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Kölcsönös folyamat
A Dunaszerdahelyi Hírnök e számában a kedves Olvasó
több olyan közlekedési fejlesztésről olvashat, amely városunk forgalmának folyamatosabbá és színvonalasabbá tételét szolgálja. Mindez azt is jelenti, hogy a város északi peremén kialakításra kerülő utaknak köszönhetően az elkövetkező hónapokban és években a központ kisebb teherforgalomra számíthat, igaz, ehhez nem elég csak fejleszteni és
építeni.
A múltidézés jegyében a világhálón egyre több 20–30
éves kép jelenik meg Dunaszerdahelyről, annak utcáiról,
ahol a gépkocsik száma még szerény volt. Napjainkban természetesen elképzelhetetlenek az autók nélküli mindennapok, ezért is fejlődik úthálózatunk – más kérdés, hogy a
közlekedés biztonságán túl az egymásra való odaﬁgyelés is
fontos kellene legyen.
Gyakran tapasztaljuk ugyanis, hogy néhány sofőrnek önmagán kívül nem sok minden számít – akkor sem, ha éppen
kis időre le kell állnia. A büntetés lehetősége számukra nem
jelent gondot (bár elsősorban persze nem is annak kellene a
ﬁgyelemre ösztönöznie a polgárokat). Úgy tűnik, az indivi-
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dualizmus korában elfelejtettük, hogy a társadalom alapja a
kölcsönösség; s a felebaráti odaﬁgyelés nem csupán a keresztény tanítás fontos eleme kellene hogy legyen, hanem a demokráciáé is.
A megújuló utakat ugyanis csak akkor tudjuk megfelelő
módon használni, ha ott mindenki megfér egymás mellett.
Ahogy az új kerékpárutak kapcsán sem a néhány eltűnő parkolóhelyet fogjuk megkönnyezni, hanem annak örömhírét
terjesztjük, hogy Dunaszerdahelyt már átszeli egy út, ahol
külön helyet kapnak a kerékpárosok.
Figyeljünk hát oda a másikra, még akkor is, ha legtöbben
az autó melegéből ﬁgyeljük a hidegebb őszi napokon tekerőket vagy éppen sétálókat, mert ahogy Jerome David Salinger
közismert gondolatában is megjegyezte, van mit elődeinktől
tanulnunk:
„Szerencsére volt köztük, aki feljegyezte az akkori problémáit. Tanulsz majd belőlük, ha akarsz. Mint ahogy egyszer,
ha valamit már felmutattál életedben, valaki más tanul majd
tőled. Csodálatos, kölcsönös folyamat.”
Rajkovics Péter, főszerkesztő

Átadták a körforgalmat

6. o.

37. Žitnoostrovský jarmok

11. st.

SZÍNES – FAREBNÉ

Rövid hírek – Krátke správy
Elindult az egyetemi tanév
Október 1-jén kora este ünnepélyes keretek között megnyitották a
2017/18-as akadémiai évet a Warsaw Management University dunaszerdahelyi konzultációs központjában.
Az egyetemen idén először
indul újságíróképzés, amelyet
ismert felvidéki és magyarországi gyakorlati szakemberek
oktatnak majd a hallgatóságnak. Emellett közigazgatási
szakot és pszichológiát tanulhatnak az egyetem diákjai,
mint ismeretes, Lengyelország és Szlovákia kölcsönösen elismerik azon akadémiai fokozatokat, melyeket a hallgató a másik ország felsőoktatási intézményében szerzett.
A megnyitón Herdics György, a Warsaw Management University szlovákiai rektori megbízottja üdvözölte a hallgatókat, majd beszédét követően
a jelenlévők átvehették a felvételről szóló okiratot, majd kellemes kötetlen
beszélgetéssel zárult az este.
Kiválóan szerepeltek a ﬁatal atléták
A Megy Sport ﬁatal atlétái kiválóan szerepeltek az elmúlt hétvégén a
nyugat-szlovákiai bajnokságon, ahonnan két arannyal, egy ezüsttel és egy
hetedik hellyel tértek haza.
A klub a közösségi
oldalán tájékoztat arról, hogy a Szakolcán
rendezett viadalon Fekete Sebestyén magasugrásban aranyat, míg
távolugrásban ezüstöt
szerzett, Vodnyanská
Renáta pedig távolugrásban nyert. Bátky
Jázmin második nagyobb versenyén pedig a kiváló hetedik helyet hozta el, miközben egyéni
csúcsot állított fel távolugrásban.
A sportolóknak és edzőjüknek, Medgyes Renátának gratulálunk!

Hűségkártya nélkül
maradhatnak
az adósok
Szeptember végén lejárt a határidő a magánszemélyek és vállalkozók részére az ingatlanadó és a szemétdíj beﬁzetésére. Azok, akik
ezeket nem ﬁzették be vagy tartozással rendelkeznek, felszólítást fognak kapni a várostól
ezek kiﬁzetésére. Amennyiben 2017. november 30-ig az elmaradások nem lesznek kielégítve, akkor az érintettek elesnek a városi hűségkártya használati jogától. Az ilyen igénylők
új kártyát nem kapnak, a régi kártyákat pedig
érvénytelenítik. Így pedig elesnek a biztosított

kedvezmények széles körétől, például a belépőknél vagy a parkolókártyák vásárlásakor.

Dlžníci môžu ostať
bez vernostnej karty
Koncom septembra sa skončila lehota na
zaplatenie daní z nehnuteľností a poplatku za
odvoz odpadu, a to pre fyzické i právnické
osoby. Tých, ktorí nezaplatili alebo majú nedoplatok, mesto písomne osloví a vyzve na
doplatenie. Tí, ktorí tak neurobia do 30. novembra 2017, stratia nárok na vernostnú kartu. Novú kartu nedostanú, stará bude neplatná. Takto súčasne stratia nárok na široký okruh zliav, napríklad na rôzne vstupenky či pri
nákupe parkovacej karty.

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

2

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK – DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK / 2017. 10. 4.

Várják a polgárok véleményét

„A városközpont forgalmát szeretnénk tehermentesíteni, és javítani annak
folyamatosságát, miközben odaﬁgyelünk
a közlekedésbiztonságra is. Ennek jegyében elkezdődött a Nagyudvarnoki út és a
Kürti út közti terhermentesítő út kiépítése – a közművesítés már korábban megtörtént, s a szakaszon kerékpárút is kiépül, amely ugyancsak hozzájárul a városi
közlekedés javításához. Közben pedig
szeptemberben befejeződött a város központi körforgalmának átépítése, amely
láthatóan gyorsítja a forgalmat.
A Fő utcán is szeretnénk javítani a
közlekedés folyamatosságát, ezért a mostani Dunaszerdahelyi Hírnökben egy
kérdőívet találnak városunk polgárai,
amelyben arra keressük a választ, hogy támogatnák-e a postával szemben lévő gyalogosátkelőnél közlekedési jelzőlámpa fel-

szerelését. Megkérnénk a kedves Olvasókat, hogy a kérdőívet elektronikus formában, vagyis beszkennelve juttassák el a
primator@dunstreda.eu címre, vagy adják le azt személyesen a városi hivatal portáján október végéig. Tudjuk, hogy egy
problémás átkelőről van szó, amely az autósok és a gyalogosok számára is veszélyes
– ezen akarunk most segíteni. A jelzőlámpa egyébként munkanapokon reggeltől délután öt óráig működne, s csak akkor állítaná le a forgalmat, amikor a gyalogos jelzi átkelési szándékát.
Október elsejétől pedig a korábbi képviselő-testületi döntés értelmében a teherforgalom kitiltása is megtörtént bizonyos
útszakaszokról. A tiltás a Kodály Zoltán
Alapiskolánál kezdődik, majd a Vasútsor
utcán át a Pozsonyi úton keresztül folytatódik. Hasonlóképp a Reptér utcáról a
Galánta felé tartó teherforgalom csak úgy
juthat majd át a városon, ha a Kertész és
Czibók utcán haladva a Bécsi úton át kijutnak a 63-asra, ahonnan a Bősi úti felüljárón keresztül érkezhetnek vissza a városba. Mindezen intézkedésekre azért

volt szükség, mert kerékpárutat kívánunk
kiépíteni, emellett az említett útszakaszon a teherautók fenntartják a forgalmat,
valamint jelentős mértékben roncsolják az
utak minőségét. Mivel a Vasútsor utcát is
fel kívánjuk újítani, ezért nem szeretnénk,
ha a kamionok ezt terhelnék, s épp ezért a
Karcsai útról érkező teherautók sem jöhetnek majd be a Vasútsor utcára, hanem
ki kell menniük a 63-as útra, és a Bősi úti
felüljáró felől térhetnek csak vissza a város
felé. A városi rendőrség ügyel majd a tiltás
betartására, az első két hétben ﬁgyelmeztetnek, s ezt követően fognak csak büntetni, azért, hogy mindenkinek legyen elég
ideje megszokni az új szabályokat.
További fejlemény, hogy a sikabonyi
temető melletti kereszteződésnél, amely
esetében a polgárok és mi is látjuk a körforgalom kialakításának a szükségességét,
már elhárultak a tulajdonjogi akadályok,
így elkezdődik a tervdokumentáció elkészítése, s mivel megyei és városi utak találkozásáról van szó, ezért ismét Nagyszombat megyével közös projektként szeretnénk megvalósítani annak kialakítását.”

Občania môžu vyjadriť svoj názor
Vedenie mesta sa zaoberá zlepšením dopravnej situácie na
viacerých úrovniach. O podrobnostiach nám bližšie informácie poskytol primátor Hájos Zoltán.
„Chceli by sme odbremeniť dopravu v centre mesta a zlepšiť
jej plynulosť, pričom dôraz kladieme na dopravnú bezpečnosť. V
súvislosti s tým sa začala výstavba cesty medzi Veľkými Dvorníkmi a Ohradami, ktorá naše centrum odbremení. Začali už
verejné práce a plánuje sa výstavba cyklotrasy, ktorá taktiež prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie. Medzičasom sa v septembri
ukončili práce na prestavbe okružnej križovatky, ktorá zjavne
urýchli dopravu.
Plynulosť premávky by sme chceli zlepšiť aj na Hlavnej, preto
prikladáme do Dunajskostredského Hlásnika leták s otázkou
pre občanov mesta, na ktorú čakáme odpoveď, či podporujú inštaláciu svetelnej signalizácie na prechode pre chodcov pred poštou. Žiadame vás, aby ste odpoveď zaslali do konca októbra buď
elektronicky, naskenovaním dotazníka na adresu
primator@dunstreda.eu, alebo ho odovzdajte osobne na infopulte mestského úradu. Vieme, že ide o problematický prechod
pre chodcov, nebezpečný tak pre vodičov ako i pre chodcov, preto
chceme situáciu riešiť. Signalizácia by, mimochodom, bola v
prevádzke cez pracovné dni od rána do piatej popoludní a autá
by zastavila len vtedy, keby chodec prejavil svoj úmysel prejsť cez
cestu.

Od 1. októbra zas vstúpilo do platnosti nariadenie v zmysle
rozhodnutia mestského zastupiteľstva, o vylúčení nákladnej dopravy z určitých úsekov ciest. Vylúčenie sa týka úseku od ZŠ Kodálya Zoltána, cez Železničnú až po Bratislavskú. Podobne je tomu od Letištnej smerom do Galanty, kedy nákladná doprava môže prejsť cez Záhradnícku a Czibókovu a cez Viedenskú cestu sa
dostane na cestu č. 63, odkiaľ sa naspäť do mesta dostane cez takzvaný gabčíkovský nadjazd. Tieto opatrenia boli potrebné kvôli plánovanej výstavbe cyklistických chodníkov, okrem toho, na týchto
úsekoch nákladné autá spomaľovali dopravu, prípadne významným spôsobom ruinovali kvalitu cestného povrchu. Keďže plánujeme vynoviť aj železničnú ulicu, nechceli by sme, aby ju potom zaťažovali kamióny, preto kamióny prichádzajúce z Kračanskej cesty,
ju musia obísť cez cestu č. 63 a do mesta sa vrátiť gabčíkovským
nadjazdom. Mestská polícia bude dohliadať na dodržiavanie zákazu vjazdu, prvé dva týždne budú na porušenie zákazu len upozorňovať, aby mal každý čas si navyknúť na nové pravidlá, neskôr
aj pokutovať. Vo vývoji je aj riešenie križovatky pri maloblahovskom cintoríne, kde občania i my vidíme, že je nevyhnutná výstavba okružnej križovatky, prekážky ohľadne vlastníckych práv k pozemkom sa už odstránili, takže sa môže začať s prípravou územno-technickej dokumentácie. Keďže ide o stretnutie mestských a
župných ciest, chceli by sme situáciu riešiť znova spoločným projektom s Trnavským samosprávnym krajom.”
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL – PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

A város vezetése több szinten is
foglalkozik a közlekedési helyzet javításával, amelynek részleteiről Hájos Zoltán polgármester nyilatkozott
lapunknak.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

Petíciók és pályázati lehetőségek
Szeptember 26-án tartotta a nyári szünet utáni első ülését városunk
képviselő-testülete, amelyen többek
közt lakossági petíciókkal is foglalkoztak.
A napirendi pontok közt szerepelt
egyebek mellett az önkormányzat
2016. évi összevont (konszolidált)
könyvelési zárásának és éves beszámolójának elfogadása, javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a
tervezetére 2017 második félévére, valamint további olyan javaslatok, amelyeket gyors ütemben tárgyaltak meg a
jelenlévő képviselők.
Arról is határoztak, hogy az önkormányzat nyilvános versenypályázaton
újra eladásra kínálja a Lőrincz Gyula
utca 2134-es számú lakóépületét. November 10-én 12 óráig lehet írásban
pályázni, s csak azok az árajánlatok kerülnek kiértékelésre, amelyekben a feltüntetett árajánlat a törvényszéki becslő által az ingatlanok általános értékeként meghatározott 157 000 euró
75%-ánál magasabb lesz.
Az Integrált Regionális Operatív
Program keretén belül a város pályázik
az Észak II-es lakótelepen a zöldterületek környezetrendezésére, amelynek
keretén belül 118 fa, 1414 bokor kerül
kiültetésre, illetve padokat is kihelyeznének és többek közt a játszótér is
megújulna. A képviselők jóváhagyták a
pályázati önrészt nem csupán ebben az
esetben, hanem a Karcsai útra tervezett
közösségi központnál is.
A Csigéri utca lakosainak petíciójával is foglalkoztak az ülésen, akik a
közlekedési forgalom túlterheltségére
kértek megoldást, mint kiderült, ez a
probléma közben már oldódik, mert elkezdődött az utca útburkolatának felújítása, valamint az út kiszélesítése.
Ollétejed és környéke lakosainak petíciója is szerepelt az ülés programpontjai között, ők a gumiabroncsgyár
működése ellen tiltakoznak, az ülésen a
helyi lakosokat képviselő Ollé Lajos is
4

felszólalt. Hosszú percekig tartó véleménycsörte alakult ki, amely kapcsán
Hájos Zoltán hangsúlyozta, a város
nem zárathatja be a gyárat, csak a használatbavételi engedéllyel nem rendelkező épületek szintjén tilthatja meg, hogy
azokat a vállalat ne használja az engedélyek kiadása előtt.
Ollé elmondta, addig fog harcolni,
amíg be nem zárják a gyárat, mert szerinte, aki kimegy, az láthatja, mi történik benne. Egyúttal javasolta a képviselőknek, menjenek ki vele együtt megnézni a gyár működését. A képviselők
közül Antal Ágota, Jarábik Gabriella és
Herceg Andrea is arra kérték a polgármestert, hogy a város vállaljon aktívabban szerepet a történetben, mert bár
jogilag a szakhatóságok döntenek, de
fontos a városi részvétel is az eljárásban. Hájos azzal érvelt, hogy a város eljárásban való részvétele nem lesz sikeres, mert az illetékes szervek elutasítják
majd a kérésüket, de a képviselői kérésnek végül eleget téve megígérte, hogy a
város bejelentkezik az eljárásba.
Sebök Pál elmondta, képviselőként
leginkább a médiából kapott hírt a
Dron Industries-ellenes-ügy hátteréről, éppen ezért javasolta egy, a képviselőkből, a városi hivatal szakembereiből
és külső szakértőkből álló munkacso-
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port létrehozását, akik kidolgoznának
egy anyagot a képviselők számára. A
polgármester véleménye szerint ennek
semmi akadálya, és a bizottságokon
egyeztethetnek erről, A. Szabó László
alpolgármester pedig ugyancsak egyetértett a munkacsoport létrehozásával.
Elmondta, nem csupán a DRON és az
ollétejediek harcáról van szó, hiszen a
városnak mindent meg kell tennie a lakosok egészséges és biztonságos élethez való alkotmányos jogának biztosításáért.
Csicsai Gábor jelezte, ő bejelentkezett a jogi eljárásba, más is megteheti,
tehát a város is. Dakó Sándor pedig
egyetértett azzal a véleménnyel, miszerint a város jogi szerepvállalása korlátozott ebben az esetben, de kifejezte, csodálja Ollé Lajos elhivatottságát, és ő is
támogatja a munkacsoport létrejöttét.
Ollé a programpont megvitatása
közben többször is éles szóváltásba keveredett a polgármesterrel, s mikor
Szelle Erika főosztályvezető kérte,
hogy az interneten megjelent videóban
hallható, az ő személyét érintő sértő
kijelentéseiért kérjen bocsánatot, Ollé
ezt végül megtette, amit Szelle elfogadott.
Ezt követően a képviselők szavazataikkal tudomásul vették a petíciót.

Petície a cesty rozvoja
PLENUM

26. septembra sa konalo prvé mestské zastupiteľstvo po
letných prázdninách, na ktorých sa okrem iného prejednávali petície obyvateľov.
Medzi bodmi programu bola konsolidovaná účtovná
uzávierka za rok 2016, návrh na schválenie plánu činnosti
hlavného mestského kontrolóra na druhú polovicu roka
2017, prípadne ďalšie, ktoré poslanci prerokúvali v zrýchlenom konaní.
Rozhodovali medziiným aj o tom, či má mestský úrad
znova ponúknuť do verejnej súťaže odpredaj obytného bloku na ul. Lőrincza Gyulu 2134. Písomné súťažné podklady
možno poslať do 10. novembra do 12. hodiny, vyhodnotené
budú len tie, ktoré budú presahovať 75% sumy určenej súdnym znalcom, a to 157 000,- eur.
V rámci Integrovaného Regionálneho Operatívneho
Programu sa mesto zúčastňuje súťaže o úpravu zelených
plôch na sídlisku Sever II, navrhuje výsadbu 118 stromov
a 1414 kríkov, umiestnenie lavičiek a rekonštrukciu ihriska.
Poslanci schválili spoluúčasť nielen v tomto prípade, ale
aj na Komunitné centrum na Kračanskej ceste.
Na zastupiteľstve sa poslanci zapodievali taktiež petíciou
obyvateľov Čigériho ulice, ktorí poukázali na jej dopravnú
preťaženosť a žiadali nájsť jej riešenie. Ako vysvitlo, tento
problém sa už rieši, začali sa práce na obnove asfaltového
povrchu cesty a jej rozšírenia do strán.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bola jedným bodom programu petícia obyvateľov Mliečan. Petícia obyvateľov obce Mliečany a jeho okolia proti rozšíreniu otvoreného
skladu pneumatík pod názvom „Otvorený sklad opotrebovaných pneumatík - zmena č. II“, vyvolala dlhšiu výmenu
názorov. Obyvateľov zastupoval Lajos Ollé, ktorý na zastupiteľstve vystúpil. Hájos Zoltán zopakoval, čo už uviedol na
tlačovej besede predchádzajúci týždeň, že mesto nemôže
dať zatvoriť fabriku, môže len nedovoliť prevádzku ešte neskolaudovanej časti.
Ollé povedal, že bude bojovať dovtedy, kým fabriku nezavrú, pretože podľa neho ten, kto tam zájde, môže vidieť,
čo sa tam deje. Odporúčal poslancom, nech spolu s ním

zájdu pozrieť sa na prevádzku fabriky. Spomedzi poslancov
Antal Ágota, Jarábik Gabriella a Herceg Andrea žiadali primátora, aby mesto zvolilo aktívnejší postoj, lebo hoci rozhodovaciu právomoc majú iné úrady, dôležitá by bola účasť
mesta na konaní. Hájos argumentoval, že žiadosť mesta
o účasť v konaní nebude úspešná, žiadosť bude zamietnutá,
ale na žiadosť poslankýň sľúbil, že sa mesto prihlási.
Sebök Pál podotkol, že ako poslanec, informácie o pozadí protestu voči Dron Industries získava z médií, preto odporúča zostavenie pracovnej skupiny tvorenej poslancami,
odborníkmi z mestského úradu a externistami, ktorí by vypracovali pre poslancov dokument. Podľa názoru primátora
to nemá prekážku, komisie o tom môžu rokovať, viceprimátor A. Szabó László takisto súhlasil s vytvorením pracovnej skupiny. Uviedol, že nejde len o spor medzi spoločnosťou DRON a obyvateľmi Mliečan, mesto musí vykonať
všetko pre bezpečnosť a zdravie občanov v súlade s Ústavou
SR.
Csicsai Gábor dodal, že on osobne sa do konania prihlásil, čo môžu urobiť aj iní, teda aj mesto. Dakó Sándor zas
súhlasil s názorom, že právne možnosti mesta sú v tomto
prípade obmedzené, uznal odhodlanie Ollého Lajosa
a ubezpečil o svojej podpore vytvorenia pracovnej skupiny.
Ollé sa počas svojho vystúpenia viackrát dostal do ostrej
výmeny názorov s primátorom, a tiež, keď ho vedúca odboru, Szelle Erika vyzvala, aby požiadal o prepáčenie za svoje
vyhlásenia na jej adresu, ktoré šíri po internete, aj s ňou, ale
napokon sa ospravedlnil, čo Szelle prijala.
Napokon poslanci vzali petíciu na vedomie.
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Átadták a körforgalmat
Szeptember 21-én délelőtt hivatalosan is átadták a Galántai út és a
Fő utca találkozásánál található,
nyáron felújított körforgalmat.
A kellemetlen, esős időjárásban Hájos Zoltán polgármester szólt elsőként a
résztvevőkhöz, kiemelve, milyen fontos
a körforgalom átépítése, amelynek köszönhetően felgyorsult a város csomópontjában a közlekedés, s a sok esetben
iskolai vagy munkahelyi késést is okozó
dugók mértéke már enyhül.
Tibor Mikuš megyeelnök is jelen
volt az átadáson, aki arról beszélt,
hogy ők a megyén nem politizálnak,
hanem a polgárok érdekeit érintő intézkedéseket igyekeznek megvalósítani
a saját jogköreiken belül. Örömét fejezte ki, hogy milyen jól működik ez az

pályázati forrásokat nyertek a LégCsallóközcsütörtök közti, rendkívül
rossz állapotban lévő útszakasz felújítására is (az itt található körforgalom
utáni szakasz már felújításra került),
tehát tovább bővülhet a megújuló utak
száma és hossza az elkövetkező időszakban.
A megye alelnöke megköszönte
minden résztvevő félnek a segítséget a
kivitelezés során, a negyven megyei
képviselőnek a közös célok érdekében
való együttműködést, valamint külön
kiemelte az Ekom Plus vállalat alkalmazottjainak a munkáját, akik a legnagyobb hőségek idején is keményen dolgoztak azért, hogy időben elkészüljön a
körforgalom, amely minden városban
élőt és áthaladót szolgálhat.

együttműködés. Berényi József, a megye alelnöke pedig részleteiben felsorolta, hogy az elmúlt két évben milyen
szakaszokon valósítottak meg útfelújítást a megyének köszönhetően a járásban, hangsúlyozva azt is, hogy a körforgalom felújítását 655 ezer euróval
ﬁnanszírozta a megye, miközben a járdák és a kerékpársávok építésének
költségeit, továbbá a közvilágítás kiépítését a város vállalta magára. Jelenleg is zajlik a bősi körforgalom felújítása, amely hamarosan befejeződik, tudtuk meg Berényitől, valamint azt is,
6
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A beszédeket követően szimbolikusan, szalagátvágással adták át a körforgalmat. A munkálatok még július 20-án
kezdődtek, s egy hónapot vettek igénybe, majd a forgalom ismét használatba
vehette azt, de már új formájában. Az elmúlt egy hónapban pedig a város által ﬁnanszírozott járdák és kerékpárút kialakítása zajlott.
A rendezvényen többek közt részt
vett még Augustín Hambálek, Nagyszombat megye alelnöke, Menyhárt József, az MKP elnöke, megyei képviselő,
illetve rajta kívül több megyei képviselő
a Dunaszerdahelyi járásból, valamint
Horváth Zoltán és A. Szabó László alpolgármesterek, Sebök Pál városi képviselő, s a városi hivatal vezető beosztású
dolgozói.

A megörökített pillanat művészete
KIÁLLÍTÁS – VÝSTAVA – PRE VEREJNOSŤ

Szemet és lelket gyönyörködtető 45 mű tekinthető
meg a Csallóközi Népművelési Központ Gallery Nova
kiállítótermében, a XVII. Nemzetközi Magyar Fotószalon vándorkiállítása révén.
A kiállításmegnyitó elején Jana Svetlovská, a népművelési
központ igazgatója köszöntötte a megjelenteket, és örömét fejezte ki, hogy az idén ősszel újra láthatjuk a Magyar Fotóművészek Világszövetsége versenyének győztes felvételeiből készült kiállítást. Sándor Renáta, a központ munkatársa pedig
elöljáróban elmondta, hogy az idei négy kategória egyike az
Arany János művei ihlette fotók.
Kosztra Dóra és Tóth Sára zenei betétje, valamint a rövid
köszöntők után Nagy Tivadar, a komáromi Helios Fotóklub
elnöke, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének alelnöke
szólt a közönséghez. Megtudtuk tőle, hogy a fotóversenybe

hat ország, Hollandia, Izrael, Szerbia, Románia, Magyarország és Szlovákia 94 fényképésze 860 felvételt küldött be, melyek közül a négy tagú szakmai zsűri 172 képet választott ki.
A kiválasztott felvételekből készült el a 17. fotószalon katalógusa, valamint több vándorkiállítás anyaga. Dunaszerdahelyre
tizenharmadik alkalommal került a verseny díjazott felvételeiből készült válogatás, szám szerint 45 fotó, köztük hat felvidéki fényképész, Toldi Zorán, Sedliak Pál, Holop Ferenc,
Varga Tibor, Horesnyík Ervin és Virágh Mária 19 műve.
Több hazai művészt is oklevéllel jutalmaztak, Toldi Zorán
egy fotóját arany-, Holop Ferencét pedig bronzéremmel ismerték el. Nagy Tivadar a kiállításmegnyitó alkalmával adta
át Kanovits Gábornak a Magyar Fotóművészek Világszövetségének igazolványát is.
A látványos felvételeket október 16-ig tekinthetik meg a
Gallery Novában.

Renovácia troch mestských komunikácií
V rámci programu rekonštrukcie mestských komunikácií sa minulý týždeň
začala modernizácia troch ciest a chodníkov vo vlastníctve
mestskej samosprávy.
Obnova ciest sa uskutoční na dvoch uliciach sídliska
Západ, a to na Októbrovej
ulici a Jantárovej ulici; ďalej v
mestskej časti Malé Blahovo
na Čigérskej ulici. „Na uliciach Októbrová a Jantárová
už vyfrézovali asfalt, nasleduje Čigérska ulica. Pokládka asfaltu na Čigérskej sa
však realizuje skôr, než na

Jantárovej, z dôvodu, aby sa
v dvoch paralelných uliciach
na sídlisku Západ nepracovalo súčasne. Ide o komplexnú rekonštrukciu, renovuje
sa vozovka aj chodník" – informoval vedúci technického
a investičného odboru Juraj
Hervay. Na Čigérskej ulici
okrem modernizácie vozovku aj rozšíria na predpísanú
minimálna šírku 5,5 metrov.
Obyvatelia ulice predložili
MsÚ petíciu proti dopravnej
preťaženosti cesty. Vďaka renovácii sa problém sčasti
vyrieši.

Zhotoviteľ sa snaží realizovať renováciu ciest spôsobom,
aby premávku blokoval čím
menej. Na zmeny v doprave
vodičov upozorňujú tabule.
Počas renovácie platí znížená
rýchlosť 30 km/h, ďalej prvý

úsek Októbrovej ulice od Veľkoblahovskej cesty je dvojsmerná. V prípade potreby
dopravu budú aj riadiť. Renovácia troch ciest stojí 473 tisíc
eur. Dokončenie sa plánuje na
začiatok novembra.
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Pokračujeme s informovaním
V našom meste sa v oblasti hospodárenia s odpadom priebežne, už roky,
koná kampaň, ktorej cieľom je uvedomelé riešenie tejto otázky, veď ide o
jednu z najdôležitejších globálnych
tém.
V Dunajskej Strede hospodárenie s
odpadmi reálne vykonáva FCC Slovensko
s.r.o., ktorá je v našom meste už mnoho
rokov. Len od vlaňajšieho októbra prevzala spoločnosť známa pod menom
.A.S.A. názov svojej materskej spoločnosti. Mimochodom, FCC plní v našom
meste aj iné dôležité funkcie. Okrem iného sa napríklad v tomto roku stala strieborným sponzorom DAC
klubu. Ako sme sa dozvedeli od predstaviteľa spoločnosti, Gála Attilu, služby nezávisle na zmene mena ostali na rovnakej vysokej úrovni, naďalej sa kladie
dôraz na výchovu k uvedomelému hospodáreniu s
odpadom.
Jedným jej prvkom je
súťaž „Kreslíme so Smietkom”, kam môžu posielať
škôlky a školy fotky diel vytvorených z odpadu, nielen
kresby, ktorým na web
stránke spoločnosti možno potom dať hlas. Prebieha aj medzinárodná „Súťaž s pánom Smietkom” – ktorej najdôležitejším
cieľom je výchova detí v otázke odpadov – ako sme o tom už
na našich stránkach viackrát informovali, aj v tomto roku naj-

8

viac papiera bolo v rámci zberu odovzdaného dunajskostredskými základnými
školami, a tak tieto získali cenné dary.
„Kuka Manó“ sú zas interaktívne predstavenia, ktoré pripravuje divadlo Rivalda.
Tento dunajskostredský projekt už žne
úspechy aj v iných regiónoch či v zahraničí, na čo sme patrične hrdí, takže s malými zmenami, ale naďalej v ňom budeme
pokračovať. ” – uviedol Gál Attila.
V uplynulých obdobiach sa zlepšila situácia ohľadne parkovania áut popri stojiskách pre smetné kontajnery, ktoré by
bránili prístupu smetiarskych áut, v spolupráci s Mestským úradom boli na cestu
namaľované zákazy parkovania. Čo je

však nové, z nádob na zber papiera mizne čoraz viac kartónov,
ktoré bezdomovci odnášajú s cieľom privyrobiť si, zanechajúc
však po sebe neporiadok, ktorý kazí výzor mesta. Ale aj obyvatelia zvyknú umiestniť ku kontajnerom taký odpad, ktorý
tam nepatrí, a to dokonca nielen obyvatelia mesta. Obraz
mesta kazí svojím správaním často len tá istá malá skupina občanov, ktorých nezaujíma triedenie odpadu, len sa
akokoľvek chcú zbaviť svojich smetí.
Ďalším problémom je podpaľačstvo, len od jari sa stali
tri prípady, ktorých výsledkom bolo zničenie 7 kontajnerov.
Gál Attila uviedol, že malé smetné nádoby na území
mesta vyprázdňujú už aj cez víkend a že kampaň v spolupráci mesta pokračuje aj ďalej. S témou sa zaoberáme aj
my na stránkach našich novín, lebo skúsenosti ukazujú,
že je ešte stále veľa odpadu v nádobách na separáciu, ktorý tam nemá čo hľadať, takže pokračujeme s informovaním.
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A csallóközi magyarság helyzetét elemezték
KÖZÉRDEKŰ

A Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága tett
látogatást szeptember 28-án a dunaszerdahelyi városházán, ahol a
helyi civil és városi szervezetek
meghívott vezetőivel kerekasztalbeszélgetésen egyeztettek.
A delegációt Menyhárt József, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke és Berényi József Nagyszombat megye alispánja
kísérte, illetve Hájos Zoltán polgármester, valamint Horváth Zoltán alpolgármester fogadta.
A Pánczél Károly elnök vezette küldöttségben ott volt többek között Szabolcs Attila alelnök, Petneházy Attila bizottsági tag, Szávay István bizottsági tag,
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló, Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló, dr. Sándor Tamás, a bizottság titkárságvezetője, Pappné Farkas
Klára, a Nemzeti Integrációs Iroda főosztályvezetője, Szabó Ádám, a Nemzeti
Integrációs Iroda munkatársa, Szőcs
Dorottya Márta, a bizottság titkárnője,
valamint Juhász Szabolcs szakértő.
A látogatás célja az élményszerzésen,
aktív terepmunkán túl a közélet meghatározó szervezeteivel, illetve annak képviselőivel való találkozáson képet kapni
a Felvidék, illetve az itteni magyarság
jelenlegi helyzetéről, lehetőségeiről. A
megbeszélésen meghívott vendégként
mons. Szakál László helyi katolikus esperesplébános, Karaffa Attila, a Pázmaneum Polgári Társulás elnöke, Csémi
Szilárd, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség ügyvezető elnöke, Lázok Attila, a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmányának titkára, a Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet részéről Vajda Barnabás
egyetemi docens, Ibolya Ildikó, a helyi
Csaplár Benedek Városi Művelődési
Központ igazgatója, Huszár László, a
Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet
igazgatója, valamint Nagy Attila helytörténész, a Biró Márton Polgári Társulás elnöke volt jelen.

A dunaszerdahelyi találkozót követő
sajtótájékoztatót Menyhárt József MKPelnök, Pánczél Károly bizottsági elnök és
Berényi József Nagyszombat megyei alelnök vezette.
Menyhárt József felvezetőjében elmondta, hogy éppen egy, a kis- és középvállakozások megsegítését célzó konferencia zajlik a megbeszéléssel egyidőben
Dunaszerdahelyen, amelyen az érintetteket a Magyarországról érkező gazdaságélénkítő csomagról tájékoztatják, s amely
azt is mutatja, hogy „a Magyar Közösség
Pártja nem csupán egy délibábos magyarságmegtartásban, hanem kellő gazdasági alapokon nyugvó erős közösségben gondolkodik.”
„A nemzetpolitika résztvevőiként, a
bizottság tagjaival együtt járjuk az elszakított országrászeket, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk és kapcsolatokat teremtsünk” – kezdte Pánczél Károly. A látogatás nem titkolt célja a közelgő megyei választásokról való tájékozódás is volt. A
bizottsági elnök szerint így rövidesen 58
felvidéki magyar
óvoda újulhat meg,
Nagyszombat megyében ebből 20, a
gazdaságélénkítő
csomaggal pedig
több száz szlovákiai magyar kis- és
középvállalkozót
támogathat Magyarország kormá-

nya. Mindez azt a célt szolgálja, hogy a
szülőföldön meg lehessen maradni, és
boldogulni lehessen.
Berényi József megyealelnök megköszönte a Nemzeti Összetartozás Bizottságának a munkáját, majd eddigi megyei
tevékenységükről szólt, utalva arra, hogy
több magyarországi megyével közös
együttműködési, területi szövetségben is
együtt dolgoznak. Velük közösen két
projektben is együttműködnek, egyik a
kerékpárutak kiépítésével, bővítésével
kapcsolatos programuk, másik pedig a
jókai vízimalom megújítására irányul.
„A megye szintjéről támogatni tudjuk
oktatási intézményeinket is”, fogalmazott
Berényi, majd példaként a galántai Műszaki Szakközépiskolában újraindított
magyar tannyelvű oktatást említette, illetve kiemelte, hogy végre sikerült kétnyelvű Kodály Zoltán-emléktáblát leleplezni Nagyszombatban, ami valóban
nem mindennapi dolog, hiszen a szlovák
megyei képviselőket meg kellett mindehhez győzni.
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KÉPGÉLÉRIA

37. Csallóközi Vásár
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37. Žitnoostrovský jarmok
GALÉRIA
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A világbajnokságon is „erősen” szerepeltek
A csehországi Trutnovban rendezett GPC erőemelő világbajnokságon
képviselte a hazai erősportot és városunkat a dunaszerdahelyi Strongman
Club DS két versenyzője: Erős Michaela és Karácsony Péter.
Michaela a teen 2 a 75kg-os kategóriában kápráztatta el a közönséget.
Guggolásban 142,5 kg-mal állított fel új
világcsúcsot, majd mellnyomásban
csúcskísérlet közben sajnálatos balesetet
szenvedett: a rúd kicsúszott a kezéből,
és a súly a mellkasára esett. A komoly
baleset ellenére folytatta a versenyt,
majd holt húzásban 172,5 kg-os teljesítménnyel állította fel saját és kategóriája
új világcsúcsát. A hihetetlen teljesítményt és kitartást a többi versenyző és a
bírók álló tapssal jutalmazták. A ﬁatal
versenyző a hiba ellenére is 15 kg-mal
javította meg eddigi összetett csúcsát,
ami új világrekordnak minősül.

Péter egy nappal később mérette
meg magát a 82,5kg-os férﬁ nyílt kategóriában. Azzal, hogy egy ilyen rangos
versenyen indulhatott, egy régi álma
vált valóra.
Óriási küzdelemben, saját eddigi
eredményeit jócskán túlteljesítve, 52,5
kg-ot javítva a tavalyi összetett eredményén, kategóriájában a negyedik helyen
végzett.

A nemzetközi versenyen számtalan
ország képviseltette magát: Franciaország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina,
Ukrajna, Finnország, Németország,
Argentína, de még Dél-Afrika is.
„Eredményesen szerepeltünk, a verseny jóvoltából új ismerősökkel, a jövőre nézve pedig új meghívásokkal gazdagodtunk” – mondta el örömmel Márk
András, a Strongman Club elnöke.

A legjobbak között bizonyíthat
Untermayer Adrián, a dunaszerdahelyi Szabó Gyula 21
Szakközépiskola 4. osztályos tanulója az eddigi legjobb
eredményét tavaly a 2016 WUAP Világbajnokságon érte el
Németországban (Herzberg/Elster), ahol 1. helyen végzett
az ifjúsági 16-17 éves kategóriában.
Ezen a versenyen sikerült új szlovák nemzeti rekordot elérnie erőemelésben (powerlifting). Ebben az évben több versenyen is részt vett, ezek közül a legjobb eredményt a Nemzetközi Szlovák és Cseh bajnokságon (Medzinárodné majstrovstvá SR a ČR v tlaku na lavičke), érte el, 3.helyezést szerzett
Nagyszombatban, és a Scitec Raw felhúzó kupán a 2. helyen
végzett Magyarországon. Untermayer Adrián jelenleg a 2017-
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es WUAP világbajnokságra készül, ami Prágában lesz 2017.
október 17-22-én.
Két versenyszámban indul: felhúzásban (deadlift) és erőemelésben (powerlifting). Felhúzásban
(deadliftben) szeretne új világrekordot elérni, 240
kg-ot emelni 82,5 kg-os ifjúsági 18-19 évesek kategóriájában. A jelenlegi VB rekord 232,5 kg. Untermayer Adrián eddigi kimagasló eredményeihez gratulálunk. Kíváncsian várjuk a Prágában tartandó
Erőemelő Világbajnokság eredményeit. Adrián
nemcsak az általa képviselt sportágban kiváló, hanem a szakközépiskolájában is jó tanuló.
Ifj. Bordás Sándor
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MOZAIK – MOZAIKA

Víťazná trojica
Vyhrajte rozprávkovú knihu
26. októbra vyjde druhá rozprávková kniha autora Pétera
Rajkovicsa, ktorej názov je„Brumiarc és a cirkusz“. Ide o druhé
pokračovanie príbehov malého medvedíka, prvý diel vyšiel pred
štyrmi rokmi. Prvý zväzok vydaný v roku 2013 –„ Brumiarc és a
Kicsi“ sa stal úspešnou knihou v oblasti maďarskej detskej literatúry na Slovensku.
Autorovi, súčasne šéfredaktorovi našich novín, knihu farebne
ilustrovala Veronika Fodorová Miklasová, kniha je určená pre 8 12 ročné deti, predstavuje im lásku domova a pomáha spoznávať
svet hravou, rozprávkovou formou.
Knihu predstavia vo Vermesovej vile 26. októbra, v tom istom
čase však traja vyžrebovaní výhercovia môžu knihu získať aj s
osobným venovaním autora.
Stačí poslať správnu odpoveď na nasledovnú otázku na adresu
press@perfects.sk do 18. októbra 2017!
– Aké zviera je Brumiarc?
Výhercovia z predchádzajúceho čísla Dunajskostredského hlásnika:
Fegyveres István,
Kollár Tibor, Szabó
Tímea.
Výhercom posielame ich výhru poštou.
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Nyerő hármas
Nyerjen csallóközi
mesekönyvet!
Október 26-án jelenik meg
Rajkovics Péter második mesekötete, amely a Brumiarc és a cirkusz
címet viseli. A kis medve kalandjait
bemutató sorozat második darabjáról van szó, amely négy év után követi
az első részt. A 2013-ban kiadott Brumiarc és a Kicsi a felvidéki gyermekirodalom
egyik sikerkönyve lett.
Lapunk főszerkesztőjének kötetét Fodor
Miklas Veronika illusztrálta színes rajzaival, s a
történet elsősorban a 8–12 éves korosztályt szólítja
meg, az otthon szeretetét és a világ megismerését játékos,
mesés módon bemutatva.
A könyv bemutatójának a Vermes-villa ad otthont október 26-án, s
három szerencsés olvasónk a bemutatóval egyidőben maga is megnyerheti a kötetet, amelyet a szerző névre szólóan dedikál majd a kisorsolt
olvasóinknak.
Nem kell mást tennie, mint válaszolnia a következő kérdésre, és elküldeni azt a press@perfects.sk címre 2017. október 18-ig!
– Milyen állat Brumiarc?
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei: Fegyveres
István, Kollár Tibor, Szabó Tímea.
A nyerteseknek a nyereményüket postáztuk.
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MAX RUN 2017. Fussunk együtt Zsoltért!
Max bevásárlóközpont, 9.30
Párbeszéd a gazdaságfejlesztésről. Üzleti és Tájékoztatási Központ, tükörterem, 17.00
L'art pour l'art Társulat: Halványlila gőz.
Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ,
19.00
Szulák – Győri Filharmonikus Zenekar. Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, 19.00
dunaszerdahelyi.sk/programok
dunajskostredsky.sk/programy

PROGRAMAJÁNLÓ – PONUKA PROGRAMOV

OKTÓBER

Krónika
Születések – Novorodenci
Ágh Dominik
Oláh Sámuel
Gartenzaum Dávid
Csambálová Laura
Somogyi Sára
Kolláriková Lujza Soﬁa
Nyilfa Gréta

Elhalálozások – Zomreli
Vontszemüová Irena (1950)
Hegedűsová Gizela (1939)
Horváth Ladislav (1957)
Csiba Karol (1934)
Nagyová Eva (1949)
Farkas Pavel (1973)
MUDr. Juliana Kalocsayová (1932)

Házasságkötés – Sobáše
Pongrácz József – Vargová Réka
Voľanský Marek – MUDr. Horváthová Veronika
Ing. Hájos Kristián – Ing. Bónová Réka
Mgr. Demeter Peter – Mgr. Kupková Miriama
Peter Kaiser – Dominika Árvaiová
Jozef Kevický – Kristína Vargová
Nagy Adrian – Andrea Miklóšová
Kristián Matušek – Veronika Ligačová
Öllös Zoltán – Erika Széllová
Ing. Szabolcs Soóky – Mgr. Anikó Kissová
Tibor Jánoška – Sándor Denisa
Ing. Štefan Író – Mgr. Andrea Hegedűsová
Ing. Andrej Spišiak – Ing. Andrea Tóthová
Csicsay Zoltán – Tükör Zsóﬁa
Tomáš Gaál – Zöld Ágnes
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Útfelújítás három utcában

Következő számunkból

Dunaszerdahelyen a városi útfelújítási program részeként három önkormányzati tulajdonú közút és gyalogjárda modernizálása kezdődött el. Az útfelújítás két
Nyugat lakótelepi utcában, az Október és a Borostyán utcában valósul meg, valamint Sikabony városrészben a Csigéri utcában.
„Az Október és a Borostyán utcában már felmarták az aszfaltot, ezután következik
a Csigéri utca. Az aszfaltozás a Csigéri utcában azonban hamarabb fog megtörténni,
mint a Borostyán utcában. Ennek az az oka, hogy a Nyugat lakótelepen a két párhuzamos utcában ne egyszerre folyjon a munka. Komplex felújításról van szó, az úttest és a
járda is megújul" - tájékoztatott Hervay György, a városi hivatal műszaki és beruházási
osztályának vezetője. A Csigéri utcában a felújítás mellett a szűk úttestet is kiszélesítik,
hogy a minimálisan előírt 5,5 méter meglegyen. A Csigéri utca lakói petícióval fordultak
a hivatalhoz az utca leterheltsége miatt. A felújításnak köszönhetően a problémák részben megoldódnak. Az útfelújítást a kivitelező cég úgy próbálja megvalósítani, hogy a
gépkocsiforgalmat minél kevésbé akadályozza. A gépkocsivezetők a kihelyezett táblák
alapján közlekedhetnek. A felújítási munkák alatt 30 km/órás sebességkorlátozás van
érvényben, továbbá az Október utca Nagyabonyi út felőli első szakasza kétirányú lett.
Szükség esetén a forgalmat irányítani is fogják. A három utca felújítása 473 ezer euróba
kerül majd. A munkálatok a tervek szerint november elejére fejeződnek be.

A jövő gazdasági lehetőségeiről
A Magyar Nemzeti Kereskedőház dunaszerdahelyi irodája által szervezett szakmai rendezvényének adott otthont szeptember 28-án délután az Európa Center.
„A jövő gazdasága – Kis- és
közepes vállalkozások lehetőségei” című gazdasági konferencia elején Hájos Zoltán
polgármester köszöntötte a
vállalkozókból álló népes közönséget, majd Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke is szólt a résztvevőkhöz. A politikus elmondta, a felvidéki magyar közéletben sok szó esik a kultúráról, oktatásról, de mindezek nem működnének megfelelő gazdasági háttér nélkül, ezért fontos, hogy a Baross Gábor Terv felújítására alapozva egy széles körű gazdaságfejlesztés
indulhat el a magyar kormány segítségével, amelyről a konferencián is szó esett.
Az esemény főszervezője, a Magyar Nemzeti Kereskedőház dunaszerdahelyi irodájának nevében annak vezetője, Bödök Károly mutatta be tevékenységüket, majd miután Matus Tibor röviden ismertette a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság munkásságát, a szervezet szakértője, Hervay Rozália a gazdaságfejlesztés lehetőségeit vázolta a Nagyszombati kerületben a Baross Gábor Terv elemzéseire alapozva. Őt Holop Szilveszter, a Széchenyi Programiroda programmenedzsere követte, aki az általuk
kezelt határon átnyúló együttműködési programok részleteire világított rá.
Az előadások második felét Vasi Emma, a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás igazgatója nyitotta, aki egy nagyon érdekes témáról, az 50 feletti korosztály lehetőségeit tárgyalta, s végezetül Lelkes Gábor, a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság
elnöke a hazai vállalkozók számára elérhető pályázati lehetőségeket tárta fel.
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Megjelenés október 25-én.
Nasledujúce číslo vychádza 25. októbra.

Kultúrával az akadályok ellen
Kultúra bez bariér

Épülő utak városunkban
Rozrastajúce cesty

MAX Run 2017
MAX Run 2017

Szentmisék
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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