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Munkámból adódva sokat közlekedem a városunk pere-
mén található utakon, hogy egyik helyszínről minél gyorsab-
ban a másikra érjek. A közelmúltban átadott elkerülőút sokat
segít ilyenkor, mert északi irányból ki lehet kerülni a bevásár-
lóközpont körüli forgalmat, dugókat. Azt is tudjuk, ennek
utolsó része, amely gyermekkorom színhelyét, vagyis az Észak
II-es lakótelepet összeköti majd a Kisudvarnoki úttal, ugyan-
csak belátható időn belül elkészül.

Ahogy pedig autómból az új út előnyeit élvezem, mindig el-
töprengek, milyen rohamos tempóban épülnek az új negye-
dek, és hogyan növekszik városunk. Új utcák, lakónegyedek,
beköltöző fiatal családok és megvalósuló álmok. Ezt is jelentik
az épülő házak, s akár a városunk lakosságának gyarapodását
is, bár ezen a téren a modern trendek nem annyira kedvezők.
Sokan ugyanis nem jelentik át átmeneti vagy állandó lakhe-
lyüket, s mintha nem is dunaszerdahelyiek lennének.

Pedig éppen a lakosság számának növekedése jelentene
újabb lehetőségeket a városnak, akár bevételek szintjén, de
nem csupán ott, amelyeket a későbbiekben más formában
tudna visszaadni lakosának. Jelenleg ugyanis a bőrünkön

érezzük a gazdasági növekedést, ha másként nem is, legalább
a vállalkozói szektor beruházásaira és a munkaerőhiányra te-
kintve, de hosszabb távon a szűkebb időkre is fel kell készülni.
Az önkormányzat előre tekintve akkor vett fel hitelt és valósí-
tott meg abból beruházásokat, amikor a kamat a pénzromlás
értékével azonos szinten állt, és bevételei relatíve magasabbak
voltak, így ez kevésbé volt megterhelő a költségvetésnek, hosz-
szabb távon pedig egyértelmű gazdasági hasznot hozott.

Vajon mi is tudjuk, hogy a rosszabb időszakokban hogyan
fogunk tudni boldogulni a mindennapi kihívásokkal? A fel-
mérések azt mutatják, még mindig nagy gond régiónkban az
eladósodottság, a hitelek száma pedig országosan is gondokat
okoz. A növekedésnek ilyen jellegű kihívásai is vannak, ame-
lyekre fel kell készülnünk, hiszen tudjuk, éppen tíz éve indult
a nagy válság. Közgazdászként jó látni, hogy önkormányzati
szinten már előre tekintünk, lakossági szinten is erre kellene
törekedni, mert a megvalósuló álmok túl sokba kerülhetnek a
családi kasszának.

Rajkovics Péter
főszerkesztő

Válságok tanítása

MEGJELENIK KÉTHETENTE
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Két hónapnyi kaland 
után hazatértek

Két hónapos túrájuk után a rajthelyen, a duna-
szerdahelyi Citroen kereskedésben várta az érdek-
lődőket az Expedition: Europa – Asia csapata. Jo-
jo Samek fotós és Gerő Zoltán operatőr szeptem-
ber első napján ugyaninnen indultak útra a Citro-
en C3-as sorozatgyártmányú gépkocsijukkal, és
végül hatvan nap alatt összesen 28 ezer kilométer
megtétele után érkeztek vissza Dunaszerdahelyre.
A keddi érkezés óta volt idejük kicsit megpihenni,
ma pedig készségesen válaszoltak a kérdésekre.

Megtudhattuk többek közt azt is, az egyik ma-
gukkal vitt gyógyszer miatt a fehérorosz határon
majdnem letartóztatták őket, s kalandok sokasága
várt rájuk Oroszországban is. Így például az elzárt
Észak-Korea határait is megközelítették, megis-
merték a segítőkész oroszokat, miközben a hetek
alatt rengeteg képanyagot is készítettek. Sőt, nem
csupán azt, hiszen négyrészes dokumentumfilmet
készítenek majd az útról, amelyet a mozikban is
szeretnének bemutatni. Előreláthatóan erre jövő
tavasszal kerülhet sor.

A két férfi jól kiegészítette egymást a hosszú he-
teken, Jojo vezetett, ahogy azt tervezték is, míg
Zoli rengeteg érdekes videoanyagot készített, és a
maga nyugodt hozzáállásával megfelelő útitársnak
bizonyult a lobbanékonyabb fényképész mellett. 

A csapat most egy kicsit megpihen, de már el is
kezdnek dolgozni a kép és videoanyag feldolgozá-
sán, amely mellett egy további túra is tervben van. 

Mobilná aplikácia Dunajskej Stredy
Minulý pondelok sa na mestskom úrade konala tlačová beseda o mo-

bilnej aplikácii a elektronickom vybavovaní záležitostí.
Primátor Hájos Zoltán uviedol, že informačný systém fungujúci od

roku 2016 napomáha práci zamestnancov úradu, ale má svoje opodstat-
nenie aj v rýchlosti a bezpapierovom,  elektronickom vybavovaní záleži-
tostí obyvateľov.

Informatik mestského úradu, Hodossy Géza, predstavil prítomným
informačný systém. Občania sa naň môžu napojiť prostredníctvom
brány, registrujú sa elektronickou identifikačnou kartou, kto ju nemá,
môže sa registrovať na mestskom úrade.

Okrem iného občania nájdu dáta ohľadne daní z nehnuteľností, daní,
poplatkov, zmlúv, objednávok, vernostnej karty, ale možná je aj komuni-
kácia s úradom. Od 1. januára 2019 sa prostredníctvom brány bude dať
vybavovať viacero záležitostí.  O tejto možnosti ešte budeme informovať.

V druhej časti tlačovej besedy bola predstavená mobilná aplikácia,
ktorá ponúka užitočné informácie pre turistov i domácich občanov. Dos-
tala meno DS APP. Referent úradu, Máhr Csaba, ktorý sa zúčastnil jej
vývoja, uviedol, že táto aplikácia je momentálne v maďarčine a slovenčine
a ponúka detailné informácie o mestskom úrade, možnosti posielania
správ príslušným pracovníkom, informuje o parkovacích možnostiach,
taxislužbu,  reštaurácie, bary, pozoruhodnosti, inštitúcie, zároveň navigá-
ciu k nim. Pre občanov bude užitočné, že môžu podať pripomienku či
sťažnosť a oznámiť napríklad poruchu verejného osvetlenia.

Hájos Zoltán vyzdvihol, že touto aplikáciou je celé mesto obsiahnu-
teľné v telefóne a čo je dôležité, prostredníctvom push správ môže mesto
informovať občanov o aktuálnych uzávierkach ciest či odstavení dodávky
elektriny či zaslať pozvánku.  Aplikáciu je možné stiahnúť na android aj
na iOS mobily pod názvom DS App.

A zöldhulladék mellett az ágakat is gyűjtik
A Municipal Real Estate DS Kft. értesíti a családi házas övezetben

élőket, hogy idén utolsó alkalommal november 26–28. között szállítják
el a kerti zöldhulladékot, ezúttal a fás szárú hulladékot is gyűjtik.

Kérik a lakosságot, hogy a megadott időpontban a zsákok mellé he-
lyezzék el a kötegelt faágakat, gallyakat, hogy azokat is el tudják szállíta-
ni. A vállalat egyúttal jelezte, hogy a zöldhulladék rendszeres elszállítása
tavasszal folytatódik.

Rövid hírek – Krátke správy

Cím / Adresa: Erzsébet tér 1203 
Alžbetínske námestie 1203

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

dunajskostredsky.sk

Lapunk elérhetőségei

További programkínálat, információk, híreink Dunaszerdahelyről: 

www.dunaszerdahelyi.sk  

Všetky články, programy, aktuálne informácie

a správy nájdete na našej stránke:

www.dunajskostredsky.sk
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Átadták a felújított Október utcai óvodát
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Városunk legnagyobb magyar tanítá-
si nyelvű óvodájának megújítására több
mint 300 ezer euró vissza nem térítendő
támogatást nyert el az önkormányzat a
Bethlen Gábor Alap felvidéki óvodafej-
lesztési pályázatán.

Az átadó ünnepségen Hájos Zoltán
polgármester beszélt arról, hogyan sike-
rült megújítani a város által működtetett
oktatási intézményeket, valamint a ne-
hézségekről, amelyek a szlovákiai pályá-
zati források elnyerését hátráltatták.
Köszönetet mondott a magyar kor-
mánynak a támogatásért, a munkálato-
kat megvalósító szakembereknek a
munkájukért, amelynek köszönhetően
megújulhatott az intézmény, és az óvo-
dai férőhelyeket is tudják növelni.

Grezsa István, a Kárpát-medencei
Óvodafejlesztési Programért felelős mi-
niszteri biztos a magyar óvodák fejlesz-
tésének fontosságát emelte ki beszédé-
ben, amelyet a magyar kormány jelentős
anyagi forrásokkal támogat. „A 21. szá-
zadban azt, hogy csendes, de nagyon is
szívós és kitartó építkezéssel és munká-
val erősítsük meg a Kárpát-medence
magyar szövetét. Ennek a meghatározó
színtere a magyar óvoda.”

A program egyik bevallott célja, hogy
a Kárpát-medencei óvodások száma

48 ezerről 60 ezerre nőjön 2020-ra.
Már az első évben ötezerrel nőtt az óvo-
dások száma – emelte ki a biztos, aki
kérte a szülőket, az anyanyelvi oktatást
válasszák gyermekeiknek, és biztosította
a jelenlevőket, hogy  a magyar kormány-
zat számára minden magyar fontos,
hogy meg tudjon maradni maradni a vi-
lág minden táján.

Menyhárt József, a Magyar Közösség
Pártja elnöke, amely a magyar kormány
partnere a program megvalósításban,
személyes élményeket is felelevenített az
óvoda kapcsán, mert mint elmondta, tíz
évvel korábban éppen az épület közelé-
ben éltek családjával. Az október végén
átadott Október utcai óvoda kapcsán
hangsúlyozta a magyar kormány segít-
ségének fontosságát, amely segíti a ma-
gyar iskolaválasztást is.

Pázmány Annamária, az óvoda igaz-
gatónője bemutatta az intézményük
múltját, amelynek korai évtizedei nem
voltak mentesek a kihívásoktól, de az el-
múlt években folyamatos munkával si-
került elérniük, hogy a szülők is egyre
nagyobb mértékben választják az intéz-
ményüket, s a fejlesztéseknek köszönhe-
tően a csoportok száma is növekedhet.

Az ünnepi műsorban segédkezett
Pápay Anna és Szabó Emma, a Novus
Ortus Diákszínpad tagjai, a magángim-
názium diákjai, illetve felléptek az óvo-
dás gyermekek és a Kis Dunaág Nép-
táncműhely, majd a szalagátvágással hi-
vatalosan is átadták a felújított intéz-
ményt.

Október 29-én délután ünnepé-
lyes keretek között adták át az Ok-
tóber utcai óvoda felújított épületét.
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Érdekességként kiemelhetjük, hogy
az eredetileg a polgármesteri székért
harcoló öt jelöltből mindegyik helyet
kap az elkövetkező négy évben a városi
döntésekben, hiszen míg Hájos polgár-
mester lesz, a további négy induló kép-
viselői helyet szerzett. 

Az MKP színeiben a testületbe ke-
rült A. Szabó László, Brunczvik Tün-
de, Bugár György, Dohorák Sándor,
Garay László, Gútay László, Hodosy
Szabolcs, Horony Ákos, Karaffa Atti-
la, Nagy Iván, Nagy Krisztián, Puha
György és Šándor Klára. Az elmúlt
négy évben képviselőként dolgozó
MKP-sok közül Kanovits György már
nem indult, Molnár Zoltán és Domon-
kos Tamás pedig nem jutott be.

Nyolc független képviselője lesz a
testületnek, akik közül Antal Ágota,
Dakó Sándor, Bachmann László eddig
is így dolgoztak a testületben, míg
Hakszer Roland, Herceg Andrea és
Horváth Zoltán az MKP listáján ju-

tottak be négy évvel ezelőtt. Rajtuk kí-
vül még Földes Károly és Őri Rita is
részt vesz majd a dunaszerdahelyi dön-
tésekben. Nem jutott testületbe ugyan-
akkor Ravasz Marián, Jarábik Gabriel-
la és Sebök Pál, illetve kimaradt Vangel
Ferenc is. 

Az országos politikában érdekelt du-
naszerdahelyi jelöltek közül nem kapott
a bejutáshoz elegendő szavazatot a me-
gyei választásokhoz hasonlóan Rigó
Konrád kulturális államtitkár, de Sár-
közy Irén parlamenti képviselő és Ra-
vasz Ábel romaügyi kormánybiztos sem.

Hájos Zoltán marad a polgármester
A szombati helyhatósági válasz-

tásokon városunk lakossága ismét
Hájos Zoltánt választotta meg pol-
gármesternek. A Magyar Közösség
Pártja jelöltje mellett a testületben is
ez a párt győzött, összesen 13 képvi-
selőjük lesz a 21 tagú önkormány-
zatban, ahová további 8 független
képviselő jutott. A Híd párt történe-
te során először egyetlen képviselőt
sem ad majd a testületnek.

A 2018. november 10-i választások eredményei – a polgármesterjelöltekre leadott 
szavazatok Výsledky volieb do orgánov samosprávy Mesta Dunajská Streda 
pre voľby primátora v roku 2018:

1. Hájos Zoltán (MKP-SMK) – 3127 szavazat/počet hlasov
2. Horváth Zoltán (független – nezávislý) – 2859
3. Hakszer Roland (független – nezávislý) – 992

(Visszaléptek a jelöltségtől/Vzdali sa kandidatúry)
Herceg Andrea (független – nezávislý) – 49
Dakó Sándor (független – nezávislý) – 48
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Ako zaujímavosť uvedieme, že spomedzi piatich kandidátov
na primátora, sa všetci budú zúčastňovať  na rozhodnutiach
mesta, kým Hájos ako primátor, ďalší štyria ako poslanci. 

Za SMK sa do zastupiteľstva dostali A. Szabó László,
Brunczvik Tünde, Bugár György, Dohorák Sándor, Garay
László, Gútay László, Hodosy Szabolcs, Horony Ákos, Karaf-
fa Attila, Nagy Iván, Nagy Krisztián, Puha György a Šándor
Klára. Z bývalých poslancov Kanovits György nekandidoval,
Molnár Zoltán a Domonkos Tamás nezískali dosť hlasov.

V zastupiteľstve bude osem nezávislých poslancov, spome-
dzi ktorých Antal Ágota, Dakó Sándor, Bachmann László boli
poslancami aj v minulom volebnom období, Hakszer Roland,
Herceg Andrea a Horváth Zoltán kandidovali v minulom vo-
lebnom období na kandidátke SMK. Okrem nich boli zvolení
aj Földes Károly a Őri Rita. Do zastupiteľstva sa nedostali Ra-
vasz Marián, Jarábik Gabriella a Sebök Pál, či tiež Vangel Fe-
renc. 

Politici Rigó Konrád – štátny tajomník ministerstva kultú-
ry, Sárközy Irén – poslankyňa parlamentu a Ravasz Ábel –
splnomocnenec vlády pre rómske komunity, sa do zastupiteľ-
stva nedostali.

Hájos Zoltán ostáva primátorom
V sobotných voľbách do samosprávy si občania náš-

ho mesta zvolili za primátora znova Hájosa Zoltána.
Popri kandidátovi SMK zvíťazila vo voľbách táto poli-
tická strana, bude mať 13 poslancov z 21 člennej sa-
mosprávy, v ktorej bude ešte okrem nich 8 nezávislých
poslancov. Počas histórie strany Most-Híd sa prvý raz
ani jeden ich kandidát do samosprávy nedostal.

A 2018. november 10-i választások eredményei a bejutott képviselőkre leadott 
szavazatok Výsledky volieb do orgánov samosprávy Mesta Dunajská Streda 
pre voľby poslancov do mestského zastupiteľstva v roku 2018:

1. választási körzet/Volebný obvod č. 1 
(zvolení poslanci)
Brunczvik Tünde (MKP) – 552 (szavazat/počet hlasov)
Herceg Andrea (független / nezávislý) – 489
Nagy Krisztián (MKP) – 460
Bachman László (független / nezávislý) – 446
Šándor Klára (MKP) – 382
További eredmények/Ďalšie výsledky: 
Ravasz Marian: 361, Katona Henrieta: 339, Péntek Ist-
ván: 304, Patassy Sándor: 276, Ravasz Ábel: 264, Ján
Berceli: 256, Csápay Marián: 231, Rajkovics Richárd:
209, Juraj Pavlík: 189, Štefan Horony: 155, Ľudovít Fe-
kete: 142.

2. választási körzet/ Volebný obvod č. 2 
(zvolení poslanci)
Antal Ágota (független / nezávislý) – 1019 (szavazat/
počet hlasov)
Karaffa Attila (MKP) – 907
A. Szabó László (MKP) – 848
Őri Rita (független / nezávislý) – 718
Nagy Iván (MKP) – 697
Gútay László (MKP) – 671
További eredmények/Ďalšie výsledky: Jerábik Gabriella:
605, Vangel Ferenc: 604, Domonkos Tamás: 597, Ollé Lu-

nák Mónika: 575, Štefan Sárközi: 304, Sárközy Irén: 292,
Borbély Nóra: 210. 

3. választási körzet/ Volebný obvod č. 3 
(zvolení poslanci)
Puha György (MKP) – 1285 (szavazat /počet hlasov)
Horváth Zoltán (független / nezávislý) – 963
Hodosy Szabolcs (MKP) – 913
Horony Ákos (MKP) – 901
Garay László (MKP) – 868
További eredmények/Ďalšie výsledky: Molnár Zoltán: 851,
Földes Richard: 495, Pápai Adriana: 467, Szabó Viktor:
458, Lelkes Levente: 353, Renáta Klauková: 291.

4. választási körzet/ Volebný obvod č. 4 
(zvolení poslanci)
Földes Károly (független / nezávislý) – 760 (szavazat / po-
čet hlasov)
Hakszer Roland (független / nezávislý) – 704
Bugár György (MKP) – 699
Dakó Sándor (független / nezávislý) – 625
Dohorák Sándor (MKP) – 581
További eredmények/Ďalšie výsledky: Szabó Mária: 567,
Sebök Pál: 555, Rigó Konrád: 536, Szabó Katalin: 496,
Hegyi Gyula: 428, Rigó Andrea: 408, Peter Štuller: 287.
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Járásunk hétköznapi hőseit díjazták

A rendezvényen emlékéremmel ju-
talmazták a véradókat, hogy így kö-
szönjék meg önzetlen tettüket. Mint a
bevezetőből kiderült, a díjazottak ösz-
szesen több mint 4500 emberi életet
mentettek meg, s egyébként a járásban
a tavalyi véradók száma megközelítette
az ezret. A folytatásban aztán az emlék-
érmek kerültek átadásra, azon véradók,
akik több mint 10 alkalommal adtak
vért bronz fokozatú érmet kaptak,
ezüst fokozatban azok részesültek,
akik több mint 20 alkalommal éltek a
véradás lehetőségével.

Arany fokozatú emlékérem a nők
esetében a 30., férfiaknál a 40. alkalom-
kor jár. A gyémánt fokozatot nőknél a
60., férfiaknál pedig a 80. véradás jelen-
ti. A Kňazovický-emlékéremben része-
sültek Tarcsi György (Csenke) és Mé-
száros Tamás (Csallóköznádasd), akik
már több mint százszor adtak vért em-
bertársaik megsegítésére. Összesen 61
személyt és társulást díjaztak a csütör-
töki ünnepi rendezvényen, köztük 18
volt dunaszerdahelyi lakhelyűt.

Az elismeréseket a Vöröskereszt, va-
lamint a díjazott lakhelyének vezetői
adták át. A dunaszerdahelyieknek Há-

jos Zoltán polgármester és Bubniak Jú-
lia hivatalvezető. A kulturális műsort

pedig a nagyudvarnoki Búzavirág
énekkar biztosította. 

A dunaszerdahelyi díjazottak név-
sora:

Bronz fokozatú emlékérem:
Lukáš Palko, Zsoldos Péter, Pőcz

Gábor, Pelikán Linda, Nagy Lívia, Pó-
da Péter, Molnár Ferenc, Orbán Mária

Ezüst fokozatú emlékérem:
Mészáros Tamás, Marta Játziková
Arany fokozatú emlékérem:
Nagy Attila, Krastenics Renáta,

Mária Červenková, Varga Klaudia
Köszönőlevélben részesültek:
Egészségügyi Középiskola, Vasmera

Terézia, Beáta Hvizdáková, Nemzeti
Transzfúziós Szolgálat

Október 25-én adta át a Szlo-
vák Vöröskereszt területi szerveze-
te a Janský-érmeket az Üzleti és
Tájékoztatási Központban.
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Odmenení hrdinovia nášho okresu

Na podujatí boli ňou odmenení dar-
covia krvi z vďaky za ich nezištné činy.
Ako bolo uvedené, zachránili celkovo
viac ako 4500 ľudských životov, mimo-
chodom, počet darcov krvi v okrese sa
za minulý rok  priblížil tisícke. Bronzo-
vé plakety dostali tí darcovia, ktorí da-
rovali krv 10 krát,  striebornú tí, ktorí
darovali krv 20 krát.

Zlatá je za 30 darovaní krvi u žien a
40 u mužov. Diamantová u žien 60, u
mužov 80. Kňazovického plaketu zí-
skali Tarcsi György a Mészáros Tamás,
ktorí darovali krv už viac ako sto ráz.
Celkovo bolo odmenených 61 osôb a
združení, medzi nimi 18 Dunajsko-
stredčanov.

Cenu im odovzdal primátor mesta,
Hájos Zoltán a prednostka Bubniak
Júlia. O kultúrny program sa postaral
spevácky zbor Búzavirág z Veľkých
Dvorníkov.

Zoznam odmenených Dunajsko-
stredčanov:

Bronzová plaketa:
Lukáš Palko, Zsoldos Péter, Pőcz

Gábor, Pelikán Linda, Nagy Lívia,
Póda Péter, Molnár Ferenc, Orbán
Mária

Strieborná plaketa:
Mészáros Tamás, Marta Játzi-

ková
Zlatá plaketa:
Nagy Attila, Krastenics Renáta,

Mária Červenková, Varga Klaudia
Ďakovný list:
Stredná zdravotnícka škola,

Vasmera Terézia, Beáta Hvizdá-
ková, Národná transfúzna služba
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Okresná organizácia Slovenského
červeného kríža odovzdávala 25. ok-
tóbra v Obchodnom a informačnom
centre Janského plakety.
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A megbékélés és az összefogás szimbóluma
I. 
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A hősök előtt fejet hajtó, emléküket
felidéző ünnepi műsort a katonadalokat
éneklő Vásárúti Dalárda nyitotta, majd
dr. Hájos Zoltán polgármester köszön-
tötte a megjelenteket, többek között az
alkotást készítő Lebó Ferencet, illetve
Menyhárt Józsefet, az MKP elnökét, A.
Szabó László és Horváth Zoltán alpol-
gármestereket, mons. Szakál László Já-
nos esperest, Görözdi Zsolt tiszteletest,
Kornfeld Tibor zsidó hitközségi veze-
tőt, Vajda Barnabás történészt, a Selye
János Egyetem Tanárképző Karának
dékánhelyettesét, az egyetem történe-
lem tanszékének docensét, valamint a
megjelent városi képviselőket, illetve a
városi hivatal és a város intézményeinek
a munkatársait.

„Dunaszerdahely város önkormány-
zata régi adósságát kívánja itt ma az I. és
II. világháború dunaszerdahelyi katona-
áldozatainak az emlékművénél, annak
leleplezésével törleszteni városunk e hő-
sei és hozzátartozóik előtt. A Kárpát-
medencében számos városban és telepü-

lésen van I. és II. világháborús emlék-
mű, amely megemlékezik egy-egy tele-
pülés katonaáldozatairól. Ilyen Duna-
szerdahelyen, az egyik legnagyobb ma-

gyar városban, ezidáig még nem volt” –
mondta a polgármester, aki hozzátette,
hogy a világon minden elesett katonát
megilleti a kegyelet és a tisztelet, függet-
lenül attól, hogy milyen hadseregben
tett szolgálatot.

„A városunkból besorozott katonák-
nak és munkaszolgálatosoknak a hábo-
rú elvette az ifjúságukat, a családjukat,
az álmaikat. (…) A sors számukra más
utat jelölt ki, de más utat jelölt ki a hoz-
zátartozóknak is, akik gyermek, férj és
apa nélkül voltak kénytelenek élni, s
akiknek a háború fájdalmat és gyászt
hozott. (…) A mai nap méltó időpont
az I. és II. világháborús katonaáldozatok
emlékművének átadására, hiszen ma
van városunk emléknapja, és november
11-e közelségével az I. világháború befe-

Leleplezték és megáldották az I.
és II. világháború katonahőseinek
emlékművét november 2-án, Du-
naszerdahely város gyásznapján,
halottak napján a Csallóköz szívé-
ben. A több száz katona nevét őrző
alkotás a tájainkon is ismert Lebó
Ferenc magyar szobrászművész,
éremművész alkotása.
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jezésének 100. évfordulója, annak az I.
világháború befejezésének az évforduló-
ja, amelynek során a győztes hatalmak
ráerőltettették a legyőzöttekre akaratu-
kat, egy igazságtalan békeszerződés
megkötésébe kényszerítve őket, amely a
II. világháború kitörésének a magjául
szolgált” – jelezte Hájos Zoltán.

„Legyen ez az emlékmű szimbóluma
a megbékélésnek, az összefogásnak és a
megértésnek” – zárta köszöntőjét a vá-
rosvezető.

Az ünnepi beszédet tartó Vajda Bar-
nabás történész rámutatott: „Dunaszer-
dahelyen van emlékhelye a 2. világhábo-
rú összes szenvedő áldozatának. Van
méltó emlékhelye a dunaszerdahelyi le-
gyilkolt zsidóságnak. Van nemzetközi-
leg ismert emlékhelye a roma holoka-
usztnak. Van emléktemetőjük a Duna-
szerdahelyen meghalt első világháborús
idegen katonáknak. De nincs, legalábbis
eddig nem volt, emlékművük városunk
katonaáldozatainak. Ennek az emlék-
műnek most jött el az ideje. Nem azért,
mert a 100. évforduló egy kerek szám. A
mi katonáink emléke nem lehet szám-
misztika tárgya. Hanem azért, mert a
város vezetése meghallotta a lakosai
hangját, és mert volt benne akarat, hogy
a tervből valóság legyen.

A tett halála az okoskodás, mondja
Madách Imre Az ember tragédiájában.
Mire kellett volna várni? Mondjon vala-
ki alkalmasabb időt, mint a nagy háború
befejezésének 100. évfordulóját. Mond-
jon valaki alkalmasabb helyzetet, mint a
demokratikus világ viszonyait, amikor
szabadon vállalhatjuk a nemzeti hova-
tartozásunkat.

Ennek az emlékműnek most jött el a
legjobb ideje. Az, hogy a nagy háború
befejezésének 100. évfordulójára el is
készült, az még felemelőbbé teszi a meg-
emlékezésünket. Egy történésznek Isten
által adott kivételes kegyelem, hogy a
szülőhelyén egy magyar katonaemlék-
mű avatásán lehet jelen, és ott megszó-
lalhat. Ez a kivételes lehetőség mély alá-
zatra és egyértelmű beszédre késztet” –
fogalmazott az egyetemi docens.

„Eddig 100 katonanevet tartottunk
számon, mint dunaszerdahelyi illetősé-
gű elesett vagy eltűnt katonát. Ezen az
emlékművön jelenleg már 224 név talál-
ható. És Dunaszerdahelyen nemcsak a
72. és a 13. gyalogezred katonáiért, ha-
nem minden elesett magyar honvédért
harangot kondítunk. A magyar katona a
vesztesek oldalán harcolt mind a két há-
borúban. 1914–1918 között és 1939–
1945 között. Úgy halt meg, hogy fölötte

a vesztes bélyege virított” – mondta Vaj-
da, s végül hozzátette: „Nagyon helyes
döntés volt, hogy Dunaszerdahely ön-
kormányzata 2012-ben városi emlékna-
pot jelölt ki az I. és a II. világháború ál-
dozatai számára. (...) Legyen mostantól
ez a hely a dunaszerdahelyi katonaáldo-
zatok méltó emlékhelye! Jöjjünk ide em-
lékezni minden év november 11-én! Le-
gyen mostantól ez a hely az őszi csen-
desség, a béke és a megbékélés helye!” –
zárta gondolatait Vajda Barnabás.

Az ünnepi beszédeket követően az
emlékművet megáldották és megszen-
telték a történelmi egyházak képviselői.
A református egyház részéről Görözdi
Zsolt tiszteletes, a zsidó hitközségéről
Kornfeld Tibor, míg a katolikus egyhá-
zéról mons. Szakál László János esperes
vett részt a ceremónián.

A műsorban Babits Mihály Mi-
atyánk című verse Heringes William, a
Novus Ortus Diákszínpad tagja, a Du-
naszerdahelyi Magángimnázium diákja
tolmácsolásában hangzott el, majd Vol-
ner Nagy Melinda énekelt katonasirató-
kat, illetve a Vásárúti Dalárda zárta ka-
tonadalokkal a koszorúzás előtt a prog-
ramot.

Az ünnepi alkalom a Szózat közös
eléneklésével ért véget. 
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A Csaplár Benedek Városi Művelő-
dési Központ színháztermét október
26-án este színültig megtöltő sokaság-
nak valóban „feladták a leckét”: műfajok
sokaságát felvonultatva még igazi osz-
tálytermi hangulatot is megidéztek a je-
lenlegi és egykori magángimisek.

A gimnázium alapító igazgatója, vá-
rosunk alpolgármestre, A. Szabó László
köszöntő beszédében arra utalt, hogy „is-
kolát alapítani nem lehet csupán a célok
és a tervek alapján”, ha nincs meg az ala-
pítókban és a résztvevőkben a kellő vá-
gyakozás az ismeretlen, addig járatlan, és
néha sok veszélyt rejtő új iránt.

„Kell egy álom, amely mások újabb ál-
mait indítja mozgásba”, mondta A. Sza-
bó a tíz évvel ezelőtti eseményeket fel-
idézve, hozzátéve: „mindez egy közösség
közös gyümölcse.”

„Egy úton elindulni korántsem egy-
szerű. Ám most, hogy eme jelentős mér-
földkőhöz érkezett a magángimnázium,
előkerestem a 2008-ban megjelent új-
ságcikkeket, híradásokat, interjúkat. Az

olvasásuk közben az a megnyugtató ér-
zés töltött el, hogy ma se nyilatkoznék és
most se tennék másképp, mint annak
idején. a is ugyanazokkal az emberekkel
vágnék bele ebbe a nagy kalandba és ki-
hívásba, amely révén elsősorban a csalló-
közi magyar fiatalok számára próbálunk
gyökereket és szárnyakat adni. Minden-
kinek köszönöm hát, hogy kitartott mel-
lettem, hogy segített, támogatott, anya-
gilag és erkölcsileg egyaránt, erősítve ez-
zel a kötelékeinket.

Sohasem mások ellen – mindig vala-
miért dolgoztunk. S noha iskolánk rövid
históriája ma már sikertörténetnek tűn-
het, korántsem volt könnyű a kezdete-
kor” – fogalmazott az iskolaalapító al-
polgármester.

Külön említette azokat, akik egyrészt
az iskola indulásakor, illetve eddigi léte-
zése során is jelentős szerepet vállaltak a
háttérben, segítve azt. Így kiemelte Rácz
Józsefet és feleségét, Andreát, az indulás-

kor a helyszínt biztosító Vámbéry Ár-
min Alapiskola akkori igazgatóját, Fibi
Sándort, Vida Arankát, a Dunaszerda-
helyi Magyar Tannyelvű Magán Szak-
középiskola igazgatóját, illetve Világi
Oszkár vállalkozót.

Az ünnepségen hatalmas tapssal kö-
szöntötték az iskola tanári karát is.

S noha a beszédeket követő gálaest
kétórásra kerekedett, ám annyira tartal-
masra, sokszínűre és színvonalasra sike-
redett, hogy a hol megható pillanatokkal,
hol felhőtlen nevetéssel tarkított betétei
miatt szinte pillanatok alatt véget is ért –
a nézőközönség nagy bánatára.

Az estet végül állófogadással zárták.
A jubileum apropóján egy kötetet is

kiadott az iskolavezetés, amelyben egy-
részt az egykori és mai diákok mutatják
be a magángimis élet mindennapjait, il-
letve összegzik benne az eltelt tíz év
eredményeit, tapasztalatait. A kötetet a
vendégek a gálaesten kapták kézhez.

Tízéves a magángimnázium
Fennállásának tizedik esztende-

jét ünnepelte meg különleges gála-
esttel a Dunaszerdahelyi Magyar
Tanítási Nyelvű Gimnázium, vagy
ahogyan városunkban, régiónkban
ismerik: a szerdahelyi magángimi.
Az iskolavezetés könyvet is megje-
lentetett a jeles „életjubileum” kap-
csán.
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Mobilos alkalmazás segíti 
a dunaszerdahelyi mindennapokat

Hájos Zoltán polgármester elmondta, a 2016 óta műkö-
dő informatikai rendszer nagyban megkönnyíti a hivatali al-
kalmazottak munkáját, de az elektronikus ügyintézésben is
jelentős szerepe van, amellyel a polgár mindennapi intézke-
dése gyorsabbá és papírmentessé válhat.

Ezt követően Hodossy Géza, a városi hivatal informatiku-
sa mutatta be az informatikai rendszert, amelyet 2016-ban
vezettek be. Egy évvel később kezdtek a hivatal egységei kap-
csolódni a rendszerhez. Ehhez a polgárok egy elektronikus
ügyfélkapun keresztül kapcsolódhatnak, amelybe elektroni-
kus személyi igazolvánnyal regisztrálhatnak, aki nem rendel-
kezik ilyennel, akkor a rendszerbe a városi hivatalban is re-
gisztrálhat.

Ezen a rendszeren belül többek közt az ingatlanokkal,
adókkal, helyi illetékkel, szerződésekről, megrendelőkről,
folyamatban lévő ügyekről vagy éppen a hűségkártyával kap-
csolatban találnak adatokat a lakosok, de a hivatallal folyta-
tott hivatalos levelezés is elérhető rajta keresztül. 2019. ja-
nuár 1-jétől pedig több ügyintézési feladat végrehajtására
nyílik majd mód az alkalmazáson keresztül. Erről a későb-
biekben részletesen tájékoztatjuk majd olvasóinkat.

A sajtótájékoztató második felében a városunkba látoga-
tó turisták, de a hazai polgárok számára is hasznos informá-
ciókat nyújtó okostelefonos alkalmazás került bemutatásra,
amely a DS APP nevet kapta. Máhr Csaba, a hivatal refe-
rense, aki az alkalmazás fejlesztési folyamatában vett részt,
elmondta, az applikáció jelenleg magyar és szlovák nyelven

érhető el, és részletes információkat nyújt a városi hivatalról,
annak szervezeti felépítéséről, levélküldési lehetőségekkel az
illetékeseknek, de emellett megmutatja a városi fizetős parko-
lókat, a taxiszolgáltatásokat, az éttermeket, a bárokat, a látvá-
nyosságokat, az intézményeket és a szolgáltatások széles ská-
láját, s egyúttal navigációs lehetőséget is biztosít hozzájuk.

A polgárok számára nagyon hasznos lesz a bejelentés be-
küldése menüpont, amelynek köszönhetően néhány kattin-
tással elküldhetik a panaszaikat az illetékeseknek, legyen szó
a közvilágítás meghibásodásáról vagy éppen valamilyen más
észrevételről. 

Hájos Zoltán kiemelte, ezzel az alkalmazással a város egé-
szét átfogó információk érhetők el a telefonunkon keresztül,
s ami különösen fontos, hogy a push üzenetek segítségével,
amelyeket az applikáció küldeni tud, a városi hivatal értesít-
heti a polgárokat az aktuális útlezárásokról vagy az áramszol-
gáltató karbantartási munkálatairól, de akár meghívók is
küldhetők. 

Az alkalmazás az androidos és iOS-t használó telefonok-
ra is letölthető.

Az elektronikus ügyintézés lehetőségeiről és a duna-
szerdahelyi városi mobilalkalmazásról tartottak sajtó-
tájékoztatót múlt hétfőn a városi hivatalban.
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Már jövőre megépülhet 
a sikabonyi temető melletti körforgalom
Nagyszombat Megye Képviselő-testülete november 7-

én kihelyezett ülését Dunaszerdahelyen tartotta a városi
hivatal nagy üléstermében.

A testület 40 képviselőjéből 38 részt is vett az ülésen,
amelyet Jozef Viskupič megyeelnök külön kiemelt, s a magas
részvételi arányt megköszönte. Elmondta, a jövőben is ter-
veznek kihelyezett tanácskozást, márciusban Erdőháton, a
jövő nyáron pedig Pöstyénben.

Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere, az MKP
megyei frakcióvezetője is köszöntötte a képviselőket, majd a
Ladislav Dúbrava Gimnázium és a Vidékfejlesztési Szakkö-
zépiskola egy-egy diákja biztosította a kulturális nyitányt
vers és dal előadásával. 

Ezután a testület sorra tárgyalta a 11 napirendi pontot,
amelyek közül egy különösen fontos volt városunk számára.
Ebben ugyanis szerepelt többek közt a sikabonyi temető
melletti kereszteződés közlekedési kihívásának megoldása
is. Ennek érdekében egy körforgalom épülne, amelyet me-
gyei és városi forrásokból finanszíroznának, s a tervek sze-
rint jövőre el is készülhetne. Mint ismeretes, itt megyei és vá-
rosi utak találkozásáról van szó, ezért a megvalósításnak is
közösnek kell lennie. Emellett a Vidékfejlesztési Szakközép-
iskolánál működő uszoda felújítását és a Ladislav Dúbrava
Gimnázium tornatermének kialakítását is megszavazták a
képviselők. Tegyük hozzá rögtön, hogy ellenszavazat nélkül
mind a 38-an, amit Viskupič és Hájos is külön megköszönt,
s biztosították a megye további járásaiból érkező képviselő-
ket, hogy az őket érintő befektetések esetében hasonlóan
fognak cselekedni. 

Hájos Zoltán a képviselőknek indokolta, miért van szük-
ség ezekre a beruházásokra a városban, melyek közül például
az uszoda bizonyos gazdasági hasznot is termel. A Duna-
szerdahelyt érintő projektek között továbbá szerepelt a kő-

színház kialakításának támogatása is. Ennek első fázisa, a
projekt kidolgozása, még az idei évben megvalósul, majd fo-
lyamatos széles szakmai konzultáció mellett a további lépé-
sekre kerülne sor.  A színházépítés kapcsán Hájos elmondta,
a Dunaszerdahelyi járásban több mint 110 ezer ember él,
döntő többségben magyar nemzetiségűek, de a felépülő
színházban természetesen bemutatkozási lehetőséget kap-
nának más színházak, például a nagyszombati színház és a
komáromi Jókai Színház is. A kulturális élet felpezsdítését
szolgálja majd az új létesítmény, amire ennek a régiónak
nagy szüksége van.

Viskupič az ülést követő sajtótájékoztatón elmondta,
mint korábbi parlamenti kultúrpolitikus, fontosnak tartja a
kulturális bázisok megerősödését, és azt is, hogy a megye
gazdagítsa az intézményeinek számát, és ne elvessze azokat,
ahogy a korábbi 17 évben történt. A megyeelnök a Duna-
szerdahelyre érkező megyei beruházások euróban mérhető
összegét még nem kívánta portálunknak számszerűsíteni
(becslések szerint több százezer euróról van szó), ezt majd a
konkrét projektek megléte esetén tudja pontosítani, de fon-
tosnak tartja, hogy a megye legdélebbi járásában ilyen fej-
lesztések valósulhatnak meg. 

Berényi köszönetet mondott a megyeelnöknek azért is,
hogy két nagyon jelentős intézménybe nyert mandátumot. Az
egyik a kormány nemzeti kisebbségi tanácsa, ahová a megyeel-
nök javaslatára került. Szavazati joggal bíró, rendes tagjává vált
a szlovák régiós bizottságnak, ami az EU egyik legfontosabb
szerve, s ebben a bizottságban is a megyeelnök adta át neki a
helyét, amit nagyra becsül, és egyúttal nagy kihívás is számára.
A további Dunaszerdahelyi járást illető megyei beruházások
kapcsán érdemes elmondani, hogy elkészült a Nyárasd és Alis-
tál közötti útszakasz felújításának első része, jövőre a másik,
rövidebb rész is felújításra kerül, amely segít majd a teherforga-
lom elterelésében Ekecs és Nyárasd községekből.
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Átadták a felújított ravatalozót
Október végén adták át a Kisudvarnoki úti temető felújí-

tott ravatalozóját.

A hivatalos átadáson előbb Hájos Zoltán polgármester fog-
lalta össze a felújítást megelőző időszakot, és a megvalósítás lefo-
lyását is. Az önkormányzat több éve foglalkozott a halottasház
felújításának kérdésével, mert a modernizáció már esedékes volt.
2016 tavaszán egy nyilvános versenypályázatot hirdetett a rava-
talozó látványterveinek elkészítésére. A felhívásra 5 pályázó je-
lentkezett, az önkormányzat végül Pavol Holík építészmérnök
terveit találta anyagilag és esztétikailag is a legmegfelelőbbnek. A
felújítás során a fő szempont az volt, hogy az épület a 21. század
modern követelményeinek megfeleljen, és méltóságteljes kinéze-
te legyen. 

A polgármester beszédéből az is kiderült, összesen 462 ezer
euróba kerültek a felújítási munkálatok, további több mint 30
ezer euróba az épület berendezése és 10 ezer euróba a tervdoku-
mentáció. Egyúttal köszönetet mondott a felújításban résztvevő
személyeknek, a megvalósítást kivitelező vállalatoknak is. Ezt
követően az egyházi méltóságok felszentelték a ravatalozót, s fel-
szólalásukban kiemelték az emberi élettől való búcsúzás méltó
környezetének fontosságát, valamint azt is, az emberi lét végét
ugyan szomorúan kezeljük, de ez egy új kezdet is egyúttal. 

Pavol Holík építész kérdésünkre elárulta, a felújítási munká-
latok négy hónapot vettek igénybe, s idén nyáron kezdődtek, s a
teljes épület mellett a víz- és villanyvezetékek cseréjére is sor ke-
rült, igazából semmi sem maradt változatlan állapotban. A falak
jelentős részét lebontották, mert az volt a pályázatban kiírt cél,
hogy az épület mindhárom része használható legyen, s ezek ösz-
szenyitása komoly feladat elé állította a szakembereket. Végül si-
került ezzel a kihívással is megküzdeniük.

A végeredményben azt látjuk, hogy a három terem együtt áll
a búcsúzók rendelkezésére, de kisebb temetések alkalmával akár
össze is zárhatók. A több mint negyvenéves épület felújítása so-
rán több nem várt helyzettel is szembe kellett nézniük a projekt
megvalósítóinak, az évtizedes falakban több centiméteres kü-
lönbségeket fedeztek fel, de ezeket és a szerkezeti átalakításokat
is sikerrel vették.
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Születések – Novorodenci
Domsitz Hugo, Jankovichová Emily, 
Tászly Sebastian, Hervay Gréta, Megály Luca, Tar Nikolett

Elhalálozások – Zomreli
Almási Ľudovít (1943), Herdič Vojtech (1923), 
Horváth Juraj (1965), Juhosová Juliana (1951), 
Malík Štefan (1955), Páloš Jozef (1949), 
Zoltán Somogyi (1943), Mária Bokorová (1949), 
Bothová Jolana (1934), Hajdú Ivan (1965)

Házasságkötés – Sobáše
Czajlik Péter – Fialová Denisa
Derjan Lukáš – Magyaricsová Jana 
Ďuriš Michal – Kovšová Veronika
Hodosy Zoltán – Mgr. Görcs Melinda
Mgr. Muzsay András – Ing. Világiová Monika
Ravasz Tibor – Mgr. Viola Ágnes
Sárkány Csaba – Melinda Bachmanová
Fekete Zoltán – Laura Majbová
MUDr. Nagy Vidor – Michaela Těšická

Krónika – Kronika
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Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház
– Andrási Attila: Tizennyolc Csaplár Bene-
dek Városi Művelődési Központ, 19.00

Klikk Out Gála: 7. születésnapi buli és Év
lánya választás. Legendary Music Club,
19.00

Asszonysorsok, férfimulatságok. A Duna-
ág Táncműhely és a Rivalda Színház előadá-
sa. Csaplár Benedek Városi Művelődési Köz-
pont, 18.00

Hazajáró közönségtalálkozó. Csaplár Bene-
dek Városi Művelődési Központ, 18.00

VándorLáss est. Female Yetivel a világ kö-
rül. Csaplár Benedek Városi Művelődési Köz-
pont bábterme, 19.00

NOVEMBER  

15

NOVEMBER  

17

NOVEMBER  

18

NOVEMBER  

19

NOVEMBER  

21

A Nyugat-Szlovákiai Elosztó (Západoslovenská distribuc-
ná a. s.) tájékoztatja a lakosságot, hogy a tervezett munká-
latok miatt az áramszolgálatás ideiglenesen szünetel a kö-
vetkező időpontban:
November 22-én 9.00 és 15.00 között: Fürdő utca 37, 39
Nárcisz utca 1., illetve november 23-án 9.00 és 15.00 között:
Fürdő utca 18, 20, 22, 24, 26.

Programajánló

dunaszerdahelyi.sk/programok • dunajskostredsky.sk/programy



Vedúca klubu, Lepi Mária, privítala jubilujúcich členov, v prvom rade dvoch
mužov, takže možno prezradiť aj ich vek - 90 rokov: Lengyel István a Rácz Jenő.
S radosťou oznámila, že toho roku oslavuje okrúhliny 31 dám a 8 mužov.

Oslávencom program pripravili žiaci Gymnázia Dúbravu. Žiaci SOŠ rozvoja
vidieka ich zas prekvapili hudobno-poetickou zostavou, za čo dostali veľký po-
tlesk.

Hájos Zoltán jubilantov pozdravil v mene mesta i svojom vlastnom. Podľa jeho
slov nemožno každému zvlášť zagratulovať, preto je rád, že sa mohli stretnúť v
rámci tejto oslavy. Uviedol, že oslávenci oslavujú to, čo je za nimi, spomínajú na
životné skúsenosti a čo dobré spravili pre spoločnosť a pre svoje rodiny. "Môžeme
ďakovať Bohu, že Vám dal tento vek, dúfam, že vám aj do budúcnosti dá zdravie,
aby ste aj budúce okrúhliny mohli osláviť s vašimi príbuznými a v klube dôchod-
cov zas s priateľmi a známymi."

Potom si spolu štrngli na zdravie jubilantov a jubilanti si prevzali dar od mes-
ta.

Lepi Mária nám prezradila, že spomedzi 39 jubilantov majú dvaja 90 rokov,
dvaja 85, siedmi 80, trinásti 75, ôsmi 70 a siedmi 65.

Koncom októbra sa odovzdal zrekonštruovaný dom smútku v cintoríne na
Malodvorníckej ceste.

Počas jeho
odovzdávania
najprv primátor
mesta, Hájos
Zoltán, uviedol
obdobie pred sa-
motnou rekon-
štrukciou a jej
priebeh.  Samo-
správa sa viac
rokov zaoberala
otázkou rekon-

štrukcie, lebo modernizácia už bola potrebná.  Na jar roku 2016 vyhlásila oficiál-
nu súťaž na návrhy.  Na výzvu sa prihlásilo 5 záujemcov, samospráva napokon po-
važovala za najestetickejší a finančne najvýhodnejší návrh Ing.  Pavla Holíka. Po-
čas renovácie bolo hlavným kritériom to, aby budova vyhovovala požiadavkám 21.
storočia a aby mala dôstojný vzhľad.

Zo slov primátora vyplynulo, že rekonštrukcia stála 462 tisíc eur, viac ako 30
tisíc eur zariadenie interiéru a 10 tisíc eur stála dokumentácia. Zároveň sa poďa-
koval všetkým účastníkom rekonštrukcie.

Predstavitelia cirkvi potom dom smútku vysvätili, vo svojom príhovore vy-
zdvihli potrebu dôstojného miesta na rozlúčku s ľudským životom a že koniec
ľudského života je síce smutný, ale zároveň začiatkom niečoho nového.

Blahoprianie jubilantom 
v klube dôchodcov

Odovzdali zrekonštruovaný dom smútku
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Átadták a Mol Akadémiát
Odovzdali Mol Akadémiu

Black and White 10
Black and White 10

Civilek konferenciája
Konferencia 
mimovládních organizácií

Következő számunkból
Megjelenés november 28-án.
Nasledujúce číslo vychádza 28. novembra

Szentmisék
Vasárnap: 8.00, 11.00, 15.30 (Minden-

szentek-templom), Hétfő: 17.00, Kedd:
17.00, Szerda: 8.00, Csütörtök: (16.00 Szent-
ségimádás), 17.00, Péntek: 17.00, Szombat:
17.00, 18.00 (Mindenszentek-templom)

Sväté omše
Nedeľa: 9.30, 18.00 (Kostol Všetkých

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

Ref. istentisztelet
Vasárnap / Nedeľa: 9.00

Ev. istentisztelet
Vasárnap: 10.00 / Nedeľa: 9.00


