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Maszkban
Sokszor sután figyeli az ember a mellette hol egyszerű, hol díszes maszkokban elsuhanó arcokat. Bizonytalan a szem, még
mindig nem szokott hozzá a látványhoz, bár egyre inkább életünk részévé váltak az arcunkat elfedő védők…
Táboruk is van, ráadásul kettészakadva: vannak, akik nyűgként, az egészséget károsító zabolázó eszközként tekintenek
rá, míg mások az önmaguk és szűk közösségük, szertetteik
megóvásának fontos és hasznos eszközeként hordják.
Vannak jól értesült járványtagadók is – ők tudják (a közösségi hálón olvasták) az igazságot. Meg is osztották, sőt dobtak is
lájkot alá. Önjelölt virológusok, „egészségügyi szakemberek”,
netes tudóstalpalók mondják (s osztják) meg online a tutit a
wikipédiáról bemásolt tudománnyal aláékelve, mellétámasztva a nevesincs.com oldal biztos tudástárával… Ők biztosan
nem veszik komolyan a maszkhasználatot, feleslegesnek vélik
az óvintézkedéseket, a távolságtartást, mert, ugyebár, pánikkeltés van, és nincs is igazi járvány.
Mit tegyen hát az emberfia? Kinek higgyen? Hol az igazság?
Melyik térfélen van a labda?
Nos, elsősorban gondolkodjon: hogyan tudná megvalósítani
bárki, hogy a világ összes országában, több tucat politikai, vallási, etnikai különbözőség közepette, maszkot húzzon a világ

összes emberére? Másodsorban tájékozódjon: higgyen
a valódi szakembereknek. Harmadsorban meg, mivel
járvány van, fogadja el, hogy nem az egyén dönt kényekedve szerint, hanem az általa végrehajtói hatalommal
felruházott állam – igen, hozzáértő szakemberekre hagyatkozva – határoz, intézkedik törvénnyel az egyén és
a közösség védelme érdekében. Van, amikor ajánl, de
az esetszámok növekedésével kötelezővé tesz.
Sokan persze szeretik túltolni a biciklit – látni nem
egyszer, milyen személyeskedésbe csap át a foteltrollok serege. De ez már egy másik lapra tartozik…
Az egyre (vagy újra) szigorodó járványügyi intézkedéseknek persze valóban nem könnyű eleget tenni,
de talán mégsem olyan nagy ördöngösség betartani
az éppen miattunk meghozott intézkedéseket. Ha a
történelemre visszatekintünk, láthatjuk, hogy sokkalta
nagyobb nehézségeket kellett leküzdenie elődeinknek,
mint most nekünk az arcunk elé tett maszkot.
„Érted haragszom én, nem ellened” – írja egyik versében József Attila. Védjük, óvjuk egymást! Hogy mielőbb
letehessük maszkjainkat.
Nagy Attila főszerkesztő
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Obnovia sa detské ihriská
JUDr. Zoltán Hájos

primátor mesta Dunajská Streda
Tentoraz sme sa na obnovu detských
ihrísk v materských školách a ďalších
po celom meste pýtali primátora
mesta Dr. Zoltána Hájosa.
„Mestské zastupiteľstvo sa ešte vlani
dohodlo, že po športoviskách a bežeckých dráhach škôl príde na rad obnova
ihrísk materských škôl. Radi by sme
dosiahli, aby sme deťom poslúžili novými vecami tak z hľadiska bezpečnosti,
ako aj atraktívnosti. Pokúsime sa, aby
exteriér bol pre ne ešte príťažlivejší, aby
sa tam cítili lepšie tak pri odpoludňajších ako aj popoludňajších zamestnaniach.
Mestskí poslanci na rozšírenie, resp.
inováciu detských ihrísk v deviatich
materských školách schválili v roku
2019 obnos vo výške 60 tisíc eur. Po
rozhodnutí nasledoval prieskum – úrad
oslovil riaditeľky a zosumarizoval ich
požiadavky. Nebolo to jednoduché,
veď každé ihrisko ja špecifické, s rôznymi zostavami. Našli sa miesta, kde
už samotné rodičovské združenie o jeden-dva prvky rozšírilo, modernizovalo
ihrisko.
Na základe zoznamov od riaditeliek
sme zosumarizovali požiadavky a pokúsili sme sa vybrať z ponuky trhu také
prvky, ktoré vyhovujú normám európskej únie a sú zároveň aj atraktívne,
resp. sú v poriadku aj z hľadiska funkčnosti. Dôležitým hľadiskom bolo aj to,
aby sme tieto veci zakúpili podľa možnosti od jedného výrobcu, potom aj ich
servis bude jednoduchší. Popri tom
všetkom zákon určuje, že na jednotlivé
prvky musia byť vydané povolenia.
Po ukončení obstarávania zo sumy
60 tisíc eur sme minuli 40 800 eur –
spolu s výdavkom za dovoz a monáž
–, takže sa podarilo ušetriť 19 200 eur.
Ale aj túto úsporu bolo kam presunúť:
využili sme ju na opravu strechy najväčšej materskej školy na Rybnom
trhu. Tých 40 800 eur sme rovnomerne
rozdelili podľa požiadaviek deviatich
materských škôl – ku koncu augusta,
začiatku septembra boli tieto investície
zrealizované.
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K tomu, aby sa tieto nové prvky mohli
používať, bolo potrebné povolenie inšpektorátu práce. Vtedy sme boli konfrontovaní s poznatkom, že nové prvky
boli v poriadku, ale našli sa také prvky
na ihriskách, ktoré sa z hľadiska predpisov únie ukázali ako nedostakové.
Niektoré, s dobrým úmyslom, zakúpili
práve rodičovské združenia, s cieľom,
aby sa na ihrisko dostalo viacero noviniek – ale predsavzatie a predpisy neboli vždy v súlade.
Preto odteraz musíme dbať na to, že
rozširovanie prvkov detských ihrísk je
možné iba za dodržania predpisov – v
opačnom prípade ich inšpektorát práce neodsúhlasí, a budú to vyhodené peniaze. Zato menšie nedostatky opravárenská skupina Municipalu odstránila
– takže maličkí mohli s radosťou začať
užívať svoje rozšírené ihriská.
Ale nejde nám iba rozširovanie ihrísk
v dvoroch materských škôl. V pláne
máme budovanie nových prvkov, resp.
nových ihrísk aj v rámci celého mesta.
Viacerí vedia napr. o tom, že namiesto
starých detských ihrísk na sídliskách
na Mlynskej ulici, resp. na Rybnom
námestí, ktoré už nezodpovedali požiadavkám európskej únie – ako sme
to vo svojom programe sľúbili – nahra-

díme novými, modernými, súčasným
predpisom zodpovedajúcimi detskými
ihriskami.
Aj keď tieto staršie ihriská doteraz v
požadovanom stave udržiavalo mesto,
pre sprísnenie bezpečnostných opatrení je jednoduchšie a hlavne rozumnejšie, ak ich nahradíme väčším, modernejším ihriskom.
Už aj skôr sme avizovali, že staré, pomaly už nebezpečné, zastarané ihriská
nahradíme modernými, centrálnymi ihriskami.
Dôležitým aspektom je, že nové ihriská budeme môcť sledovať pomocou
kamerového systému. Je síce pravdou,
že to-ktoré ihrisko nebude mať každý
„priamo pod oknom“, ale malou prechádzkou bude ľahko dostupné pri prechádzke s deťmi pre rodičov i starých
rodičov.
Plánujeme ďalej na sídlisku Nová
Vieska vytvorenie relaxačného parku,
ako sme uskutočnili na sídlisku Sever
2. V tomto roku to tu budú štyri menšie
ihriská, na sídlisku Sever 2 rozšírime
existujúci relaxačný park o exteriérové
prvky.
Naším netajeným cieľom je, aby sa
mladí, rodiny radovali z našich plánov.”
foto: Attila Nagy
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Megújulnak a játszóterek
Dr. Hájos Zoltán

Dunaszerdahely város polgármestere

Ezúttal az óvodai és más városi játszóterek megújulásáról kérdeztük dr.
Hájos Zoltán polgármestert.
„A képviselő-testület még tavaly úgy
határozott, hogy az iskolai sportpályákat, futópályákat követően az óvodai
játszóterek kerülnek a felújítások fókuszába. Szerettük volna ugyanis, hogy
mind biztonsági, mind attrakció szempontjából újdonsággal szolgáljunk a
gyerekeknek. Próbáljuk számukra a
szabadtéri lehetőségeket még vonzóbbá tenni, hogy ott jobban érezzék
magukat, akár délelőtti vagy délutáni
foglalkozásokon.
A városatyák 2019-ben a kilenc óvodaudvaron található játszóterek bővítésére, illetve korszerűsítésére 60 ezer
eurót hagytak jóvá. A döntést egyeztetés követte – a hivatal megszólította
az óvodavezetőket, és összegeztük az
igényeket. Nem volt egyszerű, hiszen
minden egyes játszótér más és más
szerkezetű, különböző kialakításúak.
Voltak helyek, ahol maguk a szülői szövetségek bővítették, modernizálták egy
vagy két elemmel a már meglévő játszóteret.
Az igazgatónők jelzése alapján aztán
összesítettük a kéréseket, és próbáltunk a piacon lévő, az európai uniós
normáknak is megfelelő azon játszótér-elemek között válogatni, amelyek
a kért igények mentén mutatósak is,
illetve funkció szempontjából is rend-
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ben vannak. Fontos szempont volt az
is, hogy ezeket az elemeket lehetőleg
egy cégtől szerezzük be, hiszen akkor
egyszerűbb lesz a szervizelés. Mindemellett a törvény azt is kimondja, hogy
a játszóelemeket engedélyeztetni kell.
A közbeszerzést követően a 60 ezer
eurós keretből végül 40 800 euró lett –
szállítással, szereléssel együtt –, így sikerült 19 200 eurót megspórolni. Azonban ezt a megspórolt pénzt is volt hova
átcsoportosítani: azt a legnagyobb
óvodánk, a Halpiac téri óvoda tetőszerkezetének a megjavítására használtuk
fel. A 40 800 eurót pedig arányosan a
kilenc óvoda játszótérelem-igényeire
fordítottuk – augusztus végével, szeptember elejével ezek a beruházások
meg is valósultak.
Ahhoz azonban, hogy ezeket az újabb
elemeket használatba is lehessen venni, szükség volt a munkaügyi felügyelőség engedélyére. Ekkor szembesültünk vele, hogy noha azok az elemek,
amelyek újonnan bekerültek, rendben
voltak, azonban voltak olyan játszótéri
elemek, amelyeknek az uniós előírások
szempontjából akadtak hiányosságaik.
Némelyiket jó szándékkal épp a szülői
szövetség vette, azért, hogy az ovik játszótereire több újdonság kerüljön – ám
a szándék és az előírások nem minden
esetben egyeztek meg.
Ezért a későbbiekben mindenképpen oda kell figyelnünk, hogy csakis az
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előírásoknak és szabványoknak megfelelően lehet bővíteni a játszótereket
– egyéb esetben ugyanis a munkaügyi
felügyelőség nem hagyja jóvá, és kidobott pénz lesz. Emellett a kisebb meghibásodásokat a Municipal karbantartó
csapata eltávolította – így a kicsik nagy
örömmel vehették birtokukba kibővült
játszótereiket.
Ám nem csak az oviudvarokon szeretnénk bővíteni: tervezünk ugyanis új
elemeket, illetve új játszóteret is létesíteni a városban.
Többen például tudnak róla, hogy a
Malom utcai, illetve a Halpiac téri lakótelepek régi, ám az európai uniós normáknak már nem megfelelő játszóterei
helyett – ahogyan azt programunkban
is ígértük – egy teljesen új, modern, és
a jelenlegi előírásoknak megfelelő játszóteret építünk.
Noha eddig ezeket a régi játszótereket karbantartotta a város, de a szabályok szigorodása miatt egyszerűbb,
de főképp ésszerűbb, ha ezeket egy
nagyobb, modernebb játszótérre cseréljük.
Korábban is azt jelöltük meg, hogy
korszerű, központi játszótereket létesítsünk a lassan már balesetveszélyessé váló régi, elavultak helyére.
Fontos szempont, hogy az új játszótérre jobban oda is tudunk majd figyelni a kamerarendszer segítségével. Igaz
persze, hogy egy-egy játszótér nem
lesz mindenkinek az „ablaka alatt”, de
egy kis sétával, könnyen elérhetik majd
a gyerekekkel sétáló szülők, nagyszülők.
Tervezünk továbbá az Újfalu lakótelepen egy pihenőpark kialakítását, mint
ahogyan az Észak kettes lakótelepen
megvalósult. Ebben az évben az Újfaluban négy kisebb játszótérelem kerül
kihelyezésre, az Észak kettes lakótelepen kültéri fitneszeszközökkel bővítjük
a meglevő pihenőparkot.
Nem titkolt célunk, hogy a fiatalok, a
családok öröme találkozzon terveinkkel.” 		
Nagy Attila felvétele
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Szent István hite példát mutat
A magyarság – éljen bárhol a világban – nem feledkezik meg ezer év
távlatából sem államalapító királyunk,
Szent István ünnepéről. Így tették ezt
városunkban is augusztus 20-án, amikor népes közönség tette tiszteletét a
Szent István-napi ünnepségen és koszorúzáson.
A koszorúzáson dr. Hájos Zoltán köszöntötte a megjelenteket, köztük dr.
Szilágyi Péter Ferencet, a Magyar Köztársaság Miniszterelnöksége nemzetpolitikai államtitkárságának miniszteri
biztosát, Jankovics Gyulát, Magyarország pozsonyi nagykövetségének tanácsosát, illetve járásunk, városunk
hivatalainak vezetőit, a történelmi
egyházak képviselőit, valamint minden
megjelent ünneplőt.
Mint ünnepi beszédében kiemelte,
olyan államférfiról emlékezünk meg,
aki hittel, elszántsággal és bátorsággal
alapította meg és kormányozta a Magyar Királyságot. „Szent István nemcsak bátor, de előrelátó is volt, hiszen
Magyarország ezer év után is létezik,
tagja az Európai Uniónak, és az Északatlanti Szerződésnek. Más nemzetek
eltűntek a történelem süllyesztőjében,
a magyar nemzet megtépázva bár, de
megmaradt” – fogalmazott.
A polgármester szavai szerint nekünk, felvidéki magyaroknak is példát
mutathat hitével, elszántságával, bátorságával – nemcsak a politikusoknak, hanem a hétköznapi embereknek
is.
Legyünk, mint elmondta, mi is elszántak, hogy képessé váljunk közösségünk
érdekében politikai érdekképviseletet
elérni a szlovák parlamentben, mert
nélkülünk hozzák majd meg a bennünket érintő döntéseket. Hájos Zoltán
szerint csak úgy tud a felvidéki magyar
közösség megmaradni és gyarapodni, ha nem leszünk megosztottak, ha
politikai erőink és szavazataink nem
szóródnak szét, mint ahogyan a múlt
évi európai parlamenti és az idei parlamenti választásokon. Elegendő bátorságra meg azért is van szükség, és
főleg a magyar politikai pártok vezetőinek, hogy az egységes érdekképviselet
érdekében le tudjanak ülni a tárgya-
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lóasztalhoz. Ott pedig merjék bátran
elmondani egymásnak kételyeiket és
bizalmatlanságuk okát, legyenek bátrak levetkőzni az egymással szembeni sérelmeiket és előítéleteiket, és egy
megállapodás elérésekor elmondani
és meggyőzni a saját pártjaik tagságát
az egységes politikai érdekképviselet
szükségszerűségéről.
Hájos Zoltán kiemelte, erre az egységes érdekképviseletre azért is van
szükség, mert a hétköznapi ember hitét vesztheti, ha közösségünk nem képes parlamenti képviseletet biztosítani
számára.
Az ünnepi megemlékezés szónoka, dr. Szilágyi Péter Ferenc is előbb a
múltba tekintett.
„100 esztendővel ezelőtt úgy látszott,
hogy beteljesednek rajtunk a történelmi jóslatok: a Szent István királyunktól
örökölt országot, amelyet véres harcok
során védtünk meg évszázadokon át,
darabjaira szedték. »Hol vagy István
király?« – hangozhatott hát szívbéli
meggyőződéssel a hívás egy évszázada a magyar ajkakról. A szívekben
pedig megfogalmazódott a nagy kérdés, melyet már oly sokszor tettek fel
oly sokan: Mi lesz velünk, magyarok?”
Mint mondta, azóta választ adtunk erre

a kérdésre, hiszen 100 esztendő múltán is itt vagyunk, és a Csallóköz szívében is ezt a választ adjuk a történelmi
kérdésre: itt vagyunk.
„A magyar nemzet életereje túlélte
Mohácsot és Világost, túlélte a szétszakítottságot és a 20. század borzalmait is. Nemzetünk megmaradt, mert
építménye ezeréves, megingathatatlan
alapokon áll.”
Megköszönte Dunaszerdahely magyarságának példamutató helytállását,
az összetartozásba vetett hitét, melynek egyik példájaként a DAC-stadiont
említette, „...amelyből a Nélküled sorai
elindultak a Kárpát-medencébe, majd
bejárták a világot és egybeforrasztották a magyar szíveket.”
A miniszteri biztos megjegyezte, sikerült megélhetővé tennünk az összetartozásunkat, hiszen számos területen – az oktatásban, a kultúrában, de
a gazdaságban is – tudunk működtetni
határokon átnyúló hálózatokat.
A beszédeket követően az ünnepség
résztvevői tiszteletüket fejezték ki koszorúik elhelyezésével. Az eseményen
a Szent György Kórus, illetve Sziklai
Krisztina (Rivalda Színház) működött
közre.
Szöveg és kép: Rózsár Vince
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Városunk személyiségeit díjazták
Tíz esztendeje már, hogy Dunaszerdahely városi díjjakkal jutalmazza
azon személyiségeket, akik kiemelkedő módon járultak hozzá hírnevének
öregbítéséhez. Az idei koronavírusjárvány ugyan módosította az eredetileg az áprilisi Szent György-napokra
tervezett díjátadót, ám mivel a körülmények most lehetővé tették, arra ezúttal a Szent István-napi ünnepségen
került sor.
Augusztus 20-án a hagyományos
szentmise és az ünnepi koszorúzás
után a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban gyűltek össze az
alkalomra meghívott vendégek.
„Rendkívüli időket élünk, amelyet szüleink és nagyszüleink sem éltek meg”
– fogalmazott megnyitó beszédében
dr. Hájos Zoltán polgármester. „Nem
volt még olyan húsvét, amikor a hívők
nem tudtak a templomban részt venni
a szentmisén, vagy az istentiszteleten.
Még a háborús időszakban is megtalálták a lehetőségét, hogy a templomba
mehessenek.”
A polgármester utalt rá, hogy mivel a
tavaszi díjátadó a sajnálatos körülmények miatt elmaradt, városunk az idén
visszatért a korábbi tradícióhoz, méltó
helyet találva annak Szent István napján. Hájos Zoltán szavai szerint ugyanis a városi díjak egyben szimbolikával
is bírnak.
„Ezekkel a díjakkal köszönjük meg a
díjazottjainknak a közösségünk érdekében elvégzett munkájukat, illetve a
sport területén elért kimagasló eredményeiket, valamint példát mutatunk
a fiataloknak, hogy érdemes a közért
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cselekedni, hiszen éppen a városi díjak odaítélésével köszöni meg közösségünk az embertársainkért elvégzett
munkát, vagy a sok lemondást követően elért sportteljesítményt.”
Rövid köszöntője végén azt kívánta
a városnak, hogy közösségünknek sok
ilyen személyisége legyen.
Elsőként a város díszpolgára címet
adták át. Ezt olyan Dunaszerdahelyen
kívül élő jelentős személyiségek kaphatják, akik sokéves tevékenységükkel
nagymértékben és rendkívül jelentős
módon járultak hozzá a város fejlődéséhez és gyarapításához, érdekeinek
védelméhez és jó hírnevének terjesztéséhez.
Idén a Dunaszerdahely Város Díszpolgára címmel városunk korábbi esperesplébánosát, Kiss Róbert atyát
tisztelték meg, akit 2020-ban a Nagyszombati Főegyházmegye általános
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helynökévé nevezett ki Orosch János
érsek. Az elismerést dr. Hájos Zoltán
polgármester, A. Szabó László és Karaffa Attila alpolgármesterek, valamint
Bokros Bianka diákpolgármester adták
át.
A Pro Urbe-díjat a városi képviselőtestület határozata értelmében három
kategóriában ítélik oda – a társadalmi
élet, a kultúra és a sport kategóriájában. A 2020-as év díjazottai Tóth László, Jarábik Gabriella és Mészáros Ildikó
lettek.
A Budapesten született Tóth László
József Attila-díjas költő, műfordító, dramaturg, színháztörténész, szerkesztő
és esszéíró a kortárs magyar irodalom
összmagyar viszonylatban is ismert és
elismert személyisége.
Jarábik Gabriella, pedagógus, népművelő, kisszínpadi rendező, múzefolytatás a 6. oldalon

5

umigazgató Csúzon született, majd
1972-től Dunaszerdahelyen él. Több kiemelkedő munkahelyi megbízása mellett 16 évig aktívan bekapcsolódott a
városi önkormányzat munkájába, mint
képviselő és különböző szakbizottságok tagja, de ismertségét a különböző
hazai és külföldi díjakkal jutalmazott
Fókusz Irodalmi Színpadban végzett
munkájának is köszönheti.
A sport kategóriában, a városatyák
döntése értelmében Mészáros Ildikó,
a HC DAC kézilabdaklub utánpótlásedzője vehette át a városi díjat, a sport
területén elért kimagasló eredményeiért. Mészáros Ildikót hazai és külföldi
szakmai körökben is szaktekintélynek
tekintik, aki elhivatott edzőként sok
gyermekkel szerettette meg a kézilabdát.
Dunaszerdahely Város Polgármesterének Díjára azok a magánszemélyek
és csoportok terjeszthetők fel, akik
kimagasló eredményeket értek el a
tudomány, a technika, a művészetek,
a sport és az oktatásügy terén, élet-
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mentő, vagy vagyonmentési akcióban
vettek részt, munkásságukkal pedig a
város érdekeit szolgálták, öregbítették
jó hírnevét idehaza és külföldön.
Hájos Zoltán polgármester ebben az
évben három díj odaítéléséről döntött,
valamint egy polgármesteri emléklapot
adott át.
Polgármesteri díjban részesült Nagy
Frigyes, településünk korábbi alpolgármestere, aki hosszú éveken keresztül
dolgozott a város fejlesztése érdekében. Hájos Zoltán ebben az évben polgármesteri díjban részesítette a Vox
Camerata kamarakórust, 30 éves jubileuma alkalmából; dr. Rajzák Lászlót
pedig az egészségügy területén elért
kimagasló munkája elismeréseként
tüntette ki.
A polgármesteri emléklapot ebben az
évben a dunaszerdahelyi birkózó klub
érdemelte ki.
Többéves hagyomány szerint a városi fenntartású óvodák és iskolák pedagógusainak a kitüntetését is az ünnepségkör keretében adják át.

Az Év pedagógusa díjat a szakma
Pőcz Ildikónak, a Komenský utcai óvoda óvónőjének ítélte oda. A díj mellett az
önkormányzat kulturális bizottságának
kezdeményezésére a nagyközönség is
szavazhatott arról, ki a legnépszerűbb
pedagógus. Az utolsó fordulóba hét
jelölt került: Duben Beáta, Ferdics Béla,
Gaál Zöld Ágnes, Kállay Piroska, Pőcz
Ildikó, Várady Andrea és Várady Zsuzsanna. Közülük a legtöbb szavazatot
Várady Zsuzsanna, a dunaszerdahelyi
Kodály Zoltán Alapiskola alsó tagozatos pedagógusa kapta.
Az ünnepi díjátadót megtisztelte jelenlétével dr. Szilágyi Péter, Magyarország Miniszterelnökségének nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa,
valamint Jankovics Gyula, Magyarország pozsonyi nagykövetségének tanácsosa is.
A gálaest műsorában pedig Bertók
Tóth Katalin, Bertók István, Bíró Éva, ifj.
Derzsi György és Tilajčík Edit működött
közre.
Szöveg és kép: Rózsár Vince
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V Deň sv. Štefana prevzali ocenenia
aj osobnosti nášho mesta
Mesto Dunajská Streda od roku 2010
oceňuje osobnosti, ktoré sa výnimočným spôsobom podieľali na šírení
dobrého mena nášho mesta. V tomto
roku pre pandémiu koronavírusu došlo síce k zmene termínu odovzdávania
cien, ku ktorému malo dôjsť v priebehu podujatí Dňa sv. Juraja v apríli, ale
akonáhle to okolnosti umožnili, táto
výnimočná udalosť sa uskutočnila počas osláv sv. Štefana.
Súčasťou osláv Dňa sv. Štefana bola
v priebehu popoludnia slávnostná svätá omša a kladenie vencov, potom sa
pozvaní hostia a, samozrejme, oslávenci dňa, ocenení, zišli v Mestskom
kultúrnom centre Benedeka Csaplára.
Slávnostné odovzdávanie cien uctil
svojou prítomnosťou Dr. Péter Szilágyi,
splnomocnenec vlády zodpovedný za
medzinárodnú politiku Maďarskej republiky, ako aj Gyula Jankovics, radca
veľvyslanectva Maďarskej republiky v
Bratislave.
Po oslavnej piesni v podaní Bertók
Tóth Katalin moderátorky večera Éva
Bíró a Edit Tilajčík odovzdali slovo primátorovi mesta Dr. Zoltánovi Hájosovi,
aby predniesol svoj pozdravný prejav.
Primátor mesta vo svojom pozdravnom príhovore vyzdvihol: „Žijeme v
mimoriadnej dobe, akú nezažili naši
rodičia ani prarodičia. Ešte nebola taká
Veľká noc, keď sa veriaci nemohli zísť
na svätej omši, na bohoslužbe. Aj v časoch vojny si našli príležitosť, aby mohli
zájsť do kostola.“
Primátor mesta Dunajská Streda
povedal, že pre poľutovaniahodné
okolnosti sa jarné odovzdávanie cien
nemohlo uskutočniť, mesto sa vrátilo
ku skoršej tradícii, k odovzdaniu cien
v Deň sv. Štefana. Podľa slov Zoltána
Hájosa mestské ocenenia nesú v sebe
aj istú symboliku.
„Udelením týchto cien ďakujeme oceneným za ich prácu v prospech spoločenstva, resp. za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov na poli športovom a
dávame tým príklad mladým, že oplatí
sa robiť pre spoločnosť, veď práve ude-
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lením mestských ocenení ďakuje naše
spoločenstvo za ich prácu v prospech
svojich blížnych, či za športové výkony
vyžadujúce veľa odriekania.“
Na záver svojho krátkeho príhovoru
vyjadril želanie, aby naše spoločenstvo
malo veľa takých osobností, ktorým
budeme môcť odovzdať mestské ocenenia.
Po pozdravnom príhovore vystúpil
György Derzsi ml. za hudobného sprievodu Istvána Bertóka s prednesom
svojej kompozície s názvom „Jöjjön a
fény“ (Nech príde jas), nasledoval hlavný bod programu, odovzdanie ceny
Čestný občan mesta Dunajská Streda.
Moderátorky ozrejmili, že túto významnú cenu dostávajú výnimočné osoby
žijúce mimo mesta Dunajská Streda,
ktoré svojou viacročnou činnosťou vo
veľkej miere a mimoriadne významne
prispeli k rozvoju a zveľaďovaniu mesta, k ochrane jeho záujmov a šíreniu
jeho dobrého mena. Vzápätí vyzvali
primátora mesta Dr. Zoltána Hájosa, viceprimátorov László A. Szabóa a Attilu
Karaffu, ako aj študentskú primátorku
Bianku Bokros, aby odovzdali cenu.
Tohtoročnú cenu Čestný občan mesta Dunajská Streda si vyslúžil predtým
v našom meste pôsobiaci otec Róbert
Kiss, ktorého v roku 2020 biskup Mons.
Ján Orosch vymenoval za stáleho zástupcu Trnavskej arcidiecézy.
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Cenu Pro Urbe, v zmysle rozhodnutia mestského zastupiteľstva udelia v
troch kategóriách: spoločenský život,
kultúra a šport.
Cenu roka 2020 dostali: Tóth László,
Jarábik Gabriella a Mészáros Ildikó.
Tóth László, narodený v Budapešti,
básnik, nositeľ ceny Józsefa Attilu, prekladateľ, dramaturg, divadelný historik,
redaktor a esejista, známa a uznávaná
osobnosť v rámci maďarstva a súčasnej maďarskej literatúry.
Jarábik Gabriella, pedagogička, osvetová pracovníčka, režisérka malých
javiskových foriem, riaditeľka múzea.
Narodila sa v Dubníku, od roku 1972
žije v Dunajskej Strede. Popri viacerých
významných pracovných povereniach
16 rokov sa aktívne zapájala do práce
samosprávy mesta, ako poslankyňa
a členka rôznych odborných komisií.
Za to, že sa dostala do povedomia,
môže ďakovať aj svojej práci v inštitúcii „Fókusz Irodalmi Színpad“ (Fokus
literárne pódium) ocenenej viacerými
domácimi i zahraničnými cenami.
V kategórii športu, v zmysle rozhodnutia mestského zastupiteľstva, cenu
mesta za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v športe prevzala Ildikó Mészáros, trénerka dorastu hádzanárskeho
klubu HC DAC. V domácich i zahraničpokračovanie na strane 8.
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ných odborných kruhoch je považovaná za autoritu, ktorá ako povolaná
trénerka v mnohých deťoch prebudila
lásku k hádzanej.
Po sólovej hre klavírneho majstra Istvána Bertóka prišlo na rad odovzdávanie Ceny primátora mesta Dunajská
Streda, na ktorú môžu byť nominované
súkromné osoby a skupiny, ktoré dosiahli vynikajúce výsledky na poli vedy,
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techniky, umenia, športu a vzdelávania.
Ďalej osoby alebo skupiny osôb, ktoré
sa zúčastnili akcie na záchranu života
či majetku, svojou prácou slúžili záujmom mesta, šírili dobré meno mesta
doma i v zahraničí.
Primátor mesta Dr. Zoltán Hájos v sa
v tomto roku rozhodol udeliť tri ceny a
jeden pamätný list primátora.
Cenu primátora mesta dostal Frigyes
Nagy, niekdajší viceprimátor Dunajskej
Stredy, ktorý po mnoho rokov pracoval
v záujme rozvoja mesta. Primátor mesta Zoltán Hájos tento rok udelil Cenu
primátora mesta aj komornému zboru
Vox Camerata pri príležitosti 30. výročia jeho vzniku. Ako uznanie za vynikajúce výsledky dosiahnuté v zdravotníctve cenu udelil Lászlóovi Rajzákovi.
Primátor nášho mesta udelil v tomto
roku aj Pamätný list primátora, ktorý si
vyslúžil dunajskostredský zápasnícky
klub.
Po piesňach, ktoré zaspievali Katalin Bertók a György Derzsi ml. za
klavírneho sprievodu Istvána Bertóka

nasledovalo, podľa tradície, ocenenie
pedagógov mestských materských a
základných škôl.
Cenu Pedagóg roka obdržala Ildikó
Pőcz, učiteľka Materskej školy na Komenského ulici.
Kultúrna a športová komisia mestskej samosprávy rozhodla, aby okrem
ceny Pedagóg roka o udelení ceny pre
najobľúbenejšieho pedagóga mohli
rozhodnúť občania. Do posledného
kola sa dostalo sedem návrhov: Beáta
Duben, Béla Ferdics, Gaál Zöld Ágnes,
Piroska Kállay, Ildikó Pőcz, Andrea Várady a Zsuzsanna Várady.
Na udelenie ceny Pedagóg roka 2020
od občanov najviac hlasov dostala
Zsuzsanna Várady, učiteľka 1. stupňa
Základnej školy Zoltána Kodálya v Dunajskej Strede.
V závere slávnostného udeľovania
cien si hostia mohli vychutnať úžasný
spev Bertók Tóth Katalin a Györgya
Derzsiho ml., ktorých na klavíri sprevádzal István Bertók.
Text a foto: Vince Rózsár
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Városunk díszpolgára, Kiss Róbert
Kiss Róbert – a Nagyszombati Főegyházmegye általános helynöke
Pozsonyban született, 1972. október
17-én. A teológiát itt, szülővárosában,
a Comenius Egyetem Szent Cirill és
Metód Római Katolikus Hittudományi Karán végezte. Pappá szentelése
1997-ben a pozsonyi Szent Mártondómban zajlott.
Dunaszerdahelyen 2000-től szolgált
káplánként, majd 2001-ben a plébániai kormányzóvá nevezték ki, valamint
a helyi esperesség iskolaesperesévé.
2008-ban a Dunaszerdahelyi Esperesség esperesévé nevezték ki. A városunkban töltött működési ideje alatt
Róbert atya nagy gondot fordított a
rábízott egyházközösségek megszervezésére és anyagi javainak felvirágoztatására. Folytatta a Nagyboldogasszony- és Szent György-templom
felújítását, a Szent György-plébániát
újjáépíttette, illetve virágoztak plébá-

nosi működése alatt a dunaszerdahelyi
egyházi közösségek.
2009-ben már gútai plébánosként és
a Komáromi Esperesség iskolaespereseként szolgált. Három évvel később
(2012-ben) Orosch János nagyszombati érsek püspöki helynökké nevezte
ki a Nagyszombati Érsekség magyar
ajkú hívei részére – egyben rábízták a
Nagyszombati Érseki Karitász vezetését és a nagyszombati Szent Ilonatemplom rektoraként tevékenykedett.

2014-ben a Nagyszombati Szent
Miklós Testületi Káptalan kanonokává
emelték, egy évre rá pedig a budapesti Szent István Lovagrend lovagjává
fogadták. 2016-ban komáromi esperesplébánosi megbízatást kapott. Itt
folytatta a Szent András-templom javítását, amely hathatós közreműködésével elnyerte a „Bazilika minor” címet.
Idén, 2020-ban Orosch János érsek a
Nagyszombati Főegyházmegye általános püspöki helynökévé nevezte ki.

Čestný občan mesta Dunajská Streda,
Róbert Kiss
Generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Mgr. Róbert Kiss sa
narodil v roku 1972 v Bratislave. Teológiu ukončil na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave, kde bol v dóme sv. Martina v roku
1997 vysvätený za kňaza.
V Dunajskej Strede začal svoje pôsobenie ako kaplan v roku
2000. Bol menovaný za farského administrátora a tiež za školského dekana dekanátu Dunajská Streda. V roku 2008 ho menovali za dekana dekanátu Dunajská Streda. Počas pôsobenia
u nás sa obetavo staral o jemu zverené farské spoločenstvá a
príkladne ochraňoval a zveľaďoval aj ich hmotné majetky.
Od roku 2009 pôsobil ako farár v Kolárove a školský dekan

dekanátu Komárno. V roku 2012 bol menovaný za biskupského vikára pre maďarsky hovoriacich veriacich
Trnavskej arcidiecézy, bol poverený vedením Trnavskej
arcidiecéznej charity a v Trnave pôsobil ako rektor kostola sv. Heleny.
V roku 2014 ho povýšili za kanonika Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave a o rok na to ho v Budapešti
prijali medzi rytierov Rytierskeho rádu sv. Štefana kráľa.
V 2016 bol menovaný za dekana-farára v Komárne. Tu
pokračuje opravou farského kostola sv. Ondreja, ktorý za
jeho pôsobenie získal titul „Bazilika minor“.
Tohto roku ho arcibiskup Mons. Ján Orosch menoval
za generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy.

Városunk Pro Urbe-díjasairól, illetve 2020-as díjazottjairól bővebben a dunaszerdahelyi.sk portálon olvashatnak!
Viac o ocenených cenou Pro Urbe a mestskými cenami v roku 2020 sa dočítate na portáli dunajskostredsky.sk!

Mesto v rámci Dňa bez áut (22. 09. 2020)
uzatvorí Hlavnú ulicu v meste
Mesto Dunajská Streda sa zapojilo do
kampane Európsky týždeň mobility,
ktorú koordinuje Slovenská agentúra
životného prostredia, rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na národnej
úrovni. Európsky týždeň mobility v
tomto roku bude od 16. septembra
do 22. septembra 2020. #europskytyzdenmobility
Témou ročníka 2020 je Čistejšia doprava pre všetkých! Táto téma odráža
ambiciózne ciele uhlíkovo neutrálneho
kontinentu do roku 2050. Jej cieľom je
tiež zdôrazniť dôležitosť dostupnosti
dopravy s nulovými emisiami a podporiť tento typ dopravy.
V tejto súvislosti sa samospráva
mesta Dunajská Streda rozhodla ponúknuť cestovateľskej verejnosti mestskú verejnú dopravu od 21. septembra
do 25. septembra zadarmo. Je pravda,
že súčasné dva autobusy jazdia na
naftu, avšak cieľom vedenia mesta Dunajská Streda je vymeniť súčasné dva
klasické autobusy na nízkopodlažné

autobusy s elektrickým pohonom, na
kúpu ktorých očakáva vyhlásenie výzvy
na podanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov Európskej
únie.
Mesto podporuje cyklodopravu, preto
odštartovalo projekt vybudovania cyklociest. Prvú etapu vybudovania cyklocesty v dĺžke 1,7 km na Hlavnej ulici
mesto dokončilo v roku 2018 Na vybudovanie ďalšej cyklocesty v dĺžke 2,3
km na Jesenského ulici a Bratislavskej
ceste mesto využilo fondy z Európskej
únie vo výške 192.888,- Eur, vrátane vybudovania dvoch krytých stojanov na
bicykle.
Mesto Dunajská Streda tiež podporuje elektromobilitu na území mesta.
Aj v tejto súvislosti prijatím všeobecne
záväzného nariadenia mesto stanovilo
pre nabíjacie stanice pre elektromobily
nulovú sadzbu dane z nehnuteľností.
Od budúceho roka samospráva zavedie bezplatné parkovanie na území
mesta pre automobily so zeleným
evidenčným číslom. Mestská polícia

Dunajská Streda pri svojej činnosti
používa dva elektromobily, a mestská
spoločnosť Gastro DS, s.r.o., ktorá zabezpečuje verejné stravovanie pre žiakov základných škôl na území mesta,
používa na rozvoz hotových jedál dodávkové vozidlo na elektrický pohon.
Mesto v rámci Dňa bez áut (22. septembra 2020) uzatvorí Hlavnú ulicu v
meste – kde každý deň prechádza vyše
20.000 vozidiel – od Námestia sv. Štefana po Dunajskú ulicu, resp. po Ulicu
biskupa Kondého v čase od 9.00 hod.
do 15.00 hod. V tomto termíne samospráva mesta Dunajská Streda poskytne verejné priestranstvo na propagáciu
udržateľnej dopravy. Pozornosť bude
venovaná bicyklovaniu a cyklodoprave,
elektromobilite a ďalším alternatívnym
pohonom pre automobily, ako vodíkový pohon. Na Hlavnej ulici bude stánok
s bicyklami, kde okrem klasických bicyklov budú predstavené aj e-bicykle,
stánok elektromobilov, stánok nabíjacích staníc pre elektromobily, stánok
automobilov na vodíkový pohon atď.

Verejné priestranstvá čistia
praktickým prostriedkom
Strojový park mestského podniku údržby Municipal Real Estate sa rozrástol o prospešnú technickú pomôcku. V týchto dňoch začali používať pri čistení verejných priestranstiev
zakúpený vysokotlakový stroj na horúcu vodu.
Viktor Harmanovsky, jeden z vedúcich pracovníkov mestského podniku pre náš portál uviedol, že jedným z podstatných
charakteristických znakov stroja slúžiaceho na čistenie aj dezinfekciu je, že popri tom je aj šetrný k životnému prostrediu.
Ďalšou výhodou je, že na jeho obsluhu stačí jeden pracovník. Z
500 litrovej nádrže dokáže pod veľkým tlakom vystrekovať až
99,5 stupňov Celzia horúcu vodu, takže už tlakom a teplotou
dokáže čistiť, dezinfikovať, bez pridania akýchkoľvek ďalších
čistiacich či dezinfekčných prostriedkov. V prvom rade bude
slúžiť na čistenie verejných priestranstiev, na odstraňovanie
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buriny zo škár, na čistenie zaprášených a znečistených
stien budov, ale je vhodný aj na čistenie a dezinfekciu
verejných lavičiek.
Ako prvé s jeho pomocou vyčistili stenu vonkajšieho javiska Mestského kultúrneho centra Benedeka
Csaplára, potom nasledovali lavičky na námestí pred
kultúrnym domom. Neskôr novým strojom vyčistili,
takpovediac vynovili pamätník Memento holokaustu a
jeho okolia na Námestí Jehudu Aszáda. Viktor Harmanovsky vyzdvihol, že čistiaci stroj bude odteraz denne
viditeľný na uliciach mesta, najprv v centre, postupne
aj na ďalších priestranstvách. V podstate bude, pokiaľ
nebude mrznúť, každodenne v používaní.
Vince Rózsár

2020. szeptember 16. / 16. septembra 2020
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Lezárják a Fő utcát – csupán egy napra
az Európai Mobilitás Hét kampánya miatt
Dunaszerdahely 2020. szeptember
22-én az Autómentes nap keretén belül lezárja a Fő utcát – amelyen napi
szinten több mint 20 000 gépjármű
halad át –, egészen a Szent István
tértől a Duna utcáig, illetve a Kondé
püspök utcáig, reggel 9.00 órától délután 15.00 óráig. A Fő utcán kerékpárstandok lesznek aznap elhelyezve,
ahol a klasszikus kerékpárok mellett
az e-kerékpárok is bemutatásra kerülnek, valamint elektromos meghajtású
járművek, azok töltőállomásai, hidrogénhajtású járművek standjai is megtalálhatóak lesznek.
#mobilityweek – Dunaszerdahely is
bekapcsolódott az Európai Mobilitás
Hét megnevezésű kampányba, amelynek koordinátora országos szinten a
Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának hatáskörébe tartozó Szlovák Környezetvédelmi Iroda.
Idén az Európai Mobilitás Hét 2020.
szeptember 16. és 22. között zajlik.
A 2020-as év témája: Klímabarát közlekedés mindenkiért. Célja pedig támogatni azt a nagyszabású tervet, amely
kontinensünket 2050-re karbonsemlegessé szeretné tenni. A téma ezen
felül nagy hangsúlyt fektet a kibocsátásmentes közlekedés hozzáférhetőségére és a közlekedés e formájának
támogatására.
Ezen oknál fogva Dunaszerdahely
Város Önkormányzata úgy határozott, hogy a 2020. szeptember 21. és
25. közti időszakban a városi tömegközlekedést a nyilvánosság részére
ingyenessé teszi. A jelenleg rendelkezésre álló két autóbusz igaz, hogy dízel
meghajtású, de a város vezetőségének célja, hogy ezeket a buszokat alacsonyplatós elektromos meghajtású
energiatakarékos autóbuszokra cserélje a jövőben. Az autóbuszok megvásárlására a város az európai uniós
alapból nyújtott vissza nem térítendő
támogatások iránti pályázati felhívás
kihirdetését várja.
Dunaszerdahely támogatja a kerékpáros közlekedést is – ezért kezdő-
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dött el a kerékpárutak kiépítése. Az
első szakasz 2018-ban készült el a Fő
utcán, amelynek hossza 1,7 km. A további szakaszok kiépítése a Jesenský
utcán és a Pozsonyi úton, 2,3 km hos�szan, európai uniós alapból nyújtott
192.888,- euró összegű támogatással
valósult meg. A kiépítés során a város
területén két fedett kerékpártároló is elhelyezésre került.
Dunaszerdahely továbbá támogatja
az elektromos meghajtású közlekedést is a város területén. Ezen oknál
fogva a város olyan általános érvényű
rendeletet fogadott el, amely alapján az
elektromos meghajtású járművek töltőállomásaira vonatkozó ingatlanadó
mértéke nulla. A következő évtől az önkormányzat bevezeti a zöld rendszámmal rendelkező járművek részére a város területén való ingyenes parkolást.
Dunaszerdahelyen a városi rendőrség
két elektromos meghajtású járművet
használ tevékenységének végzése
során, valamint a Gastro DS, városi
tulajdonban lévő korlátolt felelősségű
társaság, amely az általános iskolák

www.dunaszerdahelyi.sk • www.dunajskostredsky.sk

közétkeztetését látja el a város területén, az ételek kiszállítása során elektromos meghajtású járművet használ.
Dunaszerdahely ezért 2020. szeptember 22-én az Autómentes nap keretén belül lezárja a város Fő utcáját –
amelyen napi szinten több mint 20.000
gépjármű halad át – a Szent István tértől a Duna utcáig, illetve a Kondé püspök utcáig reggel 9.00 órától délután
15.00 óráig.
Ebben az időszakban Dunaszerdahely Város Önkormányzata a közterületet a fenntartható közlekedés népszerűsítésének adja át.
Ezen a napon a figyelem központjába
a kerékpáros közlekedés, az elektromos meghajtású és további alternatív
üzemanyaggal működő – mint a hidrogénhajtású – járművek kerülnek.
A Fő utcán kerékpárstandok lesznek
aznap elhelyezve, ahol a klasszikus
kerékpárok mellett az e-kerékpárok is
bemutatásra kerülnek, valamint elektromos meghajtású járművek, azok töltőállomásai, hidrogénhajtású járművek
standjai is megtalálhatóak lesznek.
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Expresný spoj do Bratislavy a späť
2. septembra ráno o pol siedmej začalo s premávkou autobusové spojenie,
ktoré bude pre cestujúcich zabezpečovať pohodlnejšie a rýchlejšie cestovanie medzi Dunajskou Stredou a
Bratislavou.
Jozef Viskupič, predseda Trnavského
samosprávneho kraja na tlačovej besede v skorých ranných hodinách vyjadril
radosť, že v spolupráci so župou sa podarilo uviesť do prevádzky tento spoj,
ktorý ponúka praktickú alternatívu pre
pendlerov medzi Dunajskou Stredou a
Bratislavou, s využitím nedávno odovzdanej diaľnice R7, ktorá ponúka možnosť rýchlejšej dopravy.
József Berényi, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja verí, že
toto autobusové spojenie, za 2,33 eura,
v prvom rade uľahčí cestovanie ľuďom
pracujúcim v Bratislave. Ako povedal,
aj rannou tlačovou besedou chceli spopularizovať túto novú príležitosť, ktorú,
samozrejme, aj oni sami vyskúšali.

Dopravný podnik SAD Dunajská Streda spúšťa toto expresné spojenie od
2. septembra 2020 medzi Dunajskou
Stredou a Bratislavou komfortnými, klimatizovanými autobusmi, oproti zaužívanému za oveľa kratší dopravný čas
medzi okresným a hlavným mestom.
Spoj bude premávať – v pracovných
dňoch – v špičke každú hodinu (od
4.30 do 8.30, večer od 17.30 do 18.30),
v ostatnom čase v dvojhodinových intervaloch, využívajúc diaľnicu R7, ktorá

umožní skrátenie dopravného času na
maximálne 50 minút. Zastávky má iba
v dvoch mestách, z Dunajskej Stredy
odchádza z 1. nástupišťa autobusovej
stanice, v Bratislave bude stáť vo Vrakuni, na Pažítkovej ulici a konečnú má
na autobusovej stanici na Bajkalskej
ulici.
V opačnom smere bude spoj odchádzať z 2. nástupišťa bratislavskej autobusovej stanice.
Text a foto: Vince Rózsár

Reštaurovanie pohrebných kočov
bolo úspešne zavŕšené
Žitnoostrovské múzeum úspešne dokončilo reštaurovanie
pohrebných kočov, ktoré sú súčasťou múzejnej zbierky. Tento pomerne náročný proces reštaurovania bol zahájený v roku
2018, kedy sa pracovníkom múzea podarilo z finančných
zdrojov Fondu na podporu umenia získať potrebnú dotáciu.
Prvý z pohrebných kočov, katolícky, múzeum do svojej zbierky získalo v 90. rokoch minulého storočia. Múzeu ho podarovala katolícka komunita z obce Jahodná. Ide o bohato zdobený
koč určený na katolícke pohrebné obrady, dekorujú ho figurálne ornamenty a zamatové čalúnenie vo vnútri, čo dodávalo
náležitú vážnosť a dôstojnosť pietnemu obradu. Vyrobený bol
začiatkom 20. storočia v dielni majstra Hieonymusa Siegela v
českom Trutnově.
Druhý z kočov, úmrtný, bol majetkom Židovskej náboženskej
obce v Dunajskej Strede. Do zbierkového fondu Žitnoostrovského múzea bol zaradený v roku 1986. Ide o drevený pohrebný voz, ktorý dokumentuje židovské zvyky na prelome 19. a 20.
storočia.
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Reštaurovanie týchto pamiatok sa realizovalo v dvoch
etapách pre jeho finančnú náročnosť. Reštaurátorské
práce, ktoré vykonal Mgr. František Šmigrovský a kolektív, boli zahájené v roku 2018, avšak pre nedostatok
financií ich nebolo možné dokončiť. V roku 2019 sa podarilo získať z Fondu na podporu umenia ďalšie finančné zdroje, ktoré nám umožnili reštaurovanie a konzervovanie kočov dotiahnuť do konca. Odborný zásah bol
nevyhnutný nielen na drevených a kovových častiach,
značne poškodené boli aj textilné a kožené súčasti, ktoré vyžadovali ošetrenie resp. úplnú náhradu.
Dokončenie reštaurátorských prác a prinavrátenie
kočov do ich pôvodnej autentickej podoby, ktoré vyžadovalo viac ako 30 tis. €, nám umožnilo koče sprístupniť pre verejnosť a od júna
ich môžu vidieť návštevníci
Vlastivedného domu v Šamoríne, ktoré je vysunutým
pracoviskom nášho múzea.

www.dunaszerdahelyi.sk • www.dunajskostredsky.sk
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Tovább épül
a Csallóköz és a Szigetköz turizmusa
A győri székhelyű Arrabona EGTC és
felvidéki Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség augusztus 12-én Dunaszerdahelyen tartotta közös projektindító sajtótájékoztatóját, amelyet dr.
Dézsi Csaba András győri, valamint dr.
Hájos Zoltán dunaszerdahelyi polgármester nyitott meg. A közös együttműködésben megvalósuló pályázat
célkitűzése a Szigetköz–Csallóköz
határon átnyúló turisztikai térség népszerűsítése, illetve az itt található jelentős turisztikai értékek bemutatása.
A sajtótájékoztató keretében a két
város vezetői is megfogalmazták jövőbeni együttműködési szándékukat
– amelyet most a korábbi kulturális
együttműködésen túl további területeken is hasznosítani kívánnak –, ami
tovább erősíti a két település között
jelenleg is fenn álló partnerséget, illetve lehetőséget teremt a jövőbeli testvérvárosi kapcsolat létesítésére. A két
város közös munkája nem újkeletű, hiszen korábban már a kultúra területén
is sikeresen valósítottak meg a Cultacross projekt keretében határon átnyúló
infrastruktúrafejlesztést Győrben és
Dunaszerdahelyen egyaránt, illetve a
régió kulturális örökségeinek, értékeinek, helyszíneinek jobb kihasználása,
a városok kulturális repertoárjának színesítése érdekében pedig az Arrabona
EGTC koordinálásával egy turisztikai
online platform jött létre cultractive.eu
néven.
A most indított és az Interreg Szlovákia–Magyarország Kisprojekt Alap
pályázati kiírás keretén belül az SKHU/
WETA/1901/4.1/101 regisztrációs számú projekt legfontosabb célkitűzése az
eddigi eredmények tovább fejlesztése,
a régió közös népszerűsítése lesz. Ennek érdekében a partnerek több akciót
és tevékenységet megvalósítani a projekt futamideje alatt, úgy, mint az említett oldal széleskörű online felületeken
történő népszerűsítése, promóciós
film készítése a régió természeti és kulturális értékeinek bemutatásával, népszerűsítő rendezvények szervezésével.
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Ezen rendezvények estében a helyi lakosság, illetve az ide érkező potenciális
vendégek számára kerülnek megrendezésre helytörténeti, városnéző séták,
kerékpártúrák, vízitúrák, melyek során
a régióban elérhető szabadidős lehetőségekre kívánjuk irányítani a fegyelmet. További népszerűsítő akciót fog
jelenteni az ún. médianap, amikor a két
ország médiaszereplőinek, sajtó orgánumainak, bloggereinek, részvételével
a Szigetköz-Csallóköz régió bejárása,
ismertetése tervezett a legjelentősebb
turisztikai attrakcióik bemutatásával.
A projekt megvalósítása során a
Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség tevékenységének részeként további tartalom fejlesztés is tervezett
az aktív turisztikai ajánló weboldalhoz
és régió turisztikai kínálatához kapcsolódóan. Mind a Szigetközi és mind
a Csallóközi területre 10-10 db tematikus túraútvonal kerül kidolgozásra kerékpáros és vízi útvonalak kijelölésével,
leírásával, illetve egyedi (történelmi,

kulturális, népművészeti) tématerületekre összpontosítva.
Az eseményen Győrből részt vett
Szele Szabolcs alpolgármester, Endrődi Péter kabinetfőnök, Virág-Adorján
Andrea polgármesteri főbiztos, Hajtó
Péter önkormányzati képviselő, Németh Tamás Zoltán, az Arrabona EGTC
igazgatója és dr. Herke Zoltán, az Arrabona EGTC fejlesztési vezetője, míg
Dunaszerdahelyről A. Szabó László és
Karaffa Attila alpolgármesterek, Bubniak Júlia hivatalvezető, Somogyi Gábor
termálparkigazgató, a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség (OOCR)
elnöke, illetve Koller Ingrid, a Csallóköz
Területi Idegenforgalmi Szövetség
(OOCR) igazgatója.
A sajtótájékoztatót követően a győri
delegáció meglátogatta a dunaszerdahelyi turisztikai információs irodát, a Fő
utcán elsétált a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központba, majd megtekintette a Thermálparkot.
sh/na, Nagy Attila felvétele
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RÖVID HÍREK – KRÁTKE SPRÁVY
Felvidéki szemmel címmel mutatták be augusztus 19-én a Vermes-villában Karaffa Attila első kötetét.
A könyvbemutató Bertók István és Vadkerti Imre közös produkciójával indult, majd Rajkovics Péter, a portálunkat is működtető vállalat igazgatója,
az est kérdezője üdvözölte a népes közönséget. Karaffa Attila kérdésekre
válaszolva elárulta, negyvenedik születésnapjára jelent meg a könyv, amelyben 40 fényképe mellett ugyanennyi, közel két évtized terméséből válogató
publicisztikai írása kapott helyet – ezek a felvidéki magyarság megmaradását és fejlődését érintik.
Mint Karaffa elmondta, továbbra is aktív a fotózás és a publicisztika területén, ám más könyvben nem gondolkodik, szeretné viszont folytatni a
kiállításának sorozatán, amely azonos címen fut.
A Csallóközi Múzeum kiállítótermében augusztus 3-án Andrásy Tibor
grafikusművész, képzőművész tárlatát mutatták be. A Tornalján született
művész a pozsonyi Képzőművészeti Főiskola grafikai és könyvillusztrátori
szakán tanult; 1970-től a Csallóközben, Somorján és Dunaszerdahelyen él.
Emília Radimáková művészettörténész szerint „Andrásy Tibor festőművész egyedi alkotó a hazai képzőművészek között. Kortársai szemléletmódjától is elkülönülve, saját utakon jár.” Nagy Kornélia művészettörténész, aki a
kiállítás rendezésébe is besegített, úgy látja, „a művész nyitott szemmel jár,
elsősorban a színek világa érdekli őt, a természet ábrázolása kerül előtérbe.
(...) Grafikái, képei összetett érzések, bonyolult konfliktusok belső igazságát
hordozzák.”
Rendhagyó módon indult a tanév a városi alapiskolákban szeptember
2-án – a gyerekeket osztályfőnökeik szülők nélkül várták, csupán az elsősök
és szüleik számára tartottak rövid ünnepélyes tanévnyitót. Az alsó tagozat
tanulóinak az osztálytermekben nem kötelező, de ajánlott a szájmaszk viselete, azonban az iskola más területein már kötelező számukra is. A gyerekeket kísérő törvényes képviselőknek / szülőnek minden esetben kötelező
a szájmaszk viselete az iskolák épületében. A többi évfolyam tanulóinak
kötelező a szájmaszk viselete az iskola épületében – a felső tagozatos diákoknak a saját osztályteremben is.

KRÓNIKA – KRONIKA
Születések – Novorodenci
Almási Darián, Brezovická Zoja,
Déžiová Anna, Dobai Dávid
Elek Sándor Soma
Füssi Kálmán, Gróf Hanna Liza
Horváth László, Horváth Márton
Jakab József György
Kollár Ádám Benett
Kukiová Jasmina
Nagy Réka, Patasi Norbert
Patassy Bálint, Pažitný Mathias
Serman Szabolcs, Šárközi Lilien
Elhalálozások – Zomreli
Bódis Zsuzsanna (1964)
Čupka Štefan (1930)
Ferdinand Július (1958)
Horváth Imrich (1950)
MVDr.Hurka Vojtech (1944)
Kalmárová Magdaléna (1935)
Molnár Štefan (1932)
Samek Jozef (1948)
Szalayová Mária (1930)
Házasságkötések – Sobáše
Bartal Szabolcs – Mgr. Farkasová Barbara
Blevins Adam Colin – Kulcsár Krisztina
Bors Tomáš – Ing. Cséfalvay Judit
Csizmadia Jozef – Horváthová Emese
Derzsi Dávid – Mgr. Szabó Kitti
Dvorský Denis – Chrenková Slávka
Farkaš Tomáš – Kiss Szilvia
Fašung Marek – Labudová Tímea
Hervay Tamás – Paluková Lilla
Ing.Gútay Krisztián – Straková Mária
Iván Dávid – Pečar Jessika
Janikovics Blažej – Teplaová Katarína
Juricin František – JUDr. Nagyová Szilvia
Máté Zsolt – Bors Katalin
Nachtmann Mário – Poláková Martina
Olláti Zsolt – Dinhová Erika
Szabó Arnold – Murová Viktória
Varga István – Berényi Anna
Vass Bálint – Vasová Dominika
Veszprémi Gabriel – Izsmánová Alžbeta
Zsemle Adrián – Kopecová Tímea

További információk, híreink, programkínálat Dunaszerdahelyről: www.dunaszerdahelyi.sk
Všetky články, programy, aktuálne informácie a správy nájdete na našej stránke: www.dunajskostredsky.sk

ELÉRHETŐSÉG – KONTAKT
Cím / Adresa: Erzsébet tér 1203; Alžbetínske námestie 1203
E-mail: press@perfects.sk
Web: dunaszerdahelyi.sk – dunajskostredsky.sk
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Készül Dunaszerdahely Gazdasági
és Szociális Fejlesztési Programja
– segítsen alakítani Ön is!

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na obdobie 2021-2027

Napjainkban zajlik Dunaszerdahely Város Gazdasági
és Szociális Fejlesztési Programjának kidolgozása a
2021–2027 közötti időszakra, amelynek célja a város lehetséges fejlesztési céljainak meghatározása a lakosság
életszínvonalának emelése végett. Ez a kérdőív jelentős
mértékben hozzájárulhat a tervezéshez és a tervek jövőbeni megvalósulásához.

V súčasnosti prebieha proces vypracovania Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská
Streda na obdobie 2021-2027, ktorého cieľom je identifikovať možné rozvojové zámery mesta, prispievajúce k
zvýšeniu kvality životnej úrovne obyvateľov.
Vážený obyvateľ / Vážená obyvateľka
mesta Dunajská Streda!
Tento dotazník do značnej miery môže napomôcť ku
konkrétnym návrhom pri plánovaní a následnej realizácií
aktivít do budúcnosti.
Touto cestou si Vás dovoľujeme vyzvať k spolupráci na
vypracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda. Budeme veľmi radi, ak odpoviete na nižšie uvedené otázky, pretože Vaše odpovede sú
dôležitým a cenným podkladom pre vypracovanie rozvojovej stratégie mesta.
Dotazník je anonymný a výsledky budú použité iba pre
účely vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na obdobie 2021-2027.
Dotazník nájdete pod QR-kódom.
Ďakujeme, že venujete Váš vzácny čas
na vyplnenie tohto dotazníka!

Tisztelt dunaszerdahelyi lakos!
Ezen kérdőív kitöltésével szeretnénk Önt felkérni együttműködésre Dunaszerdahely Város Gazdasági és Szociális Fejlesztési Programjának kidolgozásában. Nagyon
örülnénk, ha megválaszolná az alábbi kérdéseket, ugyanis az Ön válaszai fontos kiindulási alapot jelentenek a város fejlesztési stratégiájának kidolgozása során.
A kérdőív anonim, amelynek az eredményei felhasználásra kerülnek a város gazdasági és szociális fejlesztési
programjában az adott időszakban.
A kérdőív portálunkon vagy a QR-kód alatt
is elérhető.
Köszönjük, hogy időt áldoz a kérdőív kitöltésére.

SZENTMISÉK
Vasárnap: 8.00, 11.00, 17.00, Hétfő: 17.00, Kedd: 17.00,
Szerda: 8.00, Csütörtök: (16.30-tól szentségimádás),
17.00, Péntek: 17.00, Szombat: 15.30, 17.00
SVÄTÉ OMŠE
Nedeľa: 9.30, 15.30, Pondelok: 18.00, Utorok: 18.00, Streda: 7.00, Štvrtok: 18.00, Piatok: 18.00, Sobota: 8.00

A nyár utolsó nagy rendezvénye zajlott le augusztus 12én Sikabonyban: hatodik alkalommal kerültek elő a borgácsok, hogy a megjelent húsz csapat összemérje főzőtudományát és kreativitását a Sikikonyhán, a sikabonyi
szabadtűzön készült ételek és házi sütemények versenyén. Részletek, valamint további híreink a dunaszerdahelyi.sk portálon!

REF. ISTENTISZTELET
Vasárnap / Nedeľa: 9.00
EV. ISTENTISZTELET
Vasárnap: 10.00 / Nedeľa: 9.00
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