišlo iba 195 
dunajskostredských novorodencov. Počet narodených prevýšil 
počet zomretých naposledy v roku 2015.

Bilancia počtu prisťahovaných a odsťahovaných obyvateľov 
je pomerne vyrovnaná, obidve skupiny vykazujú približne 500 
osôb. Z Dunajskej Stredy sa odsťahovalo 497 ľudí a do mesta sa 
prisťahovalo 501 osôb.

Manželstvo uzavrelo 126 párov, z toho 88 bolo občianskych 
sobášov a 38 cirkevných sobášov. Najpopulárnejšie chlapčenské 
mená boli Kristóf, Dominik, Dávid, Máté a Noel kým pre dievčatká 
si najčastejšie vybrali mená Emma, Dóra, Lilien, Viktória a Sofia.

Štatistika obyvateľov 2019
Narodení: 195
Zomrelí: 258
Prisťahovaní: 501
Odsťahovaní: 497
Počet obyvateľov Dunajskej Stredy: 22 768              (dunstreda.sk)

RÖVID HÍREK – KRÁTKE SPRÁVY

 Dohovor s Radou múdrych. Vedenie mesta sa 
9. januára zišlo na otváracom stretnutí roka s du-
najskostredskou „Radou múdrych“, teda s tými 
niekdajšími poslancami a významnými osobnos-
ťami mesta, ktorí sa stále podieľajú na verejnom 
živote.

Pozvaných  na pracovnom obede privítal primá-
tor mesta Zoltán Hájos, ako aj viceprimátori Lász-
ló A. Szabó a Attila Karaffa.

 Az Országos Idegenrendészeti Hivatal duna-
szerdahelyi alosztálya értesíti Önöket, hogy 2020. 
január 31-én nem lesz ügyfélfogadás, mivel az al-
osztály új címre költözik.

Továbbá értesítik Önöket, hogy 2020. február 
3-tól az ügyfélfogadás új címen, Dunaszerdahe-
lyen a Malom utca 4629/2A szám alatt folytató-
dik. Az eddigi ügyfélfogadási órák változatlanul 
maradtak. Azokat az ügyfeleket, akiknek online 
ügyintézése 2020. január 31-re szól, fogadásuk 
2020. február 3-án folytatódik.

 Oddelenie cudzineckej polície PZ Dunajská 
Streda Vám týmto oznamuje, že z dôvodu presťa-
hovania sa oddelenia do nových priestorov, budú 
dňa 31.01.2020 zrušené stránkové hodiny.

Zároveň Vám oznamujú, že Oddelenie cudzi-
neckej polície PZ Dunajská Streda začne strán-
kovanie od 03.02.2020 v nových priestoroch 
na adrese Mlynská 4629/2A, Dunajská Streda. 
Stránkové hodiny počas stránkových dní zostá-
vajú nezmenené. Klienti, ktorí sú online objednaní 
na deň 31.1.2020 budú postupne vybavovaní dňa 
03.02.2020.

   Premietaním zaujímavých filmov, prednáška-
mi sa organizátori festivalu Ekotopfilm – Enviro-
film, ktorý tento rok zavítal do nášho mesta po 
štvrtýkrát, sa snažili upriamiť pozornosť návštev-
níkov na krásy prostredia, resp. na jeho problémy. 
V tomto duchu 21. januára prebiehalo celodenné 
premietanie v kinosále Mestského kultúrneho 
strediska Benedeka Csaplára.
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Segítsünk felszámolni az illegális szemétlerakatokat!
A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

Pomôžme eliminovať ilegálne skládky!

Dr. Hájos Zoltán
Dunaszerdahely város polgármestere

Dr. Hájos Zoltán
primátor mesta Dunajská Streda

Sajnos egyre több esetben tapasz-
talni, hogy a környező települések 
vállalkozói, lakói Dunaszerdahelyen 
szabadulnak meg a szemetüktől – így 
annak elszállítását a mi lakosaink fi-
zetik ki. Erről kérdeztük dr. Hájos Zol-
tán polgármestert.

„Dunaszerdahely város önkormány-
zata 2020-ban nem emelte a szemét-
díjat, mint például a környező tele-
pülések, ahol némely esetében akár 
50%-kal is megemelkedtek a szolgál-
tatások árai, illetve a szemétkukák ürí-
tését is nagyobb időközökben végzik – 
van, ahol egy hétről tíz napra, vagy két 
hétre növelték azt. Azt is tudjuk, hogy a 
hulladék termelése, keletkezése egyre 
nagyobb probléma, azonban az embe-
rek szelektálási szokását, környezettu-
datosabb életét, gondolkodását egy-
egy képviselő-testületi döntés sajnos 
nem mindig befolyásolja pozitívan.

A szűk régió problémája pedig Du-
naszerdahelyt is érinti, ugyanis egyre 

többször azt tapasztaljuk, hogy a 
szeméttároló ketrecek mellett zsák-
számra jelentek meg további hulla-
dékok. Több esetben pedig azt az 
információt kaptuk, hogy nem a du-
naszerdahelyi lakosok dobálják oda 
a szemetet. 

Én úgy vélem, lassan lakosaink 
megszokják, hogyan osztályozza-
nak – mi pedig törekszünk a legjob-
ban biztosítani a szemét elszállítá-
sát és kezelését. Mondanom sem 
kell, közben számtalan problémával 
szembesülve, csak hogy kettőt em-
lítsek, ilyen a nem szelektáló lakosok 
hozzáállása vagy a guberálóké, akik 
hatalmas rendetlenséget hagynak 
maguk után egy-egy szemétketrec-
ben. 

Azt azonban nem hiszem, hogy a 
dunaszerdahelyiek által befizetett 
szemétdíjból kellene a környező te-
lepüléseken keletkezett szemetet 
is elvitetni, illetve a hulladéklera-
kónál elhelyezni. Ezért is kérem a 

Žiaľ, je čoraz častejším javom, že podnikatelia, obyvatelia 
okolitých obcí sa svojich smetí zbavujú v Dunajskej Strede – 
ich odvoz potom platia naši obyvatelia. Na toto sme sa pýtali 
primátora mesta Dr. Zoltána Hájosa.

„Samospráva mesta Dunajská Streda v roku 2020 na rozdiel 
od okolitých obcí nezvýšila poplatok za odvoz smetí, kde v nie-
ktorých prípadoch ide až o 50%-né zvýšenie poplatkov za služby, 
resp. o zníženie frekvencie vyprázdňovania kontajnerov – niekde 
z týždňa na 10 dní či dokonca na dva týždne. Vieme aj to, že 
nárast odpadu predstavuje čoraz väčší problém, návyky obyva-
teľov ohľadom triedenia, ohľaduplnejšieho prístupu k prostrediu, 
ich myslenie nie vždy je možné pozitívne ovplyvniť  relevantnými 
rozhodnutiami samosprávy.

Problémy užšieho regiónu sa dotýkajú aj Dunajskej Stredy, 
totiž čoraz častejšie máme takú skúsenosť, že pri smetných 
stojiskách sa objavujú vrecia so smeťami a často dostávame 
informácie, že nie obyvatelia Dunajskej Stredy ich tam dávajú.  

Moja mienka je, že naši obyvatelia si pomaly zvykajú na triede-
nie – my sa zas snažíme čo najefektívnejšie zabezpečiť odvoz 
odpadu a jeho spracovanie. Nemusím pripomínať, že sa pri tom 
stretávame s mnohými problémami, spomeniem aspoň dva, po-

stoj obyvateľov, ktorí odpad netriedia a tých, ktorí sa v 
ňom hrabú a pritom urobia pri kontajneroch obrovský 
neporiadok.

Nemyslím si však, že za poplatky obyvateľov Dunaj-
skej Stredy za odvoz smetí by sme mali dať odvážať 
a skládkovať aj smeti vzniknuté v okolitých obciach. 
Preto prosím   verejnosť o spoluprácu! Prosím obyva-
teľov, keď budú svedkami, že nie domáci obyvateľ sa 
snaží zbaviť sa smetí (často aj niekoľkých vriec), nech 
to okamžite oznámi miestnej polícii, tak by miestna 
polícia mohla hneď na mieste prichytiť a pokutovať 
osobu, ktorá sa snaží takýmto spôsobom zbaviť svoj-
ho odpadu. Verím, že adekvátnou pokutou by sme 
dokázali predchádzať takýmto porušovaniam pred-
pisov.

Je totiž v záujme obyvateľov zabrániť tomu, aby sa 
okolité obce u nás zbavovali odpadu – nech nie Du-
najskostredčania alebo samospráva musia siahnuť 
hlbšie do vrecka, aby zaplatili za odvoz a uskladnenie 
odpadu iných. Mestská polícia tiež bude robiť všetko 
pre to, aby urýchlene prišli k takýmto prípadom a chy-
tili páchateľov.“

dunaszerdahelyiek közösségi össze-
fogását! Kérem a lakosságot, ha olyan 
helyzettel találkoznak, mikor nem 
helybeli lakos próbál megszabadulni 
(sokszor zsákszámra) a szemetétől, 
azt szíveskedjen minél gyorsabban a 
városi rendőrségnek bejelenteni. Így 
a városi rendőrség a helyszínen el is 
tudná kapni és megbüntetni az ilyen 
módon a szemetétől megszabadulni 
kívánó személyt. Bízom benne, hogy 
elrettentő bírsággal elejét tudjuk venni 
az ilyen szabálysértésnek. 

Közös érdeke ugyanis a lakosságnak 
megakadályozni, hogy a környező tele-
pülések szemetétől nálunk szabadulja-
nak meg – ne a dunaszerdahelyieknek 
vagy az önkormányzatnak kelljen a 
zsebébe nyúlnia, hogy mások szeme-
tének elszállítását és a szemétlerakóra 
való lerakásának költségét megfizes-
sük. A városi rendőrök pedig mindent 
megtesznek majd azért, hogy idejében 
kiérkezzenek az ilyen esetekhez, és el-
kapják az illetőket.”
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Stretnutie primátora mesta s podnikateľmi
Ako je už zvykom, primátor mesta 
sa na začiatku roka stretáva aj s 
vedúcimi podnikov, aby ich oboznámil 
s plánmi mesta, vypočul si ich mienku, 
podebatoval s nimi.

V tomto roku Zoltán Hájos prijal pod-
nikateľov, manažérov podnikov, ktoré 
s mestom spolupracujú, 14. januára 
v skorých podvečerných hodinách. 
Poďakoval sa, že prijali pozvanie, a 
napriek tomu, že si navzájom konku-
rujú, zasadli za jeden stôl, veď na toto 
stretnutie ich privádza priateľstvo, dob-
ré vzťahy.

Po slovách na uvítanie primátor mes-
ta Dunajská Streda v krátkosti zozná-
mil prítomných s úspechmi minulého 
roka, oboznámil ich s plánmi v tomto 
roku.

Najprv Zoltán Hájos hovoril o škol-
ských kuchyniach. Spomenul, že v 
tomto roku by chcelo mesto zmoderni-
zovať dve kuchyne spolu s  jedálňami, 
a to v Základnej škole Zoltána Kodálya 
a v Základnej škole Smetanov háj. Po-
vedal, že parlamentom prijatý zákon 
o povinnom stravovaní detí sa poda-
rilo úspešne realizovať. Vyzdvihol, že 
modernizácia znamená jednak dobrú 
investíciu do budúcnosti, na druhej 
strane sa pred nimi otvára možnosť 
komerčného využitia, ale znamená aj 
zaručenie pracovných pozícií zamest-
nancov.

Najväčšou tohtoročnou investíciou 
a zároveň najvýznamnejším rozvojom 
bude výstavba kruhového objazdu pri 
cintoríne v Malom Blahove, keď počas 
zimy sa podarilo získať všetky povole-

nia a tak sa v tomto roku splní tento 
dávny plán. Objazd, stavaný v súčin-
nosti s Trnavskou župou, jednoznačne 
prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie.

Ďalšou súčasťou  rozvoja bude po-
stavenie výťahu v budove mestského 
úradu, čo prispeje k tomu, aby sa do 
rokovacej sály dostali aj imobilní obča-
nia.

Vedľa Tesca mienia v záujme bez-
pečnejšej dopravy vybudovať jednak 
križovatku so semaformi, ako aj chod-
ník a cyklistickú trasu popri novej ces-
te, v pláne je aj realizácia verejného 
osvetlenia.

Z radu uskutočnených projektov 
primátor mesta vyzdvihol spoločný 
projekt s mestom Győr, známy pod 
názvom KultaCross, najvýznamnejším 
výsledkom ktorého je vybudovanie kul-
túrneho parku okolo jazera v Thermal-

parku, vďaka ktorému je termálne kú-
palisko ešte krajšie, ešte  príťažlivejšie.

Za pomoci ďalšieho úspešného pro-
jektu sa aj v Malom Blahove v tomto 
roku vybuduje multifunkčné detské ih-
risko.

Z nových projektov ako mimoriadne 
dôležitý, veľký krok dopredu zname-
najúci,  už podaný projekt, je projekt  na-
kladania s odpadom. Ak bude úspešný, 
v meste by sa mohli vybudovať pod-
zemné kontajnery, do ktorých by vďaka 
špeciálnym zámkom mohli dávať sme-
ti iba miestni obyvatelia. Znamenalo 
by to jednak predchádzanie tvorenia 
nelegálnych skládok, na druhej strane 
by sa zamedzilo vyhadzovaniu smetí 
z kontajnerov, čo už istý čas je sústav-
ným problémom mesta. 

Na zriadenie židovského múzea v 
Dunajskej Strede mesto už podalo pro-
jekt, ktorý však bol zamietnutý, preto 
na konci roka 2019 bol za týmto úče-
lom vypracovaný a predložený nový 
projekt.

Zoltán Hájos sa ešte zmienil o rozvo-
jovej dani, o možnosti jej návratnosti 
pre obyvateľov mesta.

Po oboznámení s výsledkami práce 
v uplynulom roku a s plánmi na tento 
rok, ešte pripomenul a pozval na Ples 
mesta, ktorý sa uskutoční 1. februára v 
Mestskej športovej hale. Všetkým po-
prial v novom roku dobré zdravie, veľa 
úspechov, večer potom ukončili spo-
ločnou večerou a družnou besedou.

(Text a foto: Vince Rózsár)
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Szeressük a várost!

Lokálpatriótának nevezzük azt az egyént, aki a szülőhelyé-
hez vagy lakhelyéhez erősen kötődik, illetve annak szűkebb 
környezete iránt elfogultan rajong. Az ilyen személy nem 
csupán büszke a szülőföldjére és a közössége által megte-
remtett javakra, hanem óvja az elődök által alkotott értéke-
ket, és igyekszik hozzájárulni az újak megteremtéséhez is. 
Mindebből adódóan települése hagyományait és szellemisé-
gét féltő gonddal ápolja, jövőjét körültekintően építi.

A lokálpatrióta vigyáz a környezetére, nem rongálja meg, 
nem szennyezi be, nem borítja el hulladékkal, s mindezt má-
soktól is elvárja.

Odafigyel az emberekre, kiváltképp szomszédaira. Meg-
próbál érvényt szerezni a közösség érdekeinek. Céljai között 
előkelő helyet foglal el a társadalmi összefogás elősegítése 
a kultúra fejlesztése és a város élhetőbbé tétele érdekében.

Ha mindezt most alaposabban átgondoljuk és fontolóra 
vesszük, rohamosan sorjáznak majd a kérdések. Ezek közül 
is joggal merül fel majd a legfontosabb dilemma: a mintegy 
23 ezer dunaszerdahelyiből vajon mennyi az igazi lokálpat-
rióta?

Mennyire ismerjük városunk régebbi történéseit és köze-
lebbi múltját, illetve jelenét? Ismerjük-e építményeit? Végig 
tudnánk-e vezetni egy idegent a városon, be tudnánk-e neki 
mutatni annak emlékhelyeit?

Fel tudnánk-e sorolni a városhoz kötődő jeles személyisé-
gek neveit, tudnánk-e bővebben szólni tevékenységükről?

Tanítjuk-e mindezt az iskolában vagy a tanórán kívüli fog-
lalkozások során?

Szülőként beleneveljük-e gyerekeinkbe az otthon szerete-
tét? A becsületességet? A tisztességet? A kötelességek be-
tartásának fontosságát? Az udvariasságot és a tapintatot? 
A szolgálatkészséget és a tenni akarást, amely előbbre viszi 
közös dolgainkat?

Vagy például hányszor figyelmeztettünk és bírtunk jobb be-
látásra szemetelő embereket? Hányszor dobtunk el az utcán 
magunk is valamilyen apró hulladékot, amit aztán más por-
tájára sodort a szél?

Építő jelleggel igyekszünk-e véleményt formálni, bizalom-
mal vagyunk-e mások iránt, vagy csupán a rossz szándékot, 
a tisztességtelen eljárást feltételezzük a többiekről?

Tisztítjuk-e vagy éppen mérgezzük városunk levegőjét és 
lelki légkörét?

Sem magunk, sem mások szempontjából nem mindegy, 
hogyan élünk, mit teszünk mindennapjainkban.

Jó lenne, ha minden tekintetben tiszta, ember- és család-
barát város lehetnénk, a lehetőségek tere!

Legyen hát Dunaszerdahely egyszerre befogadó és érték-
tartó! Egyre több fiatal és éltesebb érezze igazi otthonának!

Mindannyiunk számára volna ezért itt egy egyszerű fel-
adat: Szeressük kicsit jobban ezt a várost! Szeretni ugyanis 
csak azt tudjuk igazán és tiszta szívből, akit és amit megis-
merünk. Múltjával, jelenével együtt. Hogy még szebb lehes-
sen a jövője. Gyermekeink, unokáink jövője…

A. Szabó László
Dunaszerdahely város alpolgármestere

Intelligens hűségkártyák 
érkeznek
Idén január végéig juttatja el minden háztartásba a vá-
rosi hivatal Dunaszerdahely város új, 2020-ban kiadott 
hűségkártyáját, amellyel különböző kedvezményekre 
jogosultak annak felhasználói.

Változás az eddigiekhez képest, hogy a most kiadott 
hűségkártya ún. intelligens kártya lett, azaz olyan 
plasztikkártya, amely már több évre szól, illetve RFID-
csippel, vonalkóddal és QR-kóddal van ellátva, vagyis 
a többfunkciós kártya mögé fokozatosan több szol-
gáltatást épít ki majd a város, lehetőséget biztosítva a 
használók számára annak széles körű felhasználására 
(erről majd folyamatosan tájékoztatást ad lapunk is).

A hűségkártya természetes és jogi személyek szá-
mára egyaránt igényelhető, amennyiben a kérelmező 
teljesíti a hűségkártya kiadásának elveiben meghatá-
rozott feltételeket.

A kártyák kézbesítése január másik felében folyama-
tosan zajlik – ám mivel a kártyát csak személyesen 
veheti át tulajdonosa, s ha őt nem találja otthon a kéz-
besítő, akkor azt az arra jogosultak február elejétől a 
Dunaszerdahelyi Városi Hivatal ügyfélfogadási irodá-
jában vehetik majd át.                                                   (na)

Prichádzajú inteligentné 
vernostné karty
Mestský úrad do konca januára doručí do každej do-
mácnosti novú, v roku 2020  vydanú vernostnú kartu 
mesta Dunajská Streda, ktorá oprávňuje svojho maji-
teľa na využitie rôznych zliav. 

Zmena oproti doterajším kartám je v tom, že teraz 
vydaná vernostná karta ja tzv. inteligentná karta, teda 
taká plastická karta, ktorá je platná viac rokov, je opat-
rená RFID čipom, pásovým kódom a QR kódom. Zna-
mená to, že pre viacfunkčnú kartu môže mesto zabez-
pečiť viac služieb a tým dať obyvateľom príležitosť na 
jej široké využitie (o tom bude priebežne informovať aj 
náš spravodaj).  

Vernostnú kartu si môžu nárokovať tak fyzické ako 
aj právnické osoby, za predpokladu, že žiadateľ splní 
všetky stanovené podmienky jej vydania.  

Doručovanie kariet prebieha už od polovice januára 
– ale keďže kartu môže prevziať iba osobne jej majiteľ, 
v prípade, že ho doručovateľ nezastihne doma, môže si 
ju následne prevziať od začiatku februára v Klienstkom 
centre Mestského úradu Dunajská Streda.               (na)
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„Csak a szellem erejére építheti”

„Születésnapot jöttünk ünnepelni 
ma a Csallóköz szívébe, mégpedig 
nemzeti imádságunk születésnapját, 
a Himnuszét” – mondta Karaffa Atti-
la. – „Feladatunk, hogy ne csak ápoljuk 
kultúránkat, hagyományainkat, hanem 
éljük is meg azokat jó kedvvel, bőség-
gel. Ki-ki azon a helyen, ahová a te-
remtő állította őt. (…) A Magyar Kultúra 
Napján köszönetet mondunk a kultúra 
őrzőinek, munkásainak, akik igazi lo-
vagokként küzdenek meg a különböző 
eszmék társadalmában. Mert nyugat-
ról és keletről is próbálják múzeumba 
zárni keresztény kultúránkat. Az őrzők 
viszont éberek, ahogyan mi is. Nélkü-
lük nem szól a Nélküled sem, amely 
nemzeti öntudattal tölti el a szíveket. 

Nagyszabású, kétórás gálaműsor ke-
retében ünnepelte meg Dunaszerda-
hely városa a Magyar Kultúra Napját, 
Kölcsey Himnuszát január 22-én este 
a Csaplár Benedek Városi Művelődési 
Központ színháztermében.

Az est háziasszonya, Rajkovics Me-
linda Reményik Sándor Templom és is-
kola című versével köszöntötte a szín-
háztermet megtöltő közösséget, majd 
kezdetét vette a Pázmaneum Polgári 
Társulás és a Csaplár Benedek Városi 
Művelődési Központ közös szervezé-
sében megrendezett ünnepség. 

Elsőként a főszervező Pázmaneum 
nevében Karaffa Attila alpolgármester 
mondott köszöntőt. 

Köszönet munkájukért itt Dunaszer-
dahelyen, a Csallóközben, de bárhol is 
teszik a dolgukat a nagyvilágban!”

Őt követően előbb a Novus Ortus 
diákszínpad tagjai adtak bensőséges 
műsort, majd a Szent János Alapiskola 
tanulói szavaltak, énekeltek a magyar 
nyelvről, szépségeiről, örömeiről.

Az est ünnepi köszöntőinek sorában 
Kovács László, nyugalmazott gimná-
ziumigazgató, történész, a Magyar 
Arany Érdemkereszt kitüntetettje szólt 
a népes közönséghez.

„Kölcsey a Himnusz írásakor még ab-
ban látta saját szerepét, hogy az iroda-
lom révén segítse elő fölzárkózásunkat 
Európához (…), de később ráeszmélt, 
hogy szegény ország, szegény ember 
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Így látják a várost fiataljaink

DS APP – Kezében a város!
A mobilos alkalmazás naprakész információkat kínál a városról, 
különféle eseményekről, kikapcsolódási lehetőségekről. Köny-
nyen kezelhető felületen, gyorsan és könnyedén böngészhet az 
állami és városi intézmények, szolgáltatások és hírek között. Az 
alkalmazásban megtalálhatóak a vendéglátóhelyek, illetve a hi-
vatalok nyitvatartási ideje is. Ha nincs még terve a hétvégére, itt 
biztosan talál egy remek szabadidős programot.

Az én városom, Dunaszerdahely 
címmel nyílt meg a Magyar Kultúra 
Napján az a fotókiállítás, amelyet ko-
rábban Dunaszerdahely két alpolgár-
mestere, A. Szabó László és Karaffa 
Attila hirdetett meg.

A pályázatra a város fiataljainak fo-
tóit várták a  szervezők, melyeken az 
ő szemszögükből láthatjuk Dunaszer-
dahely nevezetességeit, ismert vagy 
kevésbé ismert szépségeit. Ahogy A. 
Szabó László fogalmazott, a pályázat 
meghirdetésével két cél vezérelte őket. 
Egyrészt, amíg a pályázó fiatal megfe-
lelő témát keresve járja a lakóhelyét, 
jobban megismerje azt, annak látvá-
nyosságait vagy éppen rejtett szépsé-
geit. A második, nem kevésbé fontos 
cél pedig az volt, hogy a fiatalokban 
erősítsék a lakóhelyük iránti vonzal-
mat; mert ha megszeretik ezt a várost, 
akkor hajlandók lesznek tenni is érte: 
fiatalként a maguk eszközeivel, később 
pedig felnőttként még többet.

„Bízom benne, hogy bizonyos mér-
tékben mindkét cél teljesült, mind-
kettőnek meglett az eredménye. Az 
elsőnek a látható nyomai itt vannak 
előttünk. A falon lévő képek igazolják, 
hogy a fiatalok egyedi módon doku-
mentálták a város képét és annak pilla-
natait. A második pedig - meggyőződé-

sem - a szívekben van, de kétségkívül 
kiül fiataljaink arcára is” – zárta szavait 
A. Szabó László.

A köszöntő után Karaffa Attila alpol-
gármester is üdvözölte a megjelent fi-
atalokat, kérve őket, hogy a jövőben is 
folytassák a város megismerését, akár 
fotóik segítségével is.

Végül a díjazottaknak nyújtották át az 
okvelevelet, valamint az önkormányzat 
ajándékát.

A nyertesek a következők lettek:
1) Iskola és tanulók, közösségek – 

Nagy Szabina, Vámbéry Ármin Alapis-
kola

2) Természeti szépségek – Kovács 
Péter, Gymnázium L. Dúbravu

3) Az én városom, Dunaszerdahely 
(utcák, terek, épületek, műemlékek, 
emlékhelyek, közösségi terek stb.) – 
Nagy Gergely, Szabó Gyula Alapiskola

A Vámbéry Ármin Alapiskola, a Szabó 
Gyula Alapiskola és az L. Dúbrava gim-
názium mellett a pályázatba a Vám-
béry Ármin Gimnázium és a Jilemnický 
utcai Szlovák Tannyelvű Alapiskola di-
ákjai is bekapcsolódtak. A beérkezett 
több mint ötven felvételből a szerve-
zők mintegy harmincat választottak 
ki, melyeket a Csaplár Benedek Városi 
Művelődési Központ előcsarnokában 
tekinthetnek meg az érdeklődők.

(Szöveg és kép: Rózsár Vince)

csak a szellem erejére építheti föl-
emelkedési szándékát.”

„A Himnusztól egyenes út vezet 
a nemzeti hagyományokhoz” – je-
lezte Kovács László –„, a vallásos 
ihletettségű könyörgéstől a filozó-
fiailag megalapozott elmélethez. S 
ez az elmélet gondolati szinten fo-
galmazza meg a nemzeti lét alap-
vető kérdéseit, de sok tekintetben 
a mai filozófiai fölfogást is meg-
előlegezi – többek között azzal a 
fölismerésével, hogy a világ meg-
ismerhetősége a nyelvhez kötött. 
A nyelv pedig meghatározott mű-
velődéstörténeti folyamatban válik 
az emberek közötti kapcsolat lét-
rehozásának eszközévé. Mélyebb, 
közösségteremtő megértés csak 
a nemzeti hagyományokból szüle-
tett nyelven lehetséges. Így válik a 
nyelv a kultúra hordozójává.”

A beszéd után a Kodály Zoltán 
Alapiskola énekkara lépett fel, nagy 
sikerrel. A 2., 3. és 4. osztályos gye-
rekeket Gaál Zöld Ágnes vezette 
– előadásukban hallhatta a közön-
ség Koncz Zsuzsa és Bródy János 
Szabadnak születtél, valamint a 
Kiss Kata zenekar Magyar vagyok 
című dalát is.

A nagy sikerű Lesz még nyár 
című dallal José mutatkozott be 
a dunaszerdahelyi közönségnek, 
a rapper produkcióját is hatalmas 
taps kísérte. A Dunaszerdahelyi 
Magyar Tanítási Nyelvű Magán-
gimnázium tanulóinak igényes iro-
dalmi összeállítását Tóth Katalin 
kísérte koloni népdalokkal.

A Magyar Tannyelvű Magán Szak-
középiskola tanulója, a népmesék 
szerelmese, Molnár Máté A  meg-
patkolt boszorkány című mesét 
adta elő, míg az estet a 2011-ben 
újraalakult Vox Camerata vastaps-
sal kísért fellépése zárta.

A dunaszerdahelyi Magyar Kultú-
ra Napján tiszteletét tette többek 
között A. Szabó László és Karaffa 
Attila alpolgármester, Karaffa 
János, a Pázmaneum Polgári 
Társulás elnöke, Magyarország 
Nagykövetségének képviseleté-
ben Jankovics Gyula tanácsos és 
dr. Horváth Bence titkár, Menyhárt 
József MKP-elnök és Őry Péter, az 
MKP Országos Tanácsának elnö-
ke, valamint Csáky Csongor, a Rá-
kóczi Szövetség elnöke is.

(Szöveg és kép: Nagy Attila)
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Videópályázat fiataloknak

Videotvorba – konkurz pre mladých

A dunaszerdahelyi városi médiát működtető Perfects Rt. pá-
lyázatot hirdet a 2000 és 2006 között született fiataloknak, 
hogy rövid, legfeljebb háromperces videóban mutassák be 
Dunaszerdahely szépségeit, értékeit úgy, ahogyan ők látják.

„Kíváncsiak vagyunk arra, hogy az ezredforduló után szüle-
tett generáció miként látja településünket, s mindezt milyen 
módon mutatná be a mai kor »nyelvén«, vagyis videón. A pá-
lyázat révén szeretnénk, ha új szempontokból is megismer-
hetnénk Dunaszerdahely mindennapjait” – mondta el a kiírás 
kapcsán A. Szabó László, a Perfects elnöke, városunk alpol-
gármestere.

A pályázóknak március végéig van idejük színes kis város-
bemutató filmeket készíteni, amelyek hossza legalább 1 perc, 
de legfeljebb 180 másodperc. Dolgozhatnak mobillal, fényké-
pezővel, videókamerával vagy más eszközökkel is – a lényeg, 
hogy bemutassák, miként is látják a városunkat, s mindezt a 
rájuk jellemző módon tegyék.

„A győztesre egy akciókamera és további értékes díjak vár-
nak, de a képzeletbeli dobogó további helyezettjei sem távoz-
nak majd üres kézzel. A tárgyi nyeremények mellett pedig nem 
titkolt cél, hogy a legtehetségesebb fiataloknak a városi médi-
ában is teret adjunk a kibontakozásra, tehát akár karrierjüket 

Perfects a.s., ktorý prevádzkuje 
mestské médiá, vypisuje konkurz pre 
mladých, narodených v rokoch 2000 
– 2006, aby krátkym, maximálne 
trojminútovým videom predstavili 
krásy, hodnoty Dunajskej Stredy tak, 
ako ich oni vidia.

„Sme zvedaví, ako  mladí, narode-
ní na prelome tisícročia, vidia naše 
mesto, ako by ho predstavili takpove-
diac jazykom dnešného sveta – teda 
videom. Boli by sme radi, keby sme cez 
ich tvorbu videli každodennú Dunajskú 
Stredu z nového hľadiska” - povedal v 
súvislosti s vypísaním konkurzu vice-
primátor mesta a predseda Perfects-u 
László A. Szabó.

Tí, ktorí sa mienia zapojiť do konkur-
zu, majú čas do konca marca vyhoto-
viť krátky farebný film predstavujúci 

is építhetik a verseny révén” – emelte ki Rajkovics Péter, a 
városi médiát működtető vállalat igazgatója.

A kiválasztott alkotásokat az idén Dunaszerdahelyen és 
több nyári fesztiválon is bemutatnák majd.

Pályázati feltételek:
• Minden alkotó (egy csapatban legfeljebb 3 személy) 

születési dátuma 2000. január 1. és 2006. december 31. 
között legyen.

• Legalább 60 és legfeljebb 180 másodperc hosszúsá-
gú videót készítsen – ezek felismerhetően Dunaszerda-
helyen készüljenek.

• Beadási határidő: 2020. március 31. 18.00
• Az elkészült filmeket valamilyen fájlmegosztó oldalra 

kell feltölteni, majd az erre mutató linket az alkotó vagy 
alkotók rövid életrajzával elküldeni a rajkovics@perfects.
sk e-mail-címre.

• A videót kérjük mp4 vagy avi formátumban küldeni, 
FullHD formátumban.

A pályázattal kapcsolatos további kérdéseket ugyan-
csak a rajkovics@perfects.sk címre lehet elküldeni. Nye-
remények: GoPro kamera, vásárlási utalvány, alkotói szer-
ződés.

mesto, v  trvaní minimálne 1 minútu, 
najviac však 180 sekúnd. Môžu pou-
žiť mobil, fotoaparát, videokameru či 
iný prístroj – podstatné je, aby ukáza-
li, ako vidia mesto a aby to urobili pre 
nich charakteristickým spôsobom.

„Na víťazov čaká kamera a ďalšie 
hodnotné ceny, ale ani tí, ktorí sa nedo-
stanú na pomyselné stupne víťazov, 
neodídu naprázdno. Popri vecných 
cenách je netajeným cieľom, aby sme 
najtalentovanejším mladým ľuďom 
dali možnosť rozvoja v mestských 
médiách, teda súťaž môže prispieť aj 
k  budovaniu ich kariéry” - vyzdvihol 
Péter Rajkovics, riaditeľ podniku pre-
vádzkujúceho mestské médiá.

Vybrané diela by potom predstavi-
li na tohtoročnom letnom festivale v 
Dunajskej Strede, ako i na ďalších fes-
tivaloch.

Podmienky konkurzu:
• Dátum narodenia každého tvorcu 

(v jednej skupine maximálne traja): 1. 
január 2000 – 31. december 2006.

• Dĺžka videa min. 60 a max. 
180 mnút – zábery rozpoznateľne 
vyhotovené v Dunajskej Strede.

• Konečný čas odovzdania práce: 31. 
marec 2020, 18.00.

• Vyhotovené filmy treba zavesiť na 
nejakú stránku,  na toto poukazujúci 
link doplniť o krátky životopis tvorcu či 
tvorcov  a odoslať na e-mailovú adresu  
rajkovics@perfects.sk.

• Video prosíme poslať vo formáte 
mp4 alebo avi, vo FullHD formáte.

Prípadné otázky súvisiace s konkur-
zom posielajte na  uvedenú mailovú 
adresu.

Výhry: GoPro kamera, poukážka na 
nákup, zmluva na tvorbu.
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Évszázadok nyomai

A Vámbéry Ármin Gimnáziumban 
folytatódott január 15-én az a helytör-
téneti, várostörténelmi, helyi értéket 
bemutató, rendhagyó mobil kiállítás, 
amelyet a város támogatásával a Du-
naszerdahely helytörténetét népsze-
rűsítő Biró Márton Polgári Társulás 
szervezett, s amely kiállítássorozat 
2019-ben indult, s amelyet már ko-
rábban a Dunaszerdahelyi Magyar 
Tannyelvű Magángimnáziumban is 
bemutattak. 

A megjelent vendégeket, így dr. Hájos 
Zoltán polgármestert, A. Szabó László 
alpolgármestert és Nagy Attila hely-
történészt (portálunk főszerkesztőjét) 
a gimnázium igazgatója, Valkai Anett 
üdvözölte.

„Nagy öröm a számunkra is, hogy a 
közel hetvenéves múltú, Dunaszerda-
hely szívében fekvő gimnázium falai 
között köszönthetjük kedves vendé-
geinket, és örülünk, hogy a kiállítás 
hozzánk is megérkezett, s otthont 
adhatunk neki. Azért is, hiszen a Vám-
béry Gimnázium diákjai többségében 
dunaszerdahelyiek, akik így jobban 
megismerkedhetnek városunk törté-
netével, jeles személyiségeivel, emlék-
helyeivel” – fogalmazott Valkai Anett 
igazgató.

Hájos Zoltán polgármester szerint 
aki nem ismeri közössége történelmét, 
az nehezen tudja megérteni annak a 
mában formálódó történéseit. „2009 
óta vezetem városunkat, és számos 
olyan döntés részese lehettem, amely 
elősegítette városunk fejlődését” – fo-

galmazott, jelezve, hogy a kiállítás is 
annak a jó példája, hogy a város támo-
gatja azokat a kezdeményezéseket, 
amelyek nyitnak a fiatalok felé. Hájos 
Zoltán úgy látja, azért is hasznos egy 
ilyen kiállítás, mert rámutat, kikre is le-
hetünk büszkék, illetve arra is felhívja a 
figyelmet, milyen emlékekhelyek őrzik 
a mában a múltat. Utalt arra is, hogy 
sok minden múlik azon, milyen csapat 
dolgozott egykor, és dolgozik ma a vá-
ros fejlődésén. „Azok a legfontosabb 
dolgok egy város életében, amelyek 
annak fejlődését elősegítik, formálják” 
– fogalmazott a polgármester.

A. Szabó László alpolgármester azt 
emelte ki, hogy „a helytörténet iskolai 
megjelenítésének kettős célja van: az 
első a múltunk megismerése, hogy 
tudjuk azt, kik is voltak az elődeink. 
A másik cél pedig, s ez a nem titkolt 

mondanivalója a kiállításnak, hogy 
közelebb hozzuk mindenkihez a város 
múltját és még jobban megszerettes-
sük a lakóhelyünket, a várost. Nem tit-
kolt célunk ugyanis, hogy egyre jobban 
szeressék az itt lakók Dunaszerdahelyt 
– de persze nagyon nehéz úgy szeret-
ni valamit, valakit, ha nem is ismerjük. 
Ehhez ad most, ugyan csak vándorki-
állítás formájában lehetőséget e tárlat, 
de Nagy Attila tollából számos értékes, 
városunkat bemutató könyv jelent már 
meg, amelyet így is ajánlok mindenki 
szíves figyelmébe.”

Nagy Attila helytörténész, mint el-
mondta, úgy látja, a mai fiatalokat 
rendkívül sok információ nyomja, és a 
mobil kiállítás képi világa, rövid szöve-
ges tartalma ebben az információdöm-
pingben próbál meg egyszerűsített, 
mégis tartalmas eligazodást kínálni 
egy érdekes területen a számukra.

„Jelek, képek állítanak meg bennün-
ket itt is, mint például a mindennapok-
ban a közösségi hálók szép képei előtt. 
Úgy érdemes itt is megállni. Ez lehet 
az a virtuális kiindulási pont, ahonnan 
az itt megjelenített információkon ke-
resztül aztán eljut a valós térbe a fia-
tal – kimegy megnézni az emlékhelyet, 
vagy ellátogat például a Szent György-
templomba, ahol érdeklődve nézheti, 
»tapinthatja meg« az évszázadok nyo-
mait” – mondta a helytörténész.

A mobil helytörténeti kiállítás február 
derekáig marad a Vámbéry Ármin Gim-
náziumban, s onnan folytatja majd to-
vább útját városunk iskoláiban.

(n, foto: rovin)
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A szeparált műanyaghulladék 
elszállítása 
a családi házas övezetből
A Városi Hivatal Műszaki Osztálya ezúton értesíti a tisztelt 
lakosságot, hogy 2020-ban a lentebb feltüntetett napokon 
szállítják el a családi házaktól a szeparált műanyaghulla-
dékot, úgynevezett zsákos rendszerben.

Február 6., március 5., április 16., május 14., június 11., 
július 9., augusztus 6., szeptember 17., október 15., nov-
ember 12., december 10.

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

kokat kérjük kihelyezni az elszállítás napján reggel 7 óráig. 
Az elszállított zsákokért biztosítunk cserezsákokat.

• Más napokon kihelyezett zsákok NEM kerülnek elszál-
lításra!

GYŰJTÖTT műanyaghulladék: 
• Üdítős és ásványvizes PET-palack (összelapítva)
• Háztartási drogéria csomagolásai – kozmetikai és tisz-

títószerek
• Háztartásban előforduló tiszta fólia, zacskó, műanyag 

bevásárlótáska
• Tejes és gyümölcsös dobozok (TetraPack) (kiöblítve, 

összelapítva)
• Fém csomagolódobozok – üdítős, sörös, konzervdo-

boz (kiöblítve, összelapítva)
NEM GYŰJTJÜK a zsiradékkal, olajjal, ételmaradékkal és 

egyéb idegen anyaggal szennyezett válogatott hulladékot.

A szeparált papírhulladék 
elszállítása 
a családi házas övezetből
A Városi Hivatal Műszaki Osztálya ezúton értesíti a tisztelt 
lakosságot, hogy 2020-ban a lentebb feltüntetett napokon 
szállítják el a családi házaktól a szeparált papírhulladékot.

Február 10., március 9., április 6., május 4., június 1., 
július 13., augusztus 10., szeptember 7., október 5., nov-
ember 2., december 14.

FONTOS:
• Kartonpapírt, újságokat, szórólapokat kérjük összekö-

tözve kirakni. A papírhulladékot kérjük kihelyezni az elszál-
lítás napján reggel 7 óráig.

• Más napokon kihelyezett papírhulladék NEM kerül el-
szállításra!

GYŰJTÖTT hulladék: 
• újságok, napilapok, könyvek, füzetek, kartonpapír, író-

géppapír, papírtáskák, levelek, papírtörlők, papírdobozok, 
borítékok, szórólapok, katalógusok, plakátok, képeslapok, 
csomagolópapír és egyéb.

NEM GYŰJTÖTT hulladék: 
• indigós papír, viaszos papír, használt pelenka, higiéniai 

kellékek, műanyag csomagolóanyagok, többrétegű cso-
magolóanyagok - tetrapack, szennyezett papír, zsíros pa-
pír, alobal és egyéb

• Nem gyűjtik a zsiradékkal, olajjal, ételmaradékkal és 
egyéb idegen anyaggal szennyezett válogatott hulladékot.

Odvoz separovaného 
umelohmotného odpadu 
zo zón s rodinnými domami
Technické oddelenie Mestského úradu týmto oznamuje 
obyvateľom, že v roku 2020 zber separovaného plastového 
odpadu priamo od rodinných domov formou umelohmot-
ných vriec uskutoční v nižšie uvedených dňoch.

6. február, 5. marec, 16. apríl, 14. máj, 11. jún, 9. júl, 
6. august, 17. september, 15. október, 12. november, 10. 
december 

DÔLEŽITÉ: 
• Nepriehľadné farebné vrecia NEBUDÚ odvezené. 
• Vrecia prosíme vyložiť pred dom v deň zberu ráno do 

7:00 h. 
• Za odvezené vrecia zabezpečujeme náhradu.
• Vrecia vyložené v iných dňoch NEBUDÚ odvezené!
ZBIERANÝ odpad: 
• PET fľaše od nápojov (v stlačenej forme)
• Obaly domácej drogérie - kozmetika a čistiace 

prostriedky (vypláchnuté a stlačené)
• Čisté fólie z domácností, sáčky, umelohmotné nákupné 

tašky
• Viacvrstvové obaly (TetraPack) mliečnych výrobkov a 

džúsov (vypláchnuté a stlačené)
• Hliníkové a plechové obaly nápojov a konzervov 

(vypláchnuté a stlačené)
NEZBIERAME separovaný odpad znečistený tukmi, olej-

mi, zvyškami jedál alebo inými znehodnocujúcimi látkami.

Odvoz separovného 
papierového odpadu 
zo zón s rodinnými domami
Technické oddelenie Mestského úradu týmto oznamuje 
obyvateľom, že v roku 2020 sa zber separovaného papie-
rového odpadu priamo od rodinných domov uskutoční v 
nižšie uvedených dňoch.

10. február, 9. marec, 6. apríl, 4. máj, 1. jún, 13. júl, 10. 
august, 7. september, 5. október, 2. november, 14. de-
cember 

 
DÔLEŽITÉ: 
• Kartónový papier, letáky, noviny prosíme vyložiť zviaza-

né. Papierový odpad prosíme vyložiť pred dom v deň zberu 
ráno do 7:00 h.

• Papierový odpad vyložený v iných dňoch NEBUDE 
odvezený!

ZBIERANÝ odpad: 
• noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky 

papier, papierové tašky, listy, papierové vrecká, papierové 
krabice, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, balia-
ci papier a pod.

NEZBIERAME 
• separovaný odpad znečistený tukmi, olejmi, zvyškami 

jedál alebo inými znehodnocujúcimi látkami.
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DS APP – Mesto máte v ruke!
Mobilná služba dennodenne ponúka informácie o meste, rôznych udalostiach, voľnočasových aktivitách. 
Na ľahko ovládateľnej ploche, rýchlo a zľahka sa pohybujete medzi štátnymi a mestskými inštitúciami, 
službami a správami. Nájdete tu napr. pohostinské zariadenia, ale aj úradné hodiny inštitúcií. Ak ešte ne-
máte plán na víkend, tu určite natrafíte na vhodný voľnočasový program.

A Csaplár és csapata a szívügyem

Csaplár a jeho tím je mojou srdcovou záležitosťou

Egy hónap elteltével elsősorban azt 
kell elmondani, valóban nem egysze-
rű feladat átvenni egy olyan városi 
közintézmény vezetői posztját, mint 
amilyen a dunaszerdahelyi Csaplár Be-
nedek Városi Művelődési Központ, hi-
szen kiemelt fontosságú intézménye 
nem csupán Dunaszerdahelynek, de 
a járásnak és magának Csallóköznek 
is. Nagy a felelősség és nagyon sok a 
tennivaló.

Így az első hónapban a munkatársak 
bevonásával kellett megismerkednem 
a Csaplárral, fel kellett mérni jelenlegi 
állapotát – noha még előttünk áll egy 
teljes és átfogó leltár (ami már fo-
lyamatban van), hogy lássuk a teljes 
örökséget. Egy ilyen méretű és szer-
teágazó szervezői feladatokat végző 
intézménynél azonban ez nem is lehet 
másképp.

Takács Tímea
igazgató, Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ

Takács Tímea
riaditeľka, Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára

Fejlesztésekre, illetve az előkészített, 
átfogó koncepció megvalósítására így 
elsősorban csakis azután lesz lehe-
tőség, miután a művelődési központ 
mindennapi feladatainak alapvetően 
szükséges feltételeit maradéktalanul 
biztosítjuk, illetve felszámoljuk az eddi-
gi hiányosságokat. 

Gondolok itt például olyan egyszerű 
dolgokra, mint a sok évtizedes irodai 
felszerelések cseréjére (egyelőre mini-
mális feltöltésére, pl. irodai székekkel), 
vagy hogy belső munkatársaink szá-
mára végre az intézmény biztosítson 
mobiltelefont, s ne a sajátjaikat hasz-
nálják a mindennapi munkaköri felada-
taik elvégzésére. Az sem tartható ma-
napság, hogy három kolléga osztozzék 
egy számítógépen… Ezeket próbáljuk 
fokozatosan, csakis a lehetőségeink-
hez mérten orvosolni.

A prioritás tehát most a művelődé-
si központ mindennapi feladatainak a 
gördülékeny biztosítása, a Csaplár szer-
vezeti állapotának javítása kell legyen. 
Ezzel párhuzamosan igyekszem be-
csempészni azokat a terveket is, ame-
lyeket első körben szeretnénk megvaló-
sítani – csak hogy néhányat említsek: a 
készülő online jegyvásárlás biztosítása, 
a pozitív kommunikáció kiépítése, a há-
zirend, a szabályrendszer, a nyomtatvá-
nyok elkészítése, a mobilis ruhatár és 
büfé az emeleten, illetve bekapcsolódni 
több pályázati lehetőségbe…

Örülök annak is, hogy a kulturális 
bizottság kihelyezett ülése során be-
tekintést nyert a jelenlegi állapotokba, 
s a bizottsági tagok is biztosítottak a 
támogatásukról, ami azért is fontos, 
mert egy ilyen munka csakis közösen, 
csapatmunkával építhető tovább.

Po uplynutí jedného mesiaca chcem v prvom rade povedať, 
že naozaj nie je jednoduché prevziať vedúci post v takej mest-
skej verejnej inštitúcii, akou je Mestské kultúrne stredisko 
Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede, je totiž výnimočnou 
inštitúciou nie iba pre Dunajskú Stredu, ale aj pre okres a sa-
motný Žitný ostrov. Je to veľká zodpovednosť a veľmi veľa 
práce.

A tak v prvom mesiaci za súčinnosti spolupracovníkov som 
sa oboznámila s Csaplárom. Bolo treba vyhodnotiť jeho sú-
časný stav – i keď ešte máme pred sebou komplexnú inven-
túru (už prebieha), aby sme obsiahli celé dedičstvo. Pri takejto 
rozsiahlej a rozvetvenej inštitúcii, plniacej rôzne organizačné 
úlohy, to ani nemôže byť inak.

Na rozvoj, resp. na uskutočňovanie pripravenej, rozsiahlej 
koncepcie bude čas až potom, keď zabezpečíme nevyhnutné 
podmienky na plnenie bežných každodenných úloh, teda, až 
sa vysporiadame s momentálnymi nedostatkami.

Mám tým na mysli také jednoduché veci, ako výmena nie-
koľko desiatok rokov starého kancelárskeho vybavenia (zatiaľ 

v minimálnom množstve, napr. stoličiek), alebo zabezpeče-
nie mobilných telefónov pre interných zamestnancov, aby 
pri vybavovaní každodenných povinností nemuseli používať 
svoj vlastný. Ani to nie je únosný stav, aby sa traja kolegovia 
delili o jeden počítač… Takéto veci sa snažíme postupne, v 
rámci našich možností riešiť. 

Našou prioritou momentálne musí byť bezproblémové 
plnenie každodenných úloh kultúrneho strediska a zlepše-
nie organizácie Csaplára. Rovnobežne s tým sa snažím do 
chodu dostať aj tie plány, ktoré by sme chceli čo najskôr 
uskutočniť – spomeniem iba niektoré: zabezpečenie online 
predaja vstupeniek, tvorba pozitívnej komunikácie, domáce-
ho poriadku, predpisov, tlačív, vybudovanie šatne a bufetu 
na prvom pochodí, resp. zapojiť sa do čo najväčšieho počtu 
súbehov... 

Teší ma aj to, že na mimoriadnom zasadnutí kultúrnej komi-
sie sa jej členovia oboznámili so súčasným stavom, zároveň 
ma ubezpečili  o  svojej podpore, čo je dôležité, lebo takáto čin-
nosť môže dosiahnuť úspech iba spoločnou, tímovou prácou. 
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Mozgalmas hétköznapok

Kiss László
igazgató, Dunaszerdahelyi 
Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium

Bő programmal indult az új év a magángimnázium diákjai és 
tanárai számára. 

Még véget sem ért a karácsonyi szünidő, az elsős diákok már 
sítúrára indultak. Krahule, azaz Kékellő lejtőin minden résztvevő 
megtanult sízni, és ami a legfontosabb, egészségesen tért haza.

A második hét az angol nyelv jegyében telt. Három egyetemis-
ta diák érkezett Kelet-Ázsiából, hogy bemutassák kultúrájukat, 
és egyben megismerkedjenek a mi szokásainkkal. Bonnie és Eric 
Tajvan, míg Yullya Indonézia helyi sajátosságait, zenéjét, táncait 
mutatta be. Minden diákunk találkozhatott velük, az aktívabbak 
pedig a délutáni és esti órákra is közös programot szerveztek.

A tanulmányi versenyek is elkezdődtek. 
Az angol nyelvi olimpia körzeti fordulójában Bartalos Virág a 

második helyen, a német nyelvi olimpián pedig Lábodi Philip az 
első, Schnircz Viktória pedig a második helyen végzett, így mind-
ketten továbbjutottak a kerületi fordulóba. 

Az Implom József Helyesírási Verseny országos fordulójában 
Nagy Eszter ötödik, Pintes Orsolya nyolcadik, Kovács Alma Virág 
pedig a tizedik helyen végzett. Hogy közülük hányan jutnak be a 
Kárpát-medencei döntőbe, rövidesen kiderül.

A következő időszak is mozgalmasnak ígérkezik. 
Idén első alkalommal kapcsolódunk be a New York Egyetem 

prágai campusa által szervezett MUNYP projektbe. A projekt a 
nemzetközi kapcsolatok iránt érdeklődők számára nyújt kiváló 
lehetőséget, hogy betekintést nyerjenek a diplomácia útvesztő-
ibe. A január 24-én kezdődő, háromnapos konferencia az ENSZ 
munkáját modellezi. Három diákunk vesz részt a projektben. 
Ketten az emberjogi bizottságban Japán, illetve Észak-Korea 
érdekeit képviselik a jemeni válság ügyében, egy diákunk pedig 
Észak-Koreát az űrbiztonság, űrfegyverkezés témájában. A kon-
ferencia közös nyelve természetesen az angol lesz.

Kémikusaink már gőzerővel készülnek a kémiai olimpia kerüle-
ti versenyére, amelyre január 29–30-án kerül sor.

Január 31-én a szórakozásé lesz a főszerep. A diákönkor-
mányzat az iskola diákbálját szervezi meg.

Február 12-13-án nyílt napot tartunk. Ez kiváló alkalom, hogy 
az alapiskolák végzősei ellátogassanak iskolánkba. A nyílt nap 
célja, hogy az érdeklődők betekinthessenek az iskola minden-
napos életébe, találkozzanak iskolánk diákjaival és tanáraival. A 
nyílt napon válaszokat kaphatnak azokra a kérdéseikre, amelyek 
segítenek eldönteni, hogy hol folytassák középiskolai tanulmá-
nyaikat.

A tavaszi szünet sem telik eseménytelenül. Február 21-én már 
hagyományosan iskolánk ad otthont a Zrínyi Ilona Matematika-
versenynek.

Március legfontosabb eseménye minden középiskolában 
az írásbeli érettségi vizsga. A végzősök február első hetében 
próbaérettségin mérhetik fel, hol tartanak a felkészülésben, 
hogy utána március 17-től élesben bizonyíthassák tudásukat.

Március 30-tól újabb kapcsolatépítő esemény vár ránk. A Ha-
tártalanul program keretében a segesvári Mircea Eliade Főgim-
názium diákjai és tanárai érkeznek iskolánkba.

RÖVID HÍREK – KRÁTKE SPRÁVY

  A városi médiát működtető Perfects Rt. vezetői 
január 23-án informális találkozót szerveztek a duna-
szerdahelyi sportegyesületek képviselőivel a város-
háza nagy tanácstermében.

A találkozó többek között arra a dunaszerdahelyi.sk 
portálon létrejövő felületre hívta fel a figyelmet, amely 
az információk megosztását a jövőben hatékonyab-
bá és egyszerűbbé tenné, s amely a Dunaszerdahelyi 
Városi Rendezvénynaptár alapjául szolgálna. 

A hasznosnak ítélt találkozót továbbiak követik 
majd, ugyanis a kulturális, az oktatási és más tevé-
kenységet folytató intézmények, szervezetek képvi-
selőivel is egyeztetni szeretne a városi kommuniká-
ciós cég.

  A Kortárs Magyar Galéria idei első kiállításán ja-
nuár 17-én mindjárt két kiállítást nyitottak meg: Gye-
nes Gábor festő- és grafikusművész kiállításának, 
valamint a MASZLO Polgári Társulás In situ I–III. 
művésztelep tárlatának a megnyitója zajlott aznap a 
Vermes-villában. 

Gyenes Gábor 2010-es évek elején keletkezett 
sorozatai még a nagyvárosi tapasztalatait közve-
títették, míg a vajkai sorozatokban a művek olykor 
fenyegetettséget, kiszolgáltatottságot sugalmaznak. 
A második tárlat a vajkai művésztelepek történetét 
mutatta be.

 Trnavský samosprávny kraj poskytuje ďalšiu mož-
nosť obciam, mestám a organizáciám, ako realizovať 
projekty v regióne. Zastupiteľstvo TTSK schválilo no-
vinky v oblasti poskytovania dotácii z rozpočtu. Kraj-
skí poslanci budú môcť rozdeľovať finančnú podporu 
pre konkrétne projekty v celom kraji. Každý poslanec 
bude môcť prerozdeliť 15 tis. €, pričom minimálna 
výška podpory projektu je 500 €. Žiadosti o podporu 
z dotačných schém môžu záujemcovia podávať do 
14. februára 2020 aj elektronicky. Ďalšie informácie o 
dotáciách sú prístupné na www.trnava-vuc.sk.

 Okresný úrad Dunajská Streda prostredníctvom 
odboru krízového riadenia oznamuje obyvateľom 
územného obvodu Okresného úradu Dunajská Stre-
da, že v súlade s ustanoveniami § 3a, ods. 4 zákona 
NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva 
v znení neskorších predpisov, v súlade so znením § 
5 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 388/2006 Z. z. 
o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a 
prevádzkových podmienok informačného systému 
civilnej ochrany v znení neskorších predpisov a podľa 
pokynov vydaných sekciou krízového riadenia MV SR 
bude preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov 
varovania obyvateľstva v SR v roku 2020 vykonané 
v termínoch: 14. február, 13. marec, 17. apríl, 15. máj, 
12. jún, 10. júl, 14. august, 11. september, 09. október, 
13. november, 11. december.

Akustická skúška sirén bude vykonávaná dvojminú-
tovým stálym tónom sirén v jednotnom čase o 12.00 
h a v mesiaci december aktiváciou prijímačov RDS 6 
minútovým vysielaním Slovenského rozhlasu.
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Születések – Novorodenci
Hepner Máté
Juhošová Emma
Lakatoš Ronaldo 
Máté Benett Sándor
Méry Krisztián
Pogány Dávid
Rózsaová Ayrin
Sidó Elizabet
Zsoldos Dániel

Elhalálozások – Zomreli
Beköová Gizela(1931)
Belujská Margita (1929)
Bereczová Alžbeta (1934)
Berta Štefan (1947)
Gyurkovics Arpád (1939)
Havriľáková  Estera (1951)
Johancsiková Margita (1937)
Koller Július(1929)
Lakatošová Mária (1958)
Mészárosová Monika (1967)
Molnárová Irena (1942)
Németh Ladislav (1936)
Pálfy Jozef (1934)
Rasztgyörgyová Monika (1983)
Szalacsiová Katarína (1947)
Šipoš Ondrej (1955)
Vénová Rozália (1932)
Vörös Daniel (1951)

Házasságkötések – Sobáše
Dávid Kása – Csilla Sándorová
Ďuriš Peter – Rebeka Matuseková

KRÓNIKA – KRONIKA

ELÉRHETŐSÉG – KONTAKT

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

• JANUÁR 30. Másfél évtized. Fotókiállítás. NFG klub, 19.00

• JANUÁR 30. Zorán-koncert. 
Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, 19.00

• JANUÁR 31. M. Kovács Melinda: A vétkeinken túl. Könyvbemutató. 
Buena Coffee House, 18.00

• JANUÁR 31. Punk Rock Night. Soul Hunter, 21.00

• FEBRUÁR 1. Dunaszerdahely Város Bálja. 
Dunaszerdahelyi Városi Sportcsarnok. 18.00

• FEBRUÁR 1. Farsangi batyubál Sikabonyban. Sikabonyi Közösségi Ház, 19.00

• FEBRUÁR 4. 5000 km az amerikai vadonban. VándorLáss est. 
Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, 18.30

• FEBRUÁR 5. Szép nyári nap – Neoton-musical. 
Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, 18.00

• FEBRUÁR 6. Az izgalom biológiája. Selye János, 
a stresszelmélet felfedezője emlékére rendezett kiállítás. 
Csallóközi Múzeum, 17.00

• FEBRUÁR 6. Jó párkapcsolat vagy jópár kapcsolat? 
Dr. Hevesi Krisztina előadása. Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, 19.00

• FEBRUÁR 9. Házasság hete. Családi délután a katolikus plébánián. 14.00

• FEBRUÁR 10. A Győri Filharmonikus Zenekar farsangi koncertje, 
Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, 19.00

• FEBRUÁR 13. Szabó Magda: Az ajtó (színmű). 
A budapesti Spirit Színház előadása. 
Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, 19.00

• FEBRUÁR 14. A banda. A Háromszék Táncegyüttes 
és a Heveder zenekar INGYENES produkciója, 
Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, 18.00

• FEBRUÁR 14. DAC–Kukkonia bál. MOL Aréna

• FEBRUÁR 15. Mobil „Aranylakodalom”. Soul Hunter Music Club, 20.00

• FEBRUÁR 16. Valentín-napi véradás. MAX bevásárlóközpont, 8.00

• FEBRUÁR 20. Jan Koniarek kiállítása. Csallóközi Múzeum, 17.00

• FEBRUÁR 27. Tvrtko – Túl minden határon. 
Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, 18.00

• FEBRUÁR 28. Macskanadrág / Counter Clockwis, Soul Hunter Music Club, 20.00

• FEBRUÁR 29. Kowalsky meg a Vega-koncert. 
Dunaszerdahelyi Városi Sportcsarnok. 19.30
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l o c a l  m e d i a  &  e v e n t s  p a r t n e r

Samospráva mesta Dunajská Streda aj v tomto roku prekvapila 
každú domácnosť v meste užitočným darčekom: stolovým kalen-
dárom 2020 v maďarsko-slovenskom jazyku.

Toto kvalitné vydanie vychádza pod záštitou mestské médiá 
prevádzkujúceho Perfects Rt., obsahuje množstvo užitočných in-
formácií pre obyvateľov mesta. 

Dunajskostredčanov, ktorí ešte ani začiatkom tohto týždňa ne-
dostali, resp. pre nejakú príčinu nebolo možné im kalendár do-
ručiť, aby prišli s občianskym preukazom do klientskeho centra 
Mestského úradu Dunajská Streda a tu prevzali jeden výtlačok.

Dunaszerdahely város önkormányzata idén is hasznos ajándék-
kal lepte meg a város minden háztartását: 2020-as évi magyar–
szlovák nyelvű asztali naptárt juttattak el az összes dunaszerda-
helyi háztartásba.

Az igényes kiadvány a városi médiát üzemeltető Perfects Rt. 
gondozásában jelent meg, benne számos hasznos információval, 
amelyek a város lakosait szolgálják.

Arra kérjük azokat a dunaszerdahelyieket, akik még a jövő hét 
elején sem kapnák meg esetleg a naptárt, vagy akik számára va-
lamilyen oknál fogva nem tudták, nem lehetett kézbesíteni a kiad-
ványt, személyi okmányaik felmutatásával a Dunaszerdahelyi Vá-
rosi Hivatal ügyfélfogadási irodájában vegyenek át egy példányt.

SZENTMISÉK
Vasárnap: 8.00, 11.00, 16.00 (Mindenszentek-templom), Hét-
fő: 17.00, Kedd: 17.00, Szerda: 8.00, Csütörtök: (16.00 Szent-
ségimádás), 17.00, Péntek: 17.00, Szombat: 15.30,  (Minden-
szentek-templom) 17.00

SVÄTÉ OMŠE
Nedeľa: 9.30, 18.00 (Kostol Všetkých svätých), Pondelok: 
18.00, Utorok: 18.00, Streda: 7.00, Štvrtok: 18.00, Piatok: 
18.00, Sobota: 8.00

REF. ISTENTISZTELET
Vasárnap / Nedeľa: 9.00

EV. ISTENTISZTELET
Vasárnap: 10.00 / Nedeľa: 9.00

Még több információ
2020-ban
A Dunaszerdahelyi Városi Televíziót, a Dunaszerdahe-
lyi Hírnököt és a dunaszerdahelyi.sk portált működte-
tő Perfects Rt. tavaly szeptembertől online felmérés-
ben vizsgálta városunk lakosainak médiafogyasztási 
szokásait. Az eredményeket összegeztük olvasóink-
nak.

Az online kérdőív segítségével szerettünk volna kö-
zelebb kerülni nézőinkhez, olvasóinkhoz, s úgy látjuk, 
mindez sikerült is, hiszen több százan töltötték ki azt, 
decemberben pedig közülük öten nyereményeiket is 
megkapták.

Mi pedig megtudtuk, hogy többségük nem meglepő 
módon napjainkban már a portálok és a közösségi ol-
dalak segítségével tájékozódik. A megkérdezettek leg-
inkább a dunaszerdahelyi.sk oldalairól és a parameter.
sk híreiből tájékozódnak, amelyeket csak kissé lema-
radva követ a DSTV műsora. 

Örömteli hír számunkra, hogy portálunk és lapunk 
kapcsán az olvasók átfogónak tartják a tájékoztatást – 
elmondták, hogy a közérdekű információk, a program-
ajánlók mellett a kulturális hírek a legnépszerűbbek. 
Olvasóink igényei alapján még több hírt hozunk majd a 
jövőben az önkormányzat döntéseinek jelentéséről és 
a helyi szervezetek érdekesebb eseményeiről is. 

A városi televízió adása kapcsán arra is fény derült, 
hogy a legtöbb néző az egész adást megnézi, nem csu-
pán egy-egy hírt, de örülnének még több tudósításnak 
is. Médiavállalatunk három termékének mindegyikét 
hasznosnak érzik a válaszadók, de egyúttal kíváncsiak 
lennének a fiatalok és más korosztályok megnyilvánu-
lására is a mindennapok kapcsán. A várost népszerű-
sítő termékek készítését, amelyet vállalatunk próbajel-
leggel már tavaly elkezdett, nagyon jó ötletnek találták, 
s támogatták annak folytatását.

Ennek fényében az Olvasó már nem lepődik meg, 
hogy a kezében egy megújult lapot tarthat, s az idén 
több újítással is találkozik majd. Februárban egy kiállí-
tást szervezünk – a Csaplár Benedek Városi Művelődé-
si Központban mutatunk be egy válogatást portálunk 
legsikerültebb 2019-es fényképeiből. Március végéig 
meghirdetett pályázatunkon városunk fiataljai Duna-
szerdahelyről készült videós alkotásaikkal, de új városi 
ajándéktárgyakkal is megörvendeztetjük majd Önöket 
tavasszal, és még több helyen érhetik el lapunkat is. 

Ez csupán néhány újdonság, amellyel idén készülünk, 
s bízunk benne, hogy továbbra is számíthatunk olvasó-
ink, nézőink megtisztelő figyelmére.

Rajkovics Péter, a Perfects Rt. igazgatója

Asztali naptár kerül a háztartásokba

Každá dunajskostredská domácnosť 
dostane stolový kalendár


