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Körforgás
Sokat beszéltünk az elmúlt hetekben a legforgalmasabb
dunaszerdahelyi körforgalom átépítéséről, az útlezárások
okozta bonyodalmakról. A munkálatok kezdetekor rögtön a
reggeli órákban jómagam is kimentem a helyszínre, hogy beszámoljak a portálunk olvasóinak arról, milyen volt a helyzet
és hogyan viselkedtek a gépjárművek vezetői. Akkor, és azóta is tapasztaljuk, még mindig sokan térnek be talán csak
megszokásból vagy éppen a táblákat nem ﬁgyelve az ideiglenesen zsákutcákká változott belvárosi utcákba, hogy aztán
azok végén visszaforduljanak.
Közben érzékeljük, napjainkban sok útszakasz nélkül elképzelhetetlennek tartjuk a dunaszerdahelyi közlekedést,
miközben még 10–15 éve városunk pereme is teljesen másként nézett ki. Azóta üzlethálózatok és lakóépületek épültek, s annak is szemtanúi vagyunk, hogy Dunaszerdahely
minden irányból tovább szélesedik, gazdagodik, szépül. Éppen ezért az északi részen épülő elkerülőút hatalmas segítséget jelenthet majd a közlekedés szempontjából.

Jól halad a felújítás

3. o.

Gondolkodtak már azon, hogy milyen mértékben alakult
át, vagyis bővült Dunaszerdahely a rendszerváltozás óta? A
kommunista rezsim teljesen átszabta településünket, de az
ezerkilencszázkilencvenes években elkezdődött a megújulás,
amelyben nagy szerepet vállalt a közelmúltban emléktáblát
kapott Makovecz Imre is. Rajta kívül pedig még sokan és
sokféleképpen. A tervezők, a megálmodók, a befektetők és
természetesen azok, akik mindezen elképzelésekből ﬁzikailag is megfogható utakat, épületeket hoztak létre.
A körforgás nem áll meg. Tovább alakul, fejlődik városunk, s ahogy a körforgalmak is csak ritkán mentesek a forgalomtól, úgy napjainkban is mindig ott van a folyamatos átalakulás és előrelépés pillanata, éppen csak az irányon és a
megközelítésen van a hangsúly. Vajon csak a múltból indulunk ki, vagy a jövő kínálta lehetőségeket értékeljük?

Neprihlásení obyvatelia
spôsobujú problémy

Rajkovics Péter
főszerkesztő

7. st.

Újabb 1848-as emlékhely
„került elő”

10. o.

Nové cyklotrate
v meste aj okolí

színes – Farebné

Rövid hírek – Krátke správy
Személyi változások a dunaszerdahelyi plébánián
Személyi változásokra került sor a Nagyszombati Főegyházmegyében
2017 júliusában, melyek a dunaszerdahelyi plébániát is érintik.
Horváth Róbert PhD.h.c. lelkiatyát kórházlelkésszé, a városi kórház
Szent József kápolnájának rektorává, illetve Sankó Szabolcsot káplánnak
nevezték ki.
Opera a főszerepben
Gurgen Ovsepian operaénekes nemzetközi mesterkurzusa zárókoncertjének adott otthont péntek este a Vermes-villa.
A negyedik alkalommal megrendezett mesterkurzus ismét nagy sikerrel zajlott,
ahogy az annak zárásául
szolgáló koncert is, amelyen a nagy hőség ellenére teljesen megtelt a Vermes-villa. Érdemes is volt
eljönni, hiszen csodálatos operaének töltötte be a teret, s a közönség többször vastapssal jutalmazta az énekesek kiváló produkcióit, ezzel is bizonyítva, városunkban is megtalálja kedvelőit a minőségi klasszikus zene. A
rendezvény és mesterkurzus szervezője a NA´conxypan Polgári Társulás
volt, amelyet anyagilag Dunaszerdahely önkormányzata, az FPU és a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala támogattak.

Kidöntött két fát a felelőtlen autós
Az elmúlt héten csütörtökön a Csillag utcában ismeretlen tettes autójával kidöntött két fát – amelyet még aznap bejelentett egy ottani lakos.
Szerencsére a Municipal Real Estate DS Kft. munkatársai – a bejelentésre reagálva – másnap már vissza is ültették azokat. A Városi Hivatal és
a Municipal munkatársai is arra kérik a lakosokat, hogy a hasonló bejelentéseket a City Monitoron keresztül is tegyék meg, mint ahogy ebben az
esetben is történt!

V druhej polovici roka na Žitnom ostrove a
v Matúšovej zemi vybudujú nové cyklotrate zo
zdrojov Trnavského samosprávneho kraja, ktorý
prvýkrát vyhlásil výzvy na budovanie cyklociest.
Krajské zastupiteľstvo rozdelilo 1,5 eur medzi
samosprávami, ktoré podali žiadosť o príspevok.
O dotáciu sa úspešne uchádzala aj samospráva Dunajskej Stredy, čo umožní rozšírenie siete
cyklotratí aj v sídle okresu. „Z krajského zdroja
vybudujeme cyklopruh na Gabčíkovskej ceste a v
Malotejedskej ulici, tým bude bicyklovanie na
termálne kúpalisko bezpečnejšie. Cyklotrať bude
viesť aj vedľa novej cesty vo výstavbe, ktorá spojí
Galantskú cestu s cestou smerom na Ohrady” –
informoval primátor Zoltán Hájos.
„Z krajských dotácií sa v okresoch Dunajská
Streda a Galanta vybuduje cyklocesta v dĺžke
18 km. Cyklocesty sa budú ťahať v miestach, kde
je to pre zvyšovanie bezpečnosti premávky žiadúce. Takáto cyklotrať bude pri hlavnej ceste medzi
obcami Ňárad a Sap. Vybudovaním cyklotratí
sledujeme aj zvyšovanie turistickej atraktívnosti
regiónu, preto medzi inými cyklotrať bude spájať
aj vodný mlyn v Tomášikove s vodným mlynom
v Jahodnej” – povedal József Berényi, podpredseda TTSK.
Výstavba cyklotratí sa začne pravdepodobne
v druhej polovici augusta, po ukončení verejných
obstarávaní. Dokončenie sa plánuje už na jeseň.
Dunajská Streda okrem krajských zdrojov
sa uchádza aj o ﬁnancie z EÚ, aby mohla vybudovať čo najdlhšie nové úseky cyklotratí. Samospráva vyznačí cyklopruh aj na Jesenského
ulici a Bratislavskej ceste, ďalej chce vybudovať
samostatnú cyklotrať vedľa Povodskej cesty. Plánuje sa aj vytvorenie pešieho a cyklistického pruhu na Czibókovej ulici, ďalej o cyklopruh bude
rozšírený aj kruhový objazd pri predajni potravín
Baranyai.

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

Všetky články, programy, aktuálne informácie
a správy nájdete na našej stránke:
www.dunajskostredsky.sk
További programkínálat, információk, híreink Dunaszerdahelyről:
www.dunaszerdahelyi.sk
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Jól halad a felújítás
Nagyszombat megye és Dunaszerdahely város közös beruházása

„A megyei képviselő-testület idei költségvetésének részét képezi a körforgalom
átépítése, de már 2010-től foglalkoztunk
a kérdéssel a városban, mivel láttuk, korlátozott volt a Fő utcai és a Galántai úti
útszakasz áteresztőképessége, és torlódások alakultak ki leginkább a csúcsidőben,
s az ünnepek előtti időszakban ez a helyzet csak tovább súlyosbodott. A városi
képviselők is támogatták a körforgalom
bővítését, ezzel is megerősítve a megye felé, hogy a felújításra szükség van. Ezt követően a megyei útkezelő is gépkocsiszámlálást tartott, amiből úgyszintén kiderült, a torlódások nagy gondot okoz-

nak, mivel valójában a négysávos út a körforgalomban egysávosra szűkül.
Az átépítés projektjei eközben elkészültek, tavaly pedig a megyei képviselők
jóváhagyták a megye 2017-es költségvetésének keretén belül az említett körforgalom átépítését, majd több egyeztetés
zajlott a járási hivatal közlekedési főosztályával, a járási rendőrparancsnoksággal
és az útkezelővel, valamint a város között.
A napjainkban érvényben lévő elterelések
is ezen egyeztetések eredményeként születtek meg.
A lezárás végül a munkák kezdetével
egyidőben, július 20-án kezdődött, azóta
folyamatosan kapcsolatban vagyok a járási rendőrparancsnokkal és a járási hivatal
közlekedési főosztályával, s kértem őket,
ha észlelnek olyan fennakadást, ami rugalmas cselekvést igényel, akkor tegyenek
meg minden szükséges lépést a fennakadás minimalizálása érdekében.
El kell mondani, hogy az első napokban, vagyis csütörtökön és pénteken

rengeteg kamion galoppozott végig a Jilemnicky utcán ﬁttyet hányva az elterelést jelző táblákra, de kértük a járási és
városi rendőröket, hogy ﬁgyelmeztessék
a teherautók vezetőit a szabályok betartására, hiszen számukra más utak vannak kijelölve a közlekedésre az elkövetkező hetekben. Az utolsó júliusi héten
már fejlődés volt tapasztalható, s továbbra is kérem a dunaszerdahelyiek és
a városunkba érkezők türelmét, hogy a
körforgalom felújítását követően kényelmesebben és gyorsabban tudjunk
majd áthaladni Dunaszerdahely egyik
fő csomópontján. A munkálatok eddigi
szakasza egyébként a tervek szerint halad. A megye a korforgalom átépítéséhez 416 ezer euróval járul hozzá, a város
pedig saját forrásaiból 138 ezer euróból
építteti át a körforgalomnál a járdákat, a
gyalogátkelőket és a kerékpárutat, így a
gépkocsik mellett a közlekedés további
résztvevői is biztonságosabban tudnak
majd célba jutni.”

Spoločná investícia mesta a Trnavskej župy
Prestavba okružnej križovatky medzi Hlavnou ulicou
a Galantskou cestou je síce investíciou župy, ale zúčastní sa jej
aj mesto. O podrobnostiach a doterajších skúsenostiach sme
sa rozprávali s primátorom mesta, Hájosom Zoltánom.
„Prestavba okružnej križovatky je zakomponovaná do tohoročného rozpočtu samosprávneho kraja, ale v meste sa touto témou zapodievame už od roka 2010, keďže priepustnosť
križovatky Hlavnej ulice a Galantskej cesty bola obmedzená a
vznikali zápchy, hlavne v špičke a v obdobiach pred sviatkami
sa situácia iba zhoršovala. Rozšírenie kruhového objazdu
podporili aj poslanci mesta, čím dali župe najavo nutnosť prestavby. Nasledovalo spočítanie áut, z ktorého vysvitlo, že dopravné zápchy spôsobujú problémy, keďže štvorprúdová cesta
sa v kruhovom objazde zúži na jeden pruh.
Medzitým sa pripravili projekty na prestavbu a poslanci
kraja schválili v minulom roku v rámci rozpočtových výdavkov na rok 2017 aj samotnú prestavbu. Nasledovalo viacero
jednaní mesta s dopravným odborom Okresného úradu,
s okresným náčelníkom polície a správou ciest. Dnešné riešenie dopravného obmedzenia je tiež výsledkom týchto jednaní.

Uzávera sa začala 20. júla, súčasne so začatím prác, odvtedy som v neustálom kontakte s okresným náčelníkom polície
a odborom dopravy okresného úradu, ktorých som žiadal,
aby v prípade problémov spravili všetky kroky pre ich minimalizovanie.
Treba povedať, že počas prvých dní, čiže vo štvrtok a piatok prešlo po Jilemnického ulici množstvo kamiónov nedbajúc na dopravné značky upozorňujúce na presmerovanie dopravy, žiadali sme mestskú aj štátnu políciu, aby upozorňovali
vodičov nákladných áut na dodržiavanie predpisov a obchádzkovej trasy vyznačenej pre nákladnú dopravu. Posledný júlový týždeň sme už zaznamenali pokrok. Naďalej však žiadam Dunajskostredčanov a príchodzích o trpezlivosť. Po prestavbe bude prejazd týmto dopravným uzlom príjemnejším
a rýchlejším. Prestavba zatiaľ prebieha podľa plánu. Župa prispeje na prestavbu sumou 416 000 eur a mesto vybuduje pri
kruhovom objazde z vlastných zdrojov chodníky, prechody
pre chodcov a cyklistický chodník v hodnote 138 000 eur,
aby aj ostatní účastníci cestnej premávky došli bezpečne do
svojho cieľa.”

www.DunaszerDahelyi.sk • www.DunajskosTreDsky.sk
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a polgÁrmesTer VÁlaszol – primÁTor oDpoVeDÁ

A dunaszerdahelyi Fő utca és Galántai út kereszteződésénél lévő körforgalom átépítése ugyan megyei beruházás, de a város is részt vállal benne. Ennek részleteiről és a felújítás
eddigi tapasztalatairól kérdeztük
Hájos Zoltán polgármestert.

közérDekű

Megújul a legnagyobb körforgalom
Július 20-án kezdődtek a lezárások városunkban,
amelynek oka a Galántai út és a Fő utca találkozásánál található nagy körforgalom átépítése, a letérősávok kialakítása, ezzel pedig a városi forgalom meggyorsítása.

A körforgalom átépítése legnagyobb hatással a teherforgalomra volt, amelyet a városon kívüli utakra tereltek, de
ennek ellenére találkozhattunk kamionokkal a városban,
amelyek mindezeket ﬁgyelmen kívül hagyva közlekedtek.
A legtöbb autós velük szemben már megszokta a lezárásokat, s a kezdeti körforgalmi lezárásoknál tapasztalható
megtérések száma is csökkent. A mellékutak megterheltsége viszont növekedett, ezt leginkább a Zöldfasor közelében
élők tapasztalták, ahol a szűk utakon jóval több autó közlekedett. A folyamatos közlekedést biztosítandó a másik csomópontnál a Kondé püspök utcából a Múzeum utcára jelenleg csak jobb irányba lehet kitérni, vagyis bal oldalra, a
Csallóközi Múzeum irányába majd úgy lehet eljutni, ha
jobbra térést követően az autós a körforgalomból visszatér
ebbe az irányba.
Közben a munka gyors ütemben zajlik, ahogy azt a külső szemlélődő is látja, a környező lakások lakói pedig lapunknak is elmondták, a napjaik a munkálatok ellenére
csendesebbek, hiszen az autós forgalom jelenleg megszűnt
ezen a részen. A körforgalom átépítése egyébként megyei
beruházás, az ott felújításra kerülő közvilágítás és járdaépítés viszont már a városi költségvetésből valósul meg. A Vá-
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rosi Hivatal továbbra is kéri azon autósókat, akik csak áthaladnának a városon, kerüljék ki a környező utakon, ezzel
is segítve a közlekedést, és saját maguk gyorsabb célba érkezését.
A gyalogosok és a kerékpárosok átjárása a körforgalom
közelében egészen a járda építésének kezdetéig biztosított.
A város szeretné, ha a Csallóközi Vásárig a teljes átalakítás
elkészülne, és csupán az első hónapban lesz teljes lezárás,
azután részlegesen szeretnék már megnyitni a körforgalmat.
Ami az átalakítás utáni állapotot érinti, a belső zöld sziget kisebb lesz, növekszik viszont a járda szélessége, kialakításra kerül a kerékpárossáv, és természetesen a letérősávoknak köszönhetően remélhetőleg a forgalom is majd gyorsul
a városban – árulta el Szelle Erika, Városi Hivatal Építészeti Főosztályának vezetője.
A lezárás érintette a tömegközlekedést is. A városi buszjárat és a Tesco bevásárlóközpontba haladó járat a – Galantská cesta (Sociálna poisťovňa) – Galántai út (Szociális
biztosító) – elnevezésű megállóhelye az átalakítási munkálatok ideje alatt megszűnt. A városközi járatok esetében ez
a megálló átmenetileg a Galántai úton található Slovnaftbenzinkúthoz került áthelyezésre mindkét irányban, amely
az eredeti megállótól nagyságrendileg 100 méterre található. A Dunaszerdahelyre Kisudvarnok felől érkező buszok
számára viszont a megálló a Dunajská Streda, Mestský
úrad – Dunaszerdahely, Városi Hivatal megállóval van helyettesítve.
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Prestavba najfrekventovanejšej
okružnej križovatky

Prestavba kruhového objazdu má
najväčší dosah na nákladnú dopravu,
ktorá je presmerovaná mimo mesta.
Napriek tomu sme však v meste mohli
stretnúť kamióny, ktoré nerešpektovali
značenie a mestom sa snažili prejsť.
Väčšina vodičov si už na obchádzku
zvykla, znížil sa počet núteného otočenia sa v zákaze. Zvýšila sa vyťaženosť
vedľajších ciest, najviac to vnímajú obyvatelia úzkej Zelenej ulice. Druhou podobnou je ulica Biskupa Kondého,
z ktorej sa nedá odbočiť doľava, prikázaný smer jazdy je len doprava a na
Múzejnú smerom k Žitnoostrovskému
múzeu prejdením cez kruhový objazd,
tretím výjazdom sa dostane späť na
Múzejnú správnym smerom.
Práce postupujú rýchlym tempom,
vidia to aj laici. Občania z okolitých
budov nám uviedli, že napriek prebiehajúcim prácam vnímajú väčšie ticho,
keď nie je premávka áut. Prestavba
okružnej križovatky je investíciou župy,
len prestavba verejného osvetlenia a
chodníka sa ﬁnancuje z rozpočtu mes-

ta. Mestský úrad naďalej žiada vodičov,
ktorí chcú mestom len prejsť, aby ho
obišli a pomohli tak dopravnej situácii
v meste a tiež sebe urýchlili cestu.
Doprava peších a cyklistov je v blízkosti križovatky zabezpečená dovtedy,
kým sa nedokončí chodník. Mesto
by chcelo, aby sa prestavba do začiatku
konania Žitnoostrovského jarmoku
ukončila. Uzávera bude aktuálna len
v prvom mesiaci, potom by chceli
okružnú križovatku uviesť čiastočne do
prevádzky.
Čo sa stavu po prestavbe týka, zelený stred bude menší, chodník bude ale
širší, vyznačí sa cyklistický chodník

a vďaka novým odbočovacím pruhom
by sa mala premávka zrýchliť – uviedla
Szelle Erika, riaditeľka stavebného odboru Mestského úradu.
Uzávera ovplyvnila aj mestskú hromadnú dopravu. Mestské linky a linka
do Tesca – zastávka Galantská cesta
(Sociálna poisťovňa) je počas prestavby
zrušená. V prípade medzimestskej dopravy je zastávka autobusov na Galantskej ceste oproti čerpacej stanici Slovnaft
pre oba smery, asi 100 metrov od pôvodnej zastávky. Autobusy prichádzajúce
do Dunajskej Stredy v smere od Malých
Dvorníkov stoja na zastávke Dunajská
Streda, Mestský úrad.

www.DunaszerDahelyi.sk • www.DunajskosTreDsky.sk
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pre Verejnosť

20. júla sa začala prestavba veľkého kruhového objazdu na križovatke
Galantskej cesty a Hlavnej ulice, čo si
vyžiadalo jeho uzáveru. Vybudujú sa
nové pruhy na odbočenie, ktoré by
mali zrýchliť premávku.

korTÁrs magyar galéria

Újabb adományozott alkotások a kiállításon
Az idén tizennyolcadik alkalommal megrendezett
művésztelep során készült alkotásokból, valamint a
Kortárs Magyar Galéria meglévő gyűjteményének válogatásából nyílt kiállítás júliusban a Vermes-villában.
„Ünnepelni gyűltünk össze, hiszen véget ért egy újabb sikeres
művésztelep, az adományozott alkotásokkal pedig gyarapodott a
galéria gyűjteménye” – kezdte köszöntőjét Iván Péter, a Kortárs
Magyar Galéria vezetője. A július 7-én kezdődött művésztelepen készült alkotások egy része tekinthető meg a Vermes-villa
emeleti részében, melyeket Almásy Ivor, Budaházi Tibor, Füleki
festőművész szerint az egyhetes találkozó teljesítette küldetését,
mivel annak lényege, hogy az alkotók megismerjék egymást, jól
érezzék magukat és tapasztalatokat szerezzenek.
Az egyik résztvevő művész, Almásy Igor arról beszélt, hogy
milyen volt az elmúlt egy héten együtt dolgozni. Szavai szerint
folyamatos volt az ismerkedés, nagy esti beszélgetésekre és szakmai diskurzusokra is sor került. A kiállítás szempontjából szerencsésnek tartja, hogy különböző műfajokban, különböző módokban alkotó művészek jöttek össze a művésztelep során.
A kiállítást augusztus 11-ig tekinthetik meg az érdeklődők.
Krisztina, Gaál Ildikó, Halmos Klára, Neumann Ildikó, Szél
Ágnes, valamint Takács Lídia készítettek.
Almási Róbert, a KMG kuratóriumának alelnöke rövid méltatásában először a földszinti kiállításról szólt néhány szót. Elmondta, hogy ez az anyag a galéria negyedik katalógusában szereplő művek válogatása, melyek közé sajnos most nem kerülhettek graﬁkák. Ezeket a műveket ismerhetik már a visszatérő látogatók; az emeleten kiállításra kerülő anyag megítélését pedig a
nézőkre bízza, ő maga szép, megfogó alkotásoknak véli őket. A

Hirdessen

Inzerujte

a XXXVII.
Csallóközi Vásárban!

na XXXVII.
Žitnoostrovskom jarmoku!

Egyedi és különleges hirdetési felületet kínálunk Önnek, cégének a szeptember 21–24. között zajló XXXVII.
Csallóközi Vásárban!
Reklámozzon a rekordmagas, 50 ezer látogatót vonzó regionális fesztivál attraktív, központi helyén, a színpadok mellett elhelyezett óriás led-kivetítőkön, illetve egyéb felületeken!
Bővebb információ és árajánlat:
Perfects / 0908 480 402 / press@perfects.sk
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Ponúkame vám jedinečný a výnimočný priestor na inzerciu v dňoch 21. – 24. septembra počas konania
XXXVII. Žitnoostrovského jarmoku!
Inzerujte na rekordne vysokej a centrálne umiestnenej
LED obrazovke vedľa pódia alebo na inom nosiči počas konania tohto regionálneho festivalu, ktorý pritiahne 50 tisíc
návštevníkov.
Viac informácií:
Perfects / 0908 480 402 alebo na press@perfects.sk
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Problémát okoznak
a be nem jelentkezett lakosok
adóﬁzetési kötelezettség keletkezéséről szóló bejelentési kötelezettségüket a szemétdíjjal kapcsolatban. Abban az esetben,
ha ez a meghatározott határidőn belül sem történik meg, az
önkormányzat bírságot ró ki.

A városban az elmúlt években nagyon sok lakótömb és családi ház épült, ezzel együtt az olyan lakosok száma is megnövekedett, akik sem átmeneti, sem pedig állandó lakhelyre nincsenek bejelentkezve. Ez a probléma körülbelül 1800 lakost
érint.
Mivel nincs dunaszerdahelyi lakcímük, nem ﬁzetnek sem
ingatlanadót, sem szemétdíjat, viszont a közszolgáltatásokból
kiveszik a részüket. A helyi adókról és illetékekről szóló törvény a lakások használóira is vonatkozik. Vagyis nemcsak a
tulajdonos vagy az átmeneti lakhellyel rendelkező köteles bejelenteni az adóﬁzetési kötelezettség keletkezését a szemétdíjjal kapcsolatban, hanem a használó is.
A bejelentési kötelezettség az albérlőre is vonatkozik, még
akkor is, ha átmeneti lakhelyre sincs bejelentkezve. Sokan a
munka miatt költöztek Dunaszerdahelyre az ország más részéről, és vásároltak lakást a Csallóköz központjában.
Ezek a lakosok viszont meghagyták állandó lakhelyüket a
régi lakóhelyükön, és nem hajlandók Dunaszerdahelyre átjelentkezni. Mivel ezek a városba települők is használják a lakást, rájuk szintén vonatkozik a törvény.
A város a városi rendőrség közreműködésével írásbeli felszólítást küld a lakáshasználók részére, hogy teljesítsék az

Neprihlásení
obyvatelia spôsobujú problémy
Podobne, ako v mnohých
mestách a obciach na Slovensku, aj v Dunajskej Strede
je problémom, že sa zvyšuje
počet obyvateľov, ktorí sa
neprihlásia k trvalému pobytu. V sídle okresu sa v posledných rokoch postavilo veľa
obytných a rodinných domov,
zároveň pribudlo obyvateľov
bez prechodného, či trvalého
pobytu. Týka sa to približne
1800 obyvateľov. Bez trvalé-

ho bydliska v Dunajskej Strede neplatia daň za nehnuteľnosť, ani poplatok za odpad,
avšak verejné služby využívajú. Zákon o miestnych daniach a poplatkoch sa vzťahuje
už aj na užívateľov bytov. Teda vznik poplatkovej povinnosti za odpad okrem vlastníka, alebo obyvateľa s prechodným pobytom je povinný ohlásiť aj užívateľ. Ohlasovacia povinnosť vzniká aj

podnájomníkovi, aj vtedy, ak
nie je prihlásený ani na prechodný pobyt.
Mnoho občanov z ostatných regiónov krajiny sa
do Dunajskej Stredy prisťahovalo za prácou a kúpili
byty v srdci Žitného ostrova. Títo si však ponechali
trvalý pobyt v bývalom
bydlisku a nie sú ochotní sa
prihlásiť do Dunajskej
Stredy. Nakoľko aj títo pres-

ťahovalci užívajú byty, citovaný zákon sa vzťahuje aj na
nich. Mesto doručí prostredníctvom mestskej polície
písomnú výzvu dotknutým
užívateľom bytov, aby si
splnili svoju povinnosť oznámiť vznik poplatkovej povinnosti za komunálny odpad. V prípade, že to v určenej lehote neurobia, samospráva pristúpi k uloženiu pokuty.
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közérDekű

Akárcsak Szlovákia számos településén, Dunaszerdahelyen is problémát okoz, hogy egyre több az állandó
lakcímre be nem jelentkezett lakos.

DunaszerDahelyi uDVari muzsika

Zenével is lehet imádkozni
Az Udvari Muzsika idei utolsó
koncertjét a budapesti Lumen
Christi Gospel Kórus adta.
A dunaszerdahelyi városháza udvarán már nyolc éve hallhatunk július minden csütörtökén koncertet. A koncertsorozat minden évben egy-egy tematika
köré szerveződik, az idén kivételesen két
fontos évforduló: a Kodály Zoltán-emlékév és a reformáció 500. évfordulója
adták a zenés esték tárgyát. Hogy a vallás és a zene kapcsolatát még inkább kiemelje, Takács Tímea, az est szervezője
köszöntőjét egy John Lennon-idézettel
kezdte: „Isten azért teremtette a zenét,

hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni.”
Gergó Lajos, a Lumen Christi Gospel
Kórus (Krisztus világossága) vezetője

röviden bemutatta a kórust, amely jövőre ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját. Néger spirituálékat és fekete
gospelt énekelnek, dalaiknak bibliai alapú szövegei vannak, melyekkel az élet
örömét szeretnék megénekelni és megélni. A hangulatos estét a közönség vastapssal köszönte meg a csodás hangú
énekeseknek.
Takács Tímea a koncert végén megköszönte a közönségnek, hogy ilyen sokan érdeklődnek a koncertek iránt. Külön köszönetét fejezte ki Dunaszerdahely városának, a technikus stábnak, a
médiának, valamint minden segítőkész
embernek, aki bármivel is hozzájárult a
koncertek sikeréhez.

Aj hudbou sa možno modliť
Posledný večer Hudby na nádvorí patril vystúpeniu bu- nované nejakej téme, v tomto roku sú to dve významné výročia: pamätný rok Kodálya Zoltána a 500. výročie reformácie.
dapeštianskeho chóru Lumen Christi Gospel Kórus.
Na zdôraznenie vzťahu hudby a viery zvolila organizátorka
Na dvore dunajskostredského mestského úradu sa konajú večerov, Takács Tímea, citát Johna Lennona: Boh stvoril huduž osem rokov v júli štvrtkové koncerty. Tie sú každoročne ve- bu, aby sme sa mohli modliť bez slov.
Vedúci Lumen Christi Gospel Kórus, Gergó Lajos, v krátkosti predstavil svoj chór, ktorý oslavuje dvadsiate výročie
svojho založenia. Spievajú černošské špirituály a gospel, ich piesne majú základ v biblii, svojimi piesňami oslavujú radosť života. Spevákov s výnimočnými hlasmi obecenstvo odmenilo
búrlivým potleskom.
Takács Tímea vo svojom pozdrave na záver koncertu poďakovala obecenstvu za ich záujem o koncertné večery, zvláštne
poďakovanie vyslovila mestu, technickému štábu, médiám,
všetkým, ktorí napomohli úspechu koncertných večerov.
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helyTörTéneT

Újabb 1848-as emlékhely
„került elő” Dunaszerdahelyen
Ollétejedben egy újabb 1848as dunaszerdahelyi emlékhelyet
„fedezett fel” Nagy Attila helytörténész – annak az Ollé Ignácnak a
sírját, aki 1848–49-ben Pozsony
vármegye főszolgabírája volt, s
akit a forradalombeli tevékeny
részvéte miatt négyévnyi kufsteini
várfogságra ítéltek.
Nagy Attila helytörténész szerint a
helytörténeti kutatások egyik érdekessége éppen az, hogy szinte folyamatosan
kerülnek, kerülhetnek elő a települések
történetéből „új”, és mindezidáig elfedett,
vagy a köztudatból „kikopott” momentumok, események – jelen esetünkben
személyiségek. Mindezek pedig fontos
jelentőséggel bírnak a helyiek identitástudatának pozitív építésében, alakításában.
„Soha nem szabad elfelejteni, hogy a
mégoly jelentéktelennek tűnő települések is számos jeles személyiséget adtak
egykor, s véleményem szerint ma is, a kisebb, illetve a nagyobb közösségnek. Ennek egyik ékes példája éppen Dunaszerdahely, amely éppen e kutatásoknak köszönhetően fedezi fel »újra« magának,
hogy a nemzet számára milyen sok tudóst, közéleti személyiséget, kutatót,
sportolót stb. adott eddigi története során is.
Csaplár Benedek tudós piarista,
Vámbéry Ármin keletkutató, de akár
Tölgyessy György professzor neve is
mutatja, hogy van kire büszkének lenni.
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A ﬁatalok számára pedig éppen azért is
érdemes és fontos »felmutatni« ezeket
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az egykori vagy épp jelenkori személyiségeket, életutakat, hogy
lássák a pozitív példákat maguk
előtt.
Segítségükkel így végeredményben az itt élők regionális,
csallóközi identitását is erősíthetjük.”
A helytörténész szerint, aki
korábban a sikabonyi régi köztemetőben egy másik dunaszerdahelyi/sikabonyi 1848-as honvédtiszt, Sikabonyi Gálffy Ignác sírhelyét is fellelte, a város és a közösség segítségét fogja kérni ennek a sírnak is a rendbetételében.
A középkorban az Előtejedről
levált Csat-Tejedet később az ott
lakó Ollé család miatt kezdték el
Ollétejedként hívni. A kis település
1960-ban lett Dunaszerdahely településrésze, és három kataszteri területének
egyike.
Az itt élő, ősi, még az Árpád-házi királyoktól kapott nemesi számazással bíró csallóközi Ollé család tagjai közül számos országos tisztségviselő került ki, így
például az említett Ollé Ignác is, de
ugyancsak innen származtatja ősi nemesi családját a korábbi magyar miniszterelnök, Antall József is.

lÁTogasson el a ThermÁlparkba!
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Dac

Már az ország
ötödik legjobbja a DAC Akadémia
Az Akadémia elsődleges célja minél
több labdarúgót kinevelni az A csapat
számára.
Az új idénytől tizenkét top akadémia fog működni az országban, ezeknek a Szlovák Labdarúgó-szövetség
(SzLSz) az eddiginél is nagyobb anyagi
és egyéb támogatást biztosít. „Minden
kritériumot teljesítve a DAC is bekerült az elitbe. Pár napja kaptuk meg a
Labdarúgó-szövetségtől a hivatalos
Akadémia státuszt”, nyilatkozta a klub
honlapjának Németh Krisztián, a
DAC Akadémia menedzsere.
Amint az A csapat szezon előtti sajtóértekezletén is elhangzott, három év alatt
a 40. pozícióról az ötödikre tornázta fel
magát a DAC utánpótlása. „Az elmúlt
idényben az U17-es és az U19-es csapat
eredményei alapján Szlovákia ötödik legsikeresebb akadémiája lettünk. Emellett
tíz játékosunk szerepelt az országos válogatott csapatokban, az U16-tól az U19es korosztályig.“

A gazdag nyári program része a III.
MOL Kukkonia Kupa, ahol a sárga-kékek a negyedik helyen végeztek, de ezzel
sem ér véget a programok sora, hiszen a
városunkban zajlik a DAC Focitábor. „A
DAC nyári focisulijában idén is több
mint 150 futballistapalánta ismerkedik
majd a labdarúgás szépségeivel. A foglalkozásoknak a DAC Akadémia és a

Sportgimnázium pályái adnak otthont.”
„Az egész klub azon fáradozik, és szemünk előtt elsősorban az a cél lebeg,
hogy az A csapat számára minél több játékost neveljünk, akikből reményeink
szerint néhányan már az aktuális idényben is pályára léphetnek a Fortuna Liga
színpadján” – hangsúlyozta Németh
Krisztián.

Akadémia DAC
už piata najlepšia na Slovensku
Prvoradým cieľom Akadémie je vychovávať hráčov pre výsledkov družstiev do 19 a 17 rokov stali piatou najúspešnejšou akadémiou Slovenska. Popritom sme hrdí aj na skuA-mužstvo.
točnosť, že v celoštátnych reprezentáciách od U16 po U19
Od novej sezóny bude tvoriť top skupinu dvanásť futba- nás zastupovalo až desať hráčov.“
Na domácom III. MOL Kukkonia Cupe žlto-modrý
lových akadémií Slovenska, ktorým SFZ poskytne vyššiu
ﬁnančnú aj nehmotnú podporu, ako tomu bolo doteraz. skončili na štvrtom mieste, ale bohatý letný program pokra„Splnili sme všetky kritériá, vďaka čomu sa aj DAC Akadé- čuje ďalej, veď naše mesto je dejiskom ďalšieho ročníka tramia dostala medzi elitnú dvanástku. Oﬁciálne oznámenie dičného letného tábora DAC.
„Do letnej futbalovej školy DAC-u sa prihlásilo vyše 150
zo zväzu sme dostali pár dní dozadu,“ prezradil pre oﬁciálnu stránku klubu Krisztián Németh, manažér mládežníckej detí. Krásy futbalu spoznávajú na ihriskách Akadémie a
Športového gymnázia.“
akadémie klubu.
„Prioritou a snahou celého klubu je vychovať čo najviac
Ako sme počuli na tlačovej konferencii klubu pred štartom novej sezóny Fortuna ligy, v priebehu troch rokov sa hráčov pre A-mužstvo. Veríme, že niekoľkí z našich odchoDAC vďaka výsledkom mládežníckych tímov vypracoval zo vancov sa na javisku Fortuna ligy predstavia už v tejto sezó40. miesta na piate. „V minulej sezóne sme po zrátaní ne,“ zdôraznil Krisztián Németh.
12
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A DAC szurkolói ismét segítettek
Dac

Az YBS Fanklub folytatta azon kezdeményezéseinek sorát, amellyel a helyi közösségnek kíván segíteni.
A szurkolói csoport képviselői július 26-án elsőként a dunaszerdahelyi kórháznál találkoztak, ahol dr. Horváth János kardiológusnak adták át azt a három gépet, amelyek segítségével
lehetőség nyílik arra, hogy a páciensek EKG-ját vagy a vérnyomását otthoni környezetben, hosszabb távon is megﬁgyelhessék. A készülékeknek köszönhetően gyors otthoni felhelyezéssel mérhetővé válnak a hirtelen állapotváltozások, amelyeket az
orvosok később ki tudnak értékelni, s így a rejtett problémák
felderítésére is nagyobb lesz az esély.
Az YBS csapata a saját fanshopjukból az elmúlt szezonban
befolyó összeget fordította erre a nemes célra, s a szakorvossal
konzultálva választották ki a gépeket, amelyek egyidejűleg így
több páciensnek is jó szolgálatot tehetnek.
A szurkolók ezután a város másik végébe indultak, ahol a
két héttel korábban, július 13-án Dunaszerdahelyen született
Megyesi Dominikot és szüleit látogatták meg otthonukban,
hogy átadják nekik a felvidéki vándorbölcsőt. Az YBS célja
ugyanis minél több felvidéki ﬁatal családhoz eljuttatni a bölcsőt, hiszen az nemcsak megnyugtatja a babát, hanem jótékony
hatással van az idegrendszer és a mozgás fejlődésére is, az

egyensúlyérzék kialakítását pedig
kiváltképp
segíti.
A család
nagy örömmel fogadta a
segítőkész sárga-kék szurkolókat és a bölcsőt is, amely addig
marad náluk, amíg a kis Dominik ki nem növi azt.
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mozaik – mozaika

Víťazná trojica
Pekné počasie, príjemné programy
V Thermalparku bol predposledný júlový víkend plný zaujímavých programov. Ako je to už rokmi zaužívané, počas letných
prázdnin sa cez víkendy konajú rôzne kultúrne, športové a iné podujatia, ktoré majú za cieľ zaujať zábavychtivých návštevníkov. V
sobotu to siláci vo veľkej horúčave nemali ľahké, veď zdvíhať 100
kg záťaže či 300 kg gumy pod páliacim slnkom nie je jednoduchá
úloha. Matlák Zalán sa vo všetkých piatich disciplínach prejavil
ako najlepší, čím si vyslúžil cenu absolútneho víťaza. Obdiv divákov si však odniesli aj ostatní súťažiaci, Kocsis Dalibor, Virágh
Igor, Karácsony Péter, Kitanovics Attila a Bogner Szilveszter.
V nedeľu zaspievala hosťom operná a operetná speváčka Szeredy Krisztina niekoľko šlágrov, a ako je to už zvykom, aj ich roztancovala a rozospievala. Na jazere predvádzal súčasne svoje modely lodí dunajskostredský modelársky krúžok, čím prilákal tiež
nemalé publikum. Nedeľný kultúrny program sa začal i končil
hudobnou produkciou. Duo Emmer Péter - Zsapka Attila hrali
známe domáce a zahraničné melódie v rockovom a džezovom šate. Hrajte s nami a získajte vstup do termálneho kúpaliska pre
dve osoby.
Treba len správne odpovedať na nasledujúcu otázku a odpoveď zaslať do 25.augusta 2017 na adresu press@perfects.sk.
Kto vyhral súťaž silákov?
Vyhercovia z predchádzajúceho čísla Dunajskostredského
hlásnika sú: Ollári Ákos, Szabó Attila, Elek Ildikó.
Výhercom ich výhry posielame poštou.
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Nyerő hármas
Szép idő, kellemes programok
Programokban bővelkedő utolsó előtti júliusi hétvégét tudhat maga mögött a dunaszerdahelyi Thermalpark.
Ahogy az már évek óta szokás, a nyári szünidő idején hétvégente
különböző kulturális, sport és egyéb szórakoztató programok várják
a dunaszerdahelyi fürdő látogatóit. Szombaton a nagy melegben nem
volt könnyű dolguk az erős embereknek – a strongmaneknek, hiszen
a kánikulában 100 kg-os tömböket, vagy 300 kilogrammos gumit
emelgetni nem egyszerű feladat. Matlák Zalán az öt versenyszám
mindegyikében legjobbnak bizonyult, így ő szerezte meg az abszolút
győzelmet. Az elismerés hangján kell szólni azért a többi versenyzőről
is, mert Kocsis Dalibor, Virágh Igor, Karácsony Péter, Kitanovics Attila és Bogner Szilveszter is odatették magukat.
Vasárnap Szeredy Krisztina opera-énekesnő opera- és operettslágereket énekelt, és jó szokásához híven most is megtáncoltatta, megénekeltette a közönséget. Az előadásával párhuzamosan a tavon hajómodell bemutatót tartott a modellezők dunaszerdahelyi klubja, mely
szintén népes közönséget vonzott. Zenével indult a vasárnapi kultúrműsor, zenével is zárt. Az Emmer Péter–Zsapka Attila duó játszott
ismert hazai és külföldi dallamokat rockos, dzsesszes hangzásban.
Játsszon velünk, és nyerjen páros belépőt a termálfürdőbe!
Nem kell mást tennie, mint válaszolni a következő kérdésre, és elküldeni azt a press@perfects.sk címre 2017. augusztus 25-ig!
Ki nyerte az erőemberek versenyét?
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei: Ollári
Ákos, Szabó Attila, Elek Ildikó. Nyereményüket postáztuk.
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22
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A világ, ahogyan mi látjuk. Mozgássérült emberek képzőművészeti kiállítása, Csallóközi Múzeum kiállítóterme, 17.00
Dunaszerdahelyi Nyár. Az ÚJ KORÁB együttes koncertje. Csaplár Benedek Művelődési Központ előtti tér, 19.00
Dunaszerdahelyi Nyár. „Zene, az kell!” Farkaš
Mária növendékeinek koncertje. Csaplár Benedek
Művelődési Központ előtti tér, 19.00
KULTIVÁL 2017 – Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztivál. Csemadok-ház, 17.00
Habán Családi Nap. Csaplár Benedek Művelődési Központ, 10.00
Dunaszerdahelyi Nyár. A Country Old Boys
együttes koncertje. Csaplár Benedek Művelődési
Központ előtti tér, 19.00
Dunaszerdahelyi Nyár. Nyári szerenád: operett-,
nóta- és musicalest. Csaplár VMK előtti tér, 19.00
dunaszerdahelyi.sk/programok
dunajskostredsky.sk/programy

Születések – Novorodenci
László Lea
Molnár Denis
Tajnayová Zoe
Bukor Balázs
Nagy Jázmin
Csóka Isabel
Balogh Jozef
Guruncz Bryan
Megyesi Dominik
Fröhlich Liza
Martinkovič Márk
Nagy Dávid Tamás
Soós Kristóf
Kemenczká Nina
Hantos Matúš

programajÁnló – ponuka programoV

AUGUSZTUS

Krónika

Elhalálozások – Zomreli
Urbaničová Margita (1919)
Slávik Štefan (1985)
Nagyová Mária (1937)
Sándorová Mária (1927)
Ferdinandová Helena (1958)
Csicsaiová Katarína (1968)
Vida Robert (1932)
Pócs Štefan (1944)
Szabó Július (1939)
Nagyová Mária (1952)
Rásó Mikuláš (1959)
Rublíková Gizela (1938)
Horváth Juraj (1952)
Banič Gabriel (1928)
Nagy Gabriel (1944)
Fausztová Zuzana (1939)
Fausztová Angela (1939)
Házasságkötés – Sobáše
Csiba Sándor – Ing. Tóth Renáta
Gašparík František – Bokros Kristina
Kutak Silvester – Gráciková Zuzana
Zacharov Marek – Baloghová Michaela
Ritter Attila – Reťkovská Soňa
Ing. Bajcsi Ondrej – Mgr. Maťková Kristína
Pardy Tamás – Csiffáriová Csilla
Csikász Andrej – Ürgeová Jana
Gabovič Rastislav – Mihalová Michaela
Szilvási Tibor – Mgr. Horváthová Renáta
Benkovič Adrián – Vačeková Lucia
Karol Csiba – Iveta Koháriová
Zoltán Puha – Mgr. Martina Malinová
Ján Bajnóczy – Monika Váradiová
Tomáš Kocsis – Helena Egriová
Peter Farkaš – Alexandra Balážová

www.DunaszerDahelyi.sk • www.DunajskosTreDsky.sk
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Új igazgatója van a kórháznak

Következő számunkból

Július végén kölcsönös megállapodás alapján felbontotta Zita Ženišová, a dunaszerdahelyi kórház igazgatójával kötött szerződést az intézményt tulajdonló Svet
zdravia, s augusztus 1-től Bock Sylvia irányítja majd a kórházat, aki eddig az egészségügyi biztosítókkal való kapcsolatokért felelt az intézményben.
Az új igazgató 2009 óta dolgozik a dunaszerdahelyi kórházban, korábban a Forlife nonproﬁt szervezet igazgatója volt, amely Komáromban és Vágsellyén működtetett egészségügyi intézményeket. Ezt megelőzően pedig több munkakörben dolgozott a pénzügyi szektorban.
Marek Duban, a ProCare és a Svet zdravia kórházhálózat vezérigazgatója elmondta, biztos abban, hogy az új igazgató jól fogja ellátni a feladatokat, s a kórház
tovább fog fejlődni. Zita Ženišovának pedig megköszönte az eddigi munkát, és sok
sikert kívánt neki a szakmai-, valamint magánéletben, s bízik benne, hogy a csoportjukon belül további stratégiai projektek során együttműködhetnek majd – derült ki a kórház által megkeresésünkre küldött sajtóanyagból.

Megjelenés szeptember 6-án.
Nasledujúce číslo vychádza 6. septembra.

Indul az iskola
Začína sa škola

Szent Istvánra emlékeztünk
Spomienka na sv. Štefana

Zmena na poste riaditeľa nemocnice
Koncom júla bola uzavretá dohoda so Zitou Ženišovou o ukončení jej pôsobenia na pozícii riaditeľa nemocnice Svet zdravia Dunajská Streda. Od 1. augusta
2017 bude dočasným vedením nemocnice poverená Sylvia Bock, ktorá má aktuálne
v nemocnici na starosti vzťahy so zdravotnými poisťovňami.
Sylvia Bock pôsobí v dunajskostredskej nemocnici od roku 2009. Predtým bola
tri roky riaditeľkou neziskovej spoločnosti Forlife, ktorá prevádzkovala nemocnice
v Komárne v Šali. V minulosti tiež pôsobila na viacerých pozíciách vo ﬁnančnom
sektore. „Som presvedčený, že nová riaditeľka nemocnice sa tejto úlohy dobre zhostí
a nemocnica bude ďalej napredovať. Rád by som sa pri tejto príležitosti súčasne
poďakoval Zite Ženišovej za odvedenú prácu pre dunajskostredskú nemocnicu
a poprial jej veľa úspechov v ďalšom súkromnom i v profesionálnom živote. Verím,
že v rámci našej skupiny ostaneme spolupracovať pri ďalších strategických projektoch,“ doplnil Marek Duban, generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a nemocníc
Svet zdravia.

Vásár előtt
Pred jarmokom

Szentmisék

Szeptember 3-án ismét közös zenélés
A tavalyi dunaszerdahelyi közös zenélés után idén szeptember 3-án újra hasonló
bulira hívják az érdeklődőket a Vásártérre.
A Rockin első ízben 2016. szeptember 11-én került megrendezésre a dunaszerdahelyi Vásártéren. A legendás Foo Fighters „Learn To Fly” című dalát ekkor 50 lelkes zenész adta elő. A szervezők azt tervezik, hogy idén két számot játszanának, és
azt szeretnék, ha ezek a résztvevők együtt választanák ki.
Tavaly szerveztek egy nagy örömzenélést Olaszországban is, ahol több mint ezer
zenész jött össze, hogy közösen játssza el a Foo Fighters „Learn to Fly” című dalát.
Ők ezzel szerették volna felhívni magukra a ﬁgyelmet, hogy az említett zenekar Cesena városában is fellépjen. Ez a megmozdulás adta az ötletet Katona Gábornak és
ﬁának, hogy egy hasonló – persze méreteiben kisebb – közös zenélésre invitálja
Dunaszerdahely városába a környék gitárosait, dobosait, énekeseit. Úgy gondolták,
hogy a város adottságait ﬁgyelembe véve az ezer helyett ideális szám lesz az ötven,
ami tíz-tíz szóló- és basszusgitárost, dobost, illetve húsz énekest jelent.

Vasárnap: 8.00, 11.00, 15.30 (mindenszentek-templom), Hétfő: 17.00, Kedd:
17.00, Szerda: 8.00, Csütörtök: (16.00 Szentségimádás), 17.00, Péntek: 17.00, Szombat:
15.30 (mindenszentek-templom), 17.00

Sväté omše
Nedeľa: 9.30, 15.30 (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
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