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Januári hőfokon
Az év első hónapjában még elevenen élnek bennünk az új 
év első napján tett fogadalmak, a konditermek ilyenkor új 
arcokkal telnek meg, a konyhában vagy éppen a boltokban 
is átalakulnak a szokásaink. Igaz, idén a korábbiaknál is na-
gyobb az átrendeződés, hiszen a rekordokat döntő inflációs 
időszak után az üzletek polcainál is a megszokottnál több 
időt kell tölteni, amíg eldöntjük, mit is érdemes, vagyis éri 
meg vásárolnunk.

A koronavírus időszaka után jött a háborús korszak, mely 
elszabaduló élelmiszerárakat és ugyan szabadabb hétközna-
pokat, de még több bizonytalanságot hozott. A szakemberek 
bár  nyugalomra intenek bennünket, mert az előrejelzések 
szerint nem kell recessziótól, vagyis gazdasági visszaesés-
től tartani, a legtöbb munkahely is megmarad, de mégis, az 
elmúlt három év arra is megtanított bennünket, mennyire 
függünk a globális világ hatásaitól.

Mit tehetünk akkor mégis mi itt, a Csallóközben? Csupán 
annyit, hogy józan paraszti ésszel tervezünk és nézünk a 

jövőbe, egyre gyakrabban figyelünk oda a lokális vagy helyi 
értékeinkre. 

Látjuk, a világ működése ugyan átalakul, a hatalmi pozíciók 
tekintetében is nagy a mozgolódás, de ahogy az eddig me-
leg napokat hozó januárnak az éves átlaghőmérsékletre, úgy 
ezen folyamatoknak is csak kis hatása van a teljes képre. A 
kis szerepünk ellenére viszont közvetlen környezetünkben a 
januári hőfok mellett is van remény egy-egy fordulatra.

El kellene hinnünk, hogy bár rohanhatunk a globális világ 
minden csillogást ígérő fényjátéka mellett bárhova, a műkö-
dési elvek csak lassan változnak. Ezért aztán éppen az apró 
tetteink pici hatásai azok, amelyek leginkább számítanak. 
A világ körforgása számára ugyan csak egy lélegzetvétellel 
érnek fel, de a saját kis univerzumunkat, a családunk, a bará-
taink, az ismerőseink napjait meg tudják változtatni. Ahogy a 
nálamnál bölcsebbek mondták, a lokális cselekvés indítja el 
a folyamatokat, kezdjünk tehát helyben.

Rajkovics Péter

Rózsár Vince felvétele
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Vernostná karta – je platná, ak…
PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta Dunajská Streda

Viacerí obyvatelia mesta navštívili 
mestský úrad s otázkou, kedy im bude 
doručená nová mestská vernost-
ná karta. Nevedeli totiž, že plastová 
vernostná karta vydaná v roku 2020 
stále funguje – jej platnosť si však 
obyvateľ „aktivuje“ každý rok v závis-
losti od toho, či má zaplatené miestne 
dane. Pýtali sme sa primátora Zoltána 
Hájosa.

Keď samospráva toho času spusti-
la program mestskej vernostnej karty, 
jej samotné vydanie sa viazalo na spl-
nenie určitých podmienok. To platí aj 
dnes: kto včas a v plnej výške zaplatí 
do rozpočtu mesta miestne dane a po-
platky, má ako držiteľ vernostnej karty  
nárok na isté výhody v mestských inšti-
túciách.

Po zavedení vernostnej karty každým 
rokom stúpala jej popularita. Pôvodnú, 
na obdobie jedného roka vydávanú kar-
tu laminovanú vo fólii po čase nahradi-
la dvojročná karta s čiarovým kódom. 
Ten slúžil (a dodnes slúži) na identifi-
káciu držiteľa karty a toho, či najneskôr 
do konca predchádzajúceho roka sku-
točne zaplatil miestne dane a poplat-
ky – až po ich uhradení mohol dostať 
novú mestskú vernostnú kartu.

V roku 2020, keďže vydanie každej 
karty a jej následné doručenie sa spá-
jalo s nemalými finančnými výdavka-
mi, sme sa zamysleli nad možnosťou 
vydania jej fyzicky odolnejšej verzie, 
na  jednej strane z dôvodu šetrenia 
a na strane druhej kvôli lepšej využiteľ-
nosti. Vďaka technologickému pokroku 
dnešná plastová karta poskytuje oveľa 
viac možností.

Aj tohto roku sa viacerí obyvatelia ob-
rátili na mestský úrad s otázkou, kedy 
dostanú novú vernostnú kartu.

Do ich pozornosti by som rád uviedol, 
že vernostné karty v obehu sú funkčné 
a platné od dátumu ich vydania, nie je 
ich teda potrebné vymieňať, keďže ich 
platnosť je na dobu neurčitú.

Zároveň by som však chcel zdôrazniť, 
že platnosť karty si každoročne „aktivu-
je“ obyvateľ sám zaplatením miestnej 
dane a poplatkov. Inými slovami, tí, kto-
rí ich zaplatili najneskôr do konca minu-
lého roka, majú naďalej platnú a funkč-
nú vernostnú kartu, no karta tých osôb, 
ktoré si túto povinnosť nesplnili, bude 
neplatná. V praxi možno mestské zľavy 
a výhody uplatniť len s aktívnou kartou.

Plastovú kartu však ani v tom prípa-
de nevyhadzujte, ak ste si tohto roku 
povinnosť zaplatiť mestské dane a po-
platky nesplnili, pretože, pokiaľ v aktu-
álnom roku uhradíte všetky staré dlhy 
a nedoplatky, nasledujúci rok sa vaša 
karta znova aktivuje!

Novú kartu vystavíme len v prípade, 
že obyvateľ mesta dovŕši 18 rokov 
a  má riadne zaplatené miestne dane 
a poplatky, resp. kto ešte vernostnú 
kartu doteraz vôbec nemal, tomu bude 
vystavená nová (napr. v prípade, že iba 
teraz vyrovnal svoje staré dlhy). V prí-
pade straty karty možno za poplatok 
požiadať o novú. Vydaním novej ver-

nostnej karty sa stará karta automatic-
ky deaktivuje.

O tom, kde všade môžu obyvatelia 
využiť zľavy, sme už tiež hovorili veľa. 
Možno nie každý vie, ale občania s 
vernostnou kartou mesta Dunajská 
Streda dostávajú výrazné zľavy naprí-
klad v  Thermalparku a viackrát sme 
hovorili aj o výhodných zľavách, ktoré 
samosprávou vydaná karta poskytuje 
v mestských vzdelávacích inštitúciách.

Podrobné informácie nájdete aj 
na webovej stránke mesta, v časti ve-
novanej vernostným kartám, na https://
dunstreda.sk/vernostna-karta.

V prípade, ak nemáte dlh voči mestu 
a napriek tomu si všimnete, že vaša 
karta nie je aktivovaná, obráťte sa 
na  sekretariát prednostky mestského 
úradu.

Obyvatelia si samozrejme môžu aj 
online skontrolovať, či nemajú voči 
mestu nejaké nedoplatky – môžu tak 
urobiť prostredníctvom elektronické-
ho zákazníckeho portálu na webovej 
stránke mesta (dunstreda.sk).
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Többen megkeresték a városi hivatalt, 
hogy mikor kézbesítik az új városi hű-
ségkártyát. Nem tudtak ugyanis arról, 
hogy a 2020-ban kiadott plasztik hű-
ségkártya most is működik – érvé-
nyességét azonban a lakos „aktiválja” 
évről évre, attól függően, befizette-e a 
helyi illetékeket. Ennek kapcsán kér-
deztük Hájos Zoltán polgármestert.

Legelőször, amikor elindult a városi 
hűségkártya-program, az önkormány-
zat eleve bizonyos feltételekhez kötöt-
te magának a kártyának a kiadását. Ez 
ma is érvényes: aki a városi költségve-
tésbe időben és hiánytalanul befizeti 
a  helyi adót és a helyi illetéket, akkor 
az a városi intézményekben kedvezmé-
nyekhez tud jutni valamilyen formában 
a hűségkártya segítségével. 

A hűségkártya bevezetését követően 
évről évre egyre nagyobb volt a kártya 
népszerűsége, amelyet eleinte csak 
egyéves időtartamra és fóliázott for-
mában adtunk ki. Azután jött a kétévés, 
vonalkóddal ellátott kártya. A vonalkód 
akkoriban is, és most is arra szolgál, 
hogy azonosítsa a kártya tulajdonosát, 
valóban befizette-e legkésőbb az  elő-
ző év végéig a helyi adót és illetéket – 
csak ezután kaphatott ugyanis városi 
hűségkártyát. 

2020-ban aztán, mivel minden egyes 
kártya kiadásának anyagi vonzata volt, 
illetve maga a kézbesítése is költsé-
gekkel járt, elgondolkodtunk, hogy 
egy fizikailag tartósabb hűségkártyát 
szükséges kiadnunk, egyrészt a spóro-
lás, másrészt a jobb kihasználhatóság 
okán. Ez a plasztikkártya pedig, kö-
szönhetően a technológiai fejlődésnek, 
már sokkal több lehetőséget biztosít. 

A városi hivatalt idén is többen meg-
keresték, arról érdeklődve, mikor kap-
ják meg az új hűségkártyájukat. 

Számukra jelzem, hogy a forgalom-
ban lévő hűségkártyák működőképe-
sek, a kiadásuk pillanatától érvényesek, 
tehát nem kell cserélni, hiszen megha-
tározatlan időre adtuk ki azokat. 

Hűségkártya – érvényes, ha…
A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Dr. Hájos Zoltán
Dunaszerdahely város polgármestere

Azonban azt mindenképp szeretném 
hangsúlyozni, hogy érvényességét 
maga a lakos „aktiválja” azáltal, hogy 
fizeti a helyi adót és az illetékeket, vagy 
sem. Magyarán, aki legkésőbb a múlt 
év végéig befizette azokat, annak a hű-
ségkártyája továbbra is érvényes, aki 
azonban nem tett eleget ennek a  kö-
telezettségének, az érvénytelenítette 
a hűségkártyáját. Gyakorlatilag ugyan-
is csak azzal a kártyával lehet a váro-
si kedvezményeket igényelni, amelyik 
érvényes. 

A plasztikkártyát azonban nem sza-
bad eldobni, mert az attól függően, 
hogy a helyi illetékeket befizették-e, 
ismét aktiválódik! Akkor is, ha az előző 
évben pl. „érvénytelen” volt. 

Csak abban az esetben adunk ki új 
kártyát, ha a lakos betöltötte a  tizen-
nyolcadik életévét, és rendesen fizették 
utána a helyi adót és az illetéket, illet-
ve azok kapnak új hűségkártyát, akik 
eddig még nem kaptak, mert például 
csak most rendezték a régi tartozása-
ikat. Aki elvesztette a plasztikkártyáját, 
az  pedig illeték ellenében igényelhet 
újat, az új hűságkártya kiadásával pe-

dig a  régi kártyája automatikusan ér-
vénytelenné válik.

Arról is sokat beszéltünk már, hogy 
hol tudják kihasználni a lakosok a ked-
vezményeket. Lehet, nem mindenki 
tudja, de például a dunaszerdahelyi 
hűségkártyával rendelkező polgárok 
a  Thermálparkban is jelentős kedvez-
ményeket kapnak, illetve többször be-
széltünk arról is, hogy milyen jelentős 
kedvezményeket biztosít az önkor-
mányzat által kiadott kedvezménykár-
tya a városi oktatási intézményekben 
is. Emellett részletesen lehet tájéko-
zódni a város honlapján, a hűségkár-
tyával foglalkozó résznél is, a dunstre-
da.sk/hu/husegkartya oldalon.

Ha pedig valaki, akinek nincs semmi-
lyen tartozása a város felé, és mégis 
azt észlelné, hogy nem érvényes a kár-
tyája, az a városi hivatalban, a hivatal-
vezető asszony titkárságán reklamál-
hat. 

Természetesen a lakosok online is 
ellenőrizhetik, hogy van-e valamilyen 
hátralékuk a város felé – azt a város 
honlapján (dunstreda.sk), az elektroni-
kus ügyfélkapun belépve tehetik meg.
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Schválili rozpočet mesta
Zastupiteľstvo mesta Dunajská Stre-
da zasadalo 24. januára. Na svojom 
treťom zasadnutí mestskí poslanci 
okrem iného hlasovali aj o rozpočte 
nášho mesta na rok 2023.

Roland Hakszer v úvode rokova-
nia navrhol zaradiť do programu bod 
o  odmeňovaní poslancov, čo väčšina 
prítomných nepodporila. Na návrh 
poslanca Ákosa Horonya po predchá-
dzajúcom odklade na zasadnutí v de-
cembri 2022 už po druhýkrát preložili 
návrh na schválenie zástupcov mesta 
v štatutárnych a kontrolných orgánoch 
obchodných spoločností s majetkovou 
účasťou mesta Dunajská Streda.

Následne zastupiteľstvo schválilo 
návrh rozpočtu mesta Dunajská Stre-
da na rok 2023. Primátor Zoltán Hájos 
v tejto súvislosti uviedol, že populistic-
ké, nesystémové opatrenia vlády zúžili 
manévrovací priestor samospráv, no 
zároveň zvýšili mieru neistoty. Naprí-
klad v dôsledku zavedenia daňového 
bonusu sa v našom meste zníži príjem 
z podielových daní o viac ako 800-ti-
síc eur a na druhej strane neprimera-
ne vysoké ceny energií a inflácia nútia 
samosprávu k vážnym rozhodnutiam 
a úsporám. Primátor dodal, že v pred-
loženom návrhu rozpočtu boli defino-
vané hlavné priority s prihliadnutím na 
racionálne hospodárenie. Spomedzi 
nich vyzdvihol, že je potrebné zabez-
pečiť plynulú prevádzku mestských 
inštitúcií a teda zabezpečiť primerané 
zásobovanie energiami v materských a 
základných školách ako aj v sociálnych 
zariadeniach.

Uviedol, že v rozbehnutých gran-
toch podporovaných Európskou úniou 
sa  bude pokračovať, no zároveň upo-
zornil na to, že v dôsledku inflácie mož-
no očakávať nárast úrokového zaťaže-
nia mesta o niekoľko stotisíc eur. Ďalej 
zdôraznil, že v predloženom návrhu 
rozpočtu vyčlenili na dotácie z rozpoč-
tu mesta v oblastiach kultúry, športu, 
vzdelávania aj oblasti sociálnej v roku 
2023 finančné prostriedky v celkovej 
hodnote  257 000 eur, čo je suma vyš-
šia ako minulý rok.

Primátor dodal, že v súčasnej krízovej 
situácii budú, žiaľ, vo viacerých prípa-

doch nútení pristúpiť k úsporným opat-
reniam; s ich možnosťami boli mestské 
inštitúcie už oboznámené.

Treba počítať aj s tým, že rozpočto-
vé parametre sa budú v priebehu roka 
určite upravovať, dodal primátor. Rok 
2022 plánujú uzavrieť v apríli - ušetrený 
prebytok bude zahrnutý do tohtoročné-
ho rozpočtu.

Na zasadnutí odznelo: čaká nás ne-
ľahké obdobie, ktoré predstavuje vážne 
výzvy pre samosprávy, teda aj pre Du-
najskú Stredu.

Po prijatí rozpočtu boli na rokovaní 
prezentované výsledky kontrol ukon-
čených v decembri 2022 a následne 
vedenie mesta rozhodlo o odpredaji 
alebo zámene niektorých pozemkov.

Schválili zámer výpožičky nebyto-
vých priestorov vo vlastníctve mesta 
medzi Mestským kultúrnym stredis-
kom Benedeka Csaplára a občianskym 
združením NFG, ako aj predĺženie 
zmlúv o  nájme nebytových priestorov 
vo vlastníctve mesta v Základnej škole 
Ármina Vámbéryho, ZŠ Gyulu Szabóa, 
ZŠ Smetanov háj a ZŠ Zoltána Kodálya.

Poslanci mesta schválili Dodatok č. 7 
k Prevádzkovému poriadku pohrebísk 
mesta Dunajská Streda, ktorým sa 
cena za vybudovanie základov hrobo-
vého rámu prevádzkovateľom pohre-
biska na mestských cintorínoch zvýši 

pre jednohrob z doterajších 229 eur 
na 275 eur a pre dvojhrob z 314 eur 
na 377 eur. Ďalej sa hlasovalo o návr-
hu Etického kódexu vzťahujúceho sa 
na zamestnancov mesta a schválený 
bol aj rozpočet Výzvy na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie z roz-
počtu Mesta na financovanie projektov 
realizovaných v rámci programu „Pod-
pora všeobecne prospešných služieb, 
všeobecne prospešných účelov ale-
bo verejnoprospešných účelov v roku 
2023“. Žiadosti o dotácie z rozpočtu 
mesta možno podať prostredníctvom 
elektronického formulára zverejneného 
na webovej stránke mesta. Zatiaľ čo 
doteraz sa žiadosti o finančnú podpo-
ru mesta podávali do konca januára, 
vzhľadom na práve schválený rozpočet 
na rok 2023 termíny podávania žiados-
tí  určili na obdobie od 30. januára 2023 
do 28. februára 2023. 

V bode „Rôzne“ sa hovorilo aj o par-
kovaní – dozvedeli sme sa, že na naj-
bližšom zasadnutí zastupiteľstva bude 
ďalej upresnené všeobecne záväzné 
nariadenie o parkovaní; v záujme zá-
stupcov mesta je vyhovieť požiadav-
kám obyvateľov s prihliadnutím na par-
kovacie potreby osobných vozidiel 
a dunajskostredských rodín.

Attila Nagy 
foto: Vince Rózsár
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Jóváhagyták a város költségvetését
Dunaszerdahely város képviselő-tes-
tülete január 24-én tartotta harmadik 
ülését, ahol az önkormányzati kép-
viselők többek között megszavazták 
városunk 2023-as költségvetését. 

A testületi ülés elején Hakszer Roland 
indítványozta, hogy vegyék fel az ülés-
rendbe a képviselők díjazásának prog-
rampontját, amelyet a többség nem 
támogatott. Horony Ákos képviselői 
indítványára elnapolták a városatyák 
a  városi tulajdonú cégek irányító és 
ellenőrző szerveinek az összetételéről 
szóló programpontot – amelyet koráb-
ban, a 2022. decemberi ülésen sem vi-
tattak meg. 

Ezt követően a testület Dunaszerda-
hely város költségvetésének 2023-as 
évi javaslatát hagyta jóvá. Hájos Zoltán 
polgármester ennek kapcsán elmond-
ta, hogy a kormány populista, nem rend-
szerszerű intézkedései szűkítették az 
önkormányzatok mozgásterét, ugyan-
akkor növelték a bizonytalanságot. Pél-
dául az adóbónusz bevezetésével több 
mint 800 ezer euróval csökken Duna-
szerdahely város részadóiból szárma-
zó bevétele, a másik oldalon pedig az 
elszabadult energiaárak és az infláció 
komoly döntések meghozatalára, meg-
szorításokra kényszerítik az  önkor-
mányzatot. A polgármester hozzátette, 
a beterjesztett költségvetésben fő pri-
oritásokat határoztak meg, a racioná-
lis gazdálkodás figyelembevételével. 
Ezek közül kiemelte, hogy a szükséges 
a városi intézmények zökkenőmentes 
működését, így az óvodák, az iskolák 
és a szociális intézmények megfelelő 
energiaellátását biztosítani. 

Elmondta, hogy az elkezdett, európai 
uniós támogatású pályázatokat foly-
tatni fogják, de figyelmeztetett arra is, 
hogy a város kamatterhei az infláció 
miatt várhatóan több százezer euróval 
emelkedhetnek. Rámutatott azonban, 
hogy az előterjesztett költségvetésben 
az előző évhez képest megemelkedett 
összeggel lehet majd számolni, vagyis 
a kulturális, a sport és a szociális pá-
lyázatokra összesen 257 ezer eurót 
tudnak elkülöníteni.

A polgármester hozzátette, a kiala-
kult válsághelyzetben sajnos több 
esetben is megszorításokra fognak 
kényszerülni, például a városi intézmé-
nyek megkapták a spórolás lehetősé-
geit tartalmazó utasításokat is.

Azzal is számolniuk kell, tette hozzá, 
hogy a költségvetés kialakított sarok-
számai minden bizonnyal igazítva lesz-
nek az év során. A 2022-es évet ápri-

lis magasságában tervezik lezárni, és 
az ott megspórolt többletet az idei évi 
költségvetésbe be fogják tudni vonni. 

Komoly időszaknak nézünk elébe, 
hangzott el az ülésen, ami jelentős ki-
hívásokat tartogat az önkormányzatok, 
így Dunaszerdahely számára is. 

A költségvetés elfogadása után 
a  2022 decemberében befejezett el-
lenőrzések eredményeit ismertették az 
ülésen, majd egyes parcellák eladásá-
ról vagy cseréjéről döntöttek a város-
atyák.

Jóváhagyták a város tulajdonában 
lévő, nem lakás jellegű helyiségek díj-
mentes kölcsönzését a Csaplár Be-
nedek Városi Művelődési Központ 
részéről az NFG klub felé, valamint 
városi tulajdonában lévő, nem lakás 
jellegű helyiségek bérleti szerződésnek 
a  meghosszabbítását a Vámbéry Ár-

(folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalról)

KÖLTSÉGHATÉKONYAN!

SZEMÉLYRE SZABOTT DUNASZERDAHELYI
HIRDETÉS A VÁROSI TÉVÉBEN, A LAPBAN VAGY 

A DUNASZERDAHELYI.SK-N!

Hirdessen 

-20%-20%
KEDVEZMÉNYKEDVEZMÉNY

info: +421 918 366 091, rajkovics@perfects.sk

min, a Szabó Gyula, a Smetana ligeti és 
a Kodály Zoltán Alapiskolákban.

A testület jóváhagyta Dunaszerda-
hely Város temetői működési rendjének 
7. sz. függelékmódosítását, így a váro-
si temetőkben a sírkeretek árát a koráb-
bi 229 euróról 275 euróra, a dupla sír-
kereteket pedig 314 euróról 377 euróra 
emelték. Szavaztak a város alkalma-
zottaira vonatkozó etikai kódexről, illet-
ve jóváhagyta a plénum a „Közhasznú 
szolgáltatások, általános közhasznú 
célok és közhasznú célok támogatása 

2023” program keretösszegét is. Ezzel 
a város költségvetéséből odaítélhető 
támogatásokra lehet majd a kérelme-
ket beadni, a város honlapján közzétett 
elektronikus űrlapon keresztül. Amíg 
korábban a kérvényeket január végéig 
lehetett leadni, addig a most elfogadott 
költségvetés fényében ez az időszak 
2023. január 30-a és a 2023. február 
28-a közötti időszakra módosul. 

Az egyebek programpontban szó 
esett a parkolásról is – itt megtudhat-
tuk, hogy a következő testületi ülésen 
ismét finomítani fogják a parkolási 
rendeletet, igyekezve eleget tenni a be-

érkező kéréseknek, a személyautók és 
a dunaszerdahelyi családok parkolási 
igényeinek a figyelembevételével. 

Nagy Attila
fotó: Rózsár Vince
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Himnuszunk születésnapját ünnepeltük
Hagyományosan január 22-én, a Ma-
gyar Kultúra Napján emlékeztek meg 
Dunaszerdahelyen a Himnusz szü-
letésnapjáról. A Pázmaneum Polgári 
Társulás és a Csaplár Benedek Városi 
Művelődési Központ szervezésében 
megvalósult ünnepi est szónoka Ma-
gyarország Miniszterelnökséget ve-
zető minisztere, Gulyás Gergely volt. 

„A verseknek megvan a maguk hatal-
ma” – kezdte ünnepi beszédét Gulyás 
Gergely miniszter, aki a történelmi pilla-
natokat idézve mondta, hogy a kétszáz 
esztendővel ezelőtt lejegyzett Himnusz 
„ott volt velünk mindig, az elvesztett, 
de túlélt 20. században. A harcterek 
és a  hadifogság poklában, s akkor is, 
amikor a trianoni döntés darabokra 
szaggatta nemcsak az országot, ha-
nem a  nemzetet is” – emlékeztetett 
a miniszter, aki rámutatott arra is, hogy 
„Kölcsey versével szimbolikusan is ün-
nepeljük a magyar kultúrát. (...) 

A kultúra természete szerint olyan, 
mint a béke: összeköt. A kultúra nem 
rombol és nem szakít szét, nem írja 
át a  történelmet, a  sírokon a neveket, 
a  történelemkönyvekben az esemé-
nyeket. Hanem megörökíti azokat. 
Nem vesz el senkitől semmit, inkább 
felmutatja mindazt, ami hozzánk tarto-
zik és számunkra fontos” – mutatott rá 
Gulyás Gergely. 

Magyarország Miniszterelnökséget 
vezető minisztere hangsúlyozta azt is, 
hogy ma „az ellenkultúrák korát éljük 
ugyanis. Közösségromboló, gyökér-
szaggató időket. Láttunk már hasonlót 
a 20. század totalitárius diktatúráinak 
idején. Gróf Esterházy János, egy nem-
zedékkel később pedig éppen Duray 
Miklós mutatta meg, miképp kell és le-
het ilyen időkben küzdeni.

Igaz, akkoriban fortélyos félelem, és 
nem korszerű kényelem mozgatta a vi-
lágot. A két veszély természete szerint 
mégis ugyanarról a tőről fakad, mind-
kettő tagadja a közösséget és a nem-
zeti kultúrát, tagadja a hitet és a nem-
zeti összetartozást. Látjuk, hova jutott 
Nyugat-Európa a globális érdekeket 
képviselő politikai erők nyomása alatt. 
Az ideológia megpróbálja legyőzni 
a  valóságot, a politikailag korrekt be-

széd a szólásszabadságot. A birodalmi 
Európa koncepciója, az  Európai Egye-
sült Államok célkitűzése a  nemzeti 
identitás felszámolását tartja kívána-
tosnak. Összekapcsolódásra van ép-
pen ezért szükség, ott, ahol hatalmas 
erők szóródnak szét. (…) Eljött az idő, 
amikor feloldva a feszültségeket a fel-
vidéki magyar közösség újra a számá-
hoz mért erővel tudja képviselni a  sa-
ját érdekeit. Ez segítheti elő legjobban 
a  szülőföldön magyarként való meg-
maradást” – fogalmazott Gulyás Ger-
gely, majd a következő szavakkal zárta 
ünnepi beszédét: 

„A Himnusz 200 év múltán sem vesz-
tette erejét. Felemel s összekapcsol 
minden magyart, éljen bárhol a világon. 
Himnuszunk élő bizonyítéka annak, 
hogy a nemzet felette áll a múló időnek. 
Ma sem kérhetünk mást, mint alázattal 
és hittel: Isten, áldd meg a magyart!”

A Himnusz születésnapjára megem-
lékező gálaest programja színes és 
gazdag volt – méltó az eseményhez. 

Elsőként Patos Lilla, a Kodály Zoltán 
Alapiskola tanulója (felkészítő tanára 
Simon Anikó) szavalta el a Himnuszt, 
majd a Vámbéry Ármin Alapiskola gye-
rekkórusa, a 2.D és a 3.C osztályos ta-
nulók énekeltek. A gyerekeket tanáraik, 
Csiffári Renáta, Horváth Tamás, Horvá-
th Linda és Bernáth Andrea készítették 
fel. A Komenský utcai ovisok körtán-
cait Németh Éva óvónő készítette elő, 
őket pedig Károlyi Hanna, a dunaszer-
dahelyi egyesített iskola tanulója követ-
te (felkészítő tanára Mohácsi Éva), aki 
egy Tóth Gabi dalt adott elő.

Hodossy Gyula költő, József Attila-
díjas író, Dunaszerdahely város dísz-

polgára saját verseit szavalta el, majd 
Vass Virág, Horváth Sofia Zina és Tóth 
Anna, a Vámbéry Ármin Gimnázium ta-
nulói (felkészítő tanáraik Cződör Henri-
etta és Szabó Mária) készültek szava-
lataikkal. A gálaesten Kevicky Tünde 
és Kollár Katalin is színpadra lépett 
a Szabadság, szerelem című produkci-
óval, majd a fellépéseket a Csallóközi 
és a  Csallóközi Ifjúsági Táncegyüttes 
Bodrogközi táncai zárták. Az est há-
ziasszonya Rajkovics Haizok Melinda 
volt.

Az estet Gulyás Gergely miniszteren 
kívül megtisztelte jelenlétével Magyar-
ország új pozsonyi nagykövete, Balogh 
Csaba, Nagyszombat megye alelnöke, 
Berényi József, valamint a Szövetség 
elnöke, Forró Krisztián is – utóbbiak 
Karaffa Attila alpolgármesterrel em-
léklapokat adtak át a program végén 
a fellépőknek.

A gálaest végén a főszervező Pázma-
neum Polgári Társulás elnöke, Karaffa 
Attila is megköszönte a jelenlévőknek, 
hogy együtt és méltóképpen tudtak 
megemlékezni nemzeti imádságunk 
születésnapjáról és a magyar kultúra 
fontosságáról, majd a közönséggel 
együtt elénekelték a Himnuszt.  

Nagy Attila, fotó: Nagy Gyula
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Parkolás – kisteherautók nélkül
Dunaszerdahely város képviselő-tes-
tülete még decemberi ülésén döntött 
a városi parkolást érintő változások-
ról. Ezek között szerepel az az  éj-
szakai parkolást érintő módosítás, 
amellyel a testület azt akarta előse-
gíteni, hogy a helyi lakosok számára 
egyszerűbb legyen a lakóhelyük kö-
zelében személyautójuk parkolása – 
furgonok és kisteherautók nélkül.

Dunaszerdahelyen 2021-ben lépett 
életbe az éjszakai lakótelepi parkolást 
szabályozó rendszer. Az ún. rezidens 
parkolási rendszer a lakótelepi par-
kolást hétköznap 17.01 órától reggel 
7.59-ig szabályozza. Napközben, illetve 
hétvégén továbbra is ingyenes, illetve 
nem regisztrációhoz kötött a lakótelepi 
parkolás.

Az elmúlt másfél év tapasztalatai 
után a képviselők úgy döntöttek, továb-
bi finomhangolásra van szükség.

Ennek jegyében december 13-án 
olyan módosítást fogadtak el, amely 
tovább pontosítja a parkolási szabályo-

kat. Ez azt jelenti, hogy januártól a rezi-
dens zónában (a kékkel kijelölt parkoló-
helyek) már csak az M1 kategóriájú, 5 
méternél nem hosszabb gépkocsik és 
az olyan N1 kategóriájú, öt méternél 
nem hosszabb gépjárművek parkol-
hatnak, amelyeknek több mint 3 ülő-
helyük van.

A rezidens zónákban (a kékkel ki-
jelölt parkolóhelyeken) a következő 
kategóriájú gépjárművek parkolása 
nem engedélyezett: M1 kategóriájú, 
5 méternél hosszabb járművek, M2, 
M3, N1 kategóriájú, 5 méter hosszabb 
autók, valamint az N1 kategóriájú 
gépkocsik, amelyek ugyan nem hosz-
szabbak 5  méternél, de maximálisan 
3 ülőhelyük van, N1 kategóriájú pla-
tós, N2, N3, O, T, R, C, S, L, LS, P.

Az alternatív parkolóhelyeken (a fe-
hérrel kijelölt parkolóhelyeken) a  par-
kolás az M1 kategóriájú személy-
gépkocsik mellett az N1 kategóriájú, 
5,5 méternél nem hosszabb járművek 
számára engedélyezett.

Az alternatív parkolóhelyeket (a fe-
hér színnel kijelölt parkolóhelyek) vi-
szont nem használhatják az M2, M3, 
N1 kategóriájú, 5,5 méternél hosz-
szabb járművek, N1 kategóriájú pla-
tós, N2, N3, O, T, R, C, S, L, LS, P kate-
góriájú járművek.

Az esti parkolás díja nem változott.
A parkolási változás kapcsán, ame-

lyet februártól fognak ellenőrizni a vá-
rosi rendőrök, a parkolást kezelő városi 
vállalat arra kéri a lakosokat, ha olyan 
autójuk van, amely besorolása nem 
egyértelmű a számukra, akkor láto-
gassanak el a Municipal Real Estate 
Kft. Erzsébet téri székhelyére, ahol 
az  első emeleti parkolási osztályon 
szívesen segítenek abban, hogy őket 
mennyire érintik az adott változások.

Ehhez elegendő a nagy forgalmit ma-
gukkal vinniük, amelyből kiolvasható 
a jármű kategorizálása. 

Ezzel elkerülhetők a kellemetlensé-
gek a türelmi időszakot követő ellenőr-
zések során.

Parkovanie – bez úžitkových vozidiel
O zmenách týkajúcich sa parkovania v meste rozhodlo 
zastupiteľstvo mesta Dunajská Streda ešte na svojom de-
cembrovom zasadnutí. Patrí medzi ne aj novela nočného 
parkovania, ktorou poslanci chceli miestnym obyvateľom 
uľahčiť zaparkovanie v blízkosti ich bydliska – bez úžitko-
vých a dodávkových vozidiel.

V Dunajskej Strede vstúpil do platnosti systém regulujúci 
nočné parkovanie na sídliskách v roku 2021. Takzvaný re-
zidentský parkovací systém upravuje parkovanie na sídlis-
kách v pracovných dňoch od 17:01 do 7:59 hod. Počas dňa 
a cez víkend je parkovanie na sídliskách naďalej bezplatné 
a nie je viazané na registráciu.

Po skúsenostiach z uplynulého roka a pol sa zástupcovia 
mesta rozhodli, že je potrebné ďalšie dolaďovanie.

Z tohto dôvodu bola 13. decembra prijatá novela, ktorá 
bližšie špecifikuje pravidlá parkovania. To znamená, že od ja-
nuára môžu v rezidentskej zóne (modrou farbou vyznačené 
parkovacie miesta) parkovať iba autá kategórie M1 nie dlh-
šie ako 5 metrov a vozidlá kategórie N1 do 5 metrov s viac 
ako 3 sedadlami.

V rezidentských zónach (na modrou vyznačených parko-
vacích miestach) nie je povolené parkovanie nasledovných 
vozidiel: vozidiel kategórie M1 dlhších ako 5 metrov, vozidiel 
kategórií M2, M3, N1 dlhších ako 5 metrov a vozidiel kategó-

rie N1, ktoré síce nie sú dlhšie ako 5 metrov, ale majú maxi-
málne 3 miesta na sedenie; ďalej tu platí zákaz parkovania 
pre plošinové nákladné autá kategórií N1, N2, N3, O, T, R, C, 
S, L, LS, P.

Parkovanie na alternatívnych parkovacích miestach 
(parkovacie miesta vyznačené bielou farbou) je povolené 
pre osobné autá kategórie M1, ako aj vozidlá kategórie N1 
s dĺžkou maximálne 5,5 metra.

Alternatívne parkovacie miesta (parkovacie miesta vyzna-
čené bielou farbou) však nemôžu využívať vozidlá kategórie 
M2, M3, N1 dlhšie ako 5,5 metra, ani plošinové vozidlá ka-
tegórií N1, N2, N3, O, T, R, C, S, L, LS a P.

Cenník nočného parkovania zostáva nezmenený.
V súvislosti so zmenami parkovania, ktoré bude mestská 

polícia kontrolovať od februára, mestská spoločnosť Munici-
pal Real Estate s.r.o. spravujúca parkovanie žiada obyvateľov 
– vodičov, ktorí nemajú jasno v novele parkovania alebo ne-
vedia správne zadeliť svoje vozidlo, aby sa informovali o pod-
robnostiach na oddelení prevádzky parkovacieho systému, 
na prvom poschodí sídla spoločnosti Municipal na Alžbetín-
skom námestí.

K tomu si so sebou vezmite veľký technický preukaz mo-
torového vozidla, z ktorého sa dá vyčítať kategorizácia vo-
zidla. Vyhnite sa zbytočným nepríjemnostiam pri kontrolách 
po uplynutí tolerančnej lehoty!
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Fókuszban a Csallóköz 
és a Szigetköz vízellátása
Az eseményre, amelynek a fő témá-
ja a Szigetközt és a Csallóközt érin-
tő vízgazdálkodás, valamint az azzal 
összefüggő esetkörök voltak, több 
csallóközi település polgármestere is 
regisztrált.

A konferencia első előadója, Gom-
bás Károly, az Észak-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság osztályvezetője a vízgaz-
dálkodási alapfejlesztés és hatásvizs-
gálatainak bemutatására törekedett. 
Mint elmondta, a jelenlegi árvízvédelmi 
rendszer távlati fenntartására nincs le-
hetőség, a már meglévő gátrendszer 
hosszú távon nem fejleszthető. Szlo-
vák és magyar szakértői elemzések-
nek köszönhetően azonban elkészült 
a térséget érintő revitalizációs terv, 
amely ötvenéves előrejelzéssel számol 
az Öreg-Duna-meder és a Szigetköz-
Csallóköz kétoldalú mellékágrendszer 
hosszú távú fejlesztésének megalapo-
zásával. Az alapfejlesztés célja, hogy 
megfelelő vízbőség alakuljon ki a mel-
lékágrendszereken, mindezt pedig töb-
bek között ökológiai modellezéssel, 
matematikai számításokkal és térinfor-
matikai adatbázissal támasztják alá.

Ezt követően dr. Kozma Katalin, a 
Széchenyi István Egyetem docense 
mutatta be az Insula Magna stratégi-
áját, a stratégiai célok fejlesztését és 
annak célkitűzéseit. Beszámolójában 
kiemelte, hogy a stratégia megalkotá-
sánál figyelemmel voltak a lakossági 

igényekre, a kommunikáció- és infor-
mációáramlásra, a térségi infrastruktú-
ra fejlődésére és annak kihasználatlan 
kapacitásaira. A turizmust külön ki-
emelt prioritásként kezelik a csallóközi 
együttműködéssel egyetemben.

Munkájuk során kiemelt figyelmet 
fordítottak a fenntarthatóság, a meg-
újuló képesség és a természetesség 
kulcsszavakra. Mindezt a környezet, 
a társadalom és a gazdaság nézőpont-
jából is vizsgálták, hiszen ezzel egy 
egymást segítő, támogató rendszer ki-
alakítására van lehetőség.

Az Arrabona EGTC igazgatója, Né-
meth Tamás Zoltán többek között a 
szervezet tapasztalatait, szolgáltatása-
it mutatta be, kitérve a Széchenyi István 
Egyetemmel való együttműködésükre.

Az Interreg VI-A Magyarország – 
Szlovákia Programról röviden dr. Her-
ke Zoltán fejlesztési vezető (Arrabona 
EGTC) tájékoztatta az érdeklődőket, aki 
a már megvalósuló közös projektekről, 
a jövőben benyújtandó pályázatok be-
adásának módjáról, annak alanyi és 
tárgyi feltételeiről beszélt. Elmondta, 
hogy a programnak több prioritási ten-
gelye is van (zöld, szociális és intézmé-
nyi együttműködés), egyben nyitottak 
az új tagok delegálására is.

Az érdeklődő tagtelepülések vár-
hatóan 2023. március közepén is-
merkedhetnek meg az új fejlesztései 
felhívásokkal, amelyeket érdemes fi-
gyelemmel követni.

Ivicze Zita
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Novinka od 1. januára
v prímestskej autobusovej doprave
Cestujúci v prímestskej autobuso-
vej doprave v Trnavskom kraji môžu 
od  1.  januára 2023 využívať nový 
druh cestovných lístkov. Predplatné 
cestovné lístky (PCL) sú výhodnejšie 
najmä pre pravidelných cestujúcich. 
Súčasne vstúpila do platnosti aj zo-
nácia kraja a aktualizovaná tarifa jed-
norazových cestovných lístkov.

Novinky sa týkajú cestovania u všet-
kých troch dopravcov, teda ARRIVA Tr-
nava, SAD Dunajská Streda a SKAND 
Skalica. Podrobnosti a informácie 
o  uvádzacích zľavách nájdu cestujúci 
na novom webe župy www.cestujlahko.
sk.

„Pri modernizácii kraja sme sa dotkli 
aj služieb prímestskej autobusovej do-
pravy. Od Nového roka je cestovanie 
prímestskou autobusovou dopravou 
ľahšie a výhodnejšie. Popri moderni-
zácií vozidlového parku robíme ďalšie 
z krokov, ktorými chceme zvýšiť podiel 
cestujúcich verejnou dopravou, ktorá je 
ekonomickejšia aj ekologickejšia ako 
individuálna automobilová doprava. 
Jednoducho povedané, motivujeme 
ľudí presadnúť z áut do autobusov. Pri-
nášame preto moderné a osvedčené 
riešenie v podobe zavedenia predaja 
predplatných cestovných lístkov. V pr-
vom roku od ich zavedenia sú dostup-
né s uvádzacou zľavou,“ povedal trnav-
ský župan Jozef Viskupič.

Predplatný cestovný lístok je možné 
zakúpiť na 7, 30, 90 alebo 365 dní. Počas 
prvého roka je dostupný aj 180-dňový 
predplatný lístok pre študentov za špe-
ciálnu cenu. Nosičom elektronického 
lístka je aktuálne funkčná dopravná či-
pová karta (DČK), na ktorú sa dá PCL 
kúpiť jednoducho online cez e-shopy 
na stránkach dopravcov alebo v ich 
predajniach. K aktivácii lístka dôjde po 
priložení DČK k snímaciemu zariadeniu 
v autobuse, a to najskôr v deň po ná-
kupe. Opakovaný nákup lístkov bude 
okrem e-shopov a predpredaja, možný 
aj priamo u vodiča autobusu. V prípade 
záujmu o vybavenie novej čipovej karty 
je potrebné navštíviť predajné miesta 
dopravcov.

Okrem časovej platnosti lístkov si 
cestujúci vyberajú aj tarifné zóny, 
v  rámci ktorých cestujú. Zoznam zón 
a v nich ležiacich zastávok je zverejne-
ný na www.cestujlahko.sk. K dispozícii 
je aj celosieťový lístok, na ktorý je mož-
né cestovať neobmedzene na všetkých 
linkách. V ponuke je základný, zľavnený 
a aj prenosný PCL. Prenosný PCL nie 

je viazaný na konkrétneho cestujúceho, 
a teda je vhodný pre rodiny alebo pra-
covné kolektívy.

Predplatné cestovné lístky ponú-
kajú pre cestujúcich pri pravidelných 
cestách výrazné cenové zvýhodnenie 
oproti jednorazovým lístkom. Súčasne 
so zavedením PCL dôjde aj k navýše-
niu cien jednorazových cestovných 
lístkov platených v hotovosti o 20 per-
cent. Pri platbách z dopravnej čipovej 
karty (DČK) je stanovená fixná zľava 
vo výške 0,15 €. Tarifa bola naposledy 
zvyšovaná v roku 2011, teda pred viac 
ako 11  rokmi, v dôsledku čoho ceny 
lístkov už dlho nezodpovedajú nákla-
dom na  zabezpečovanie prímestskej 
autobusovej dopravy.

Počas kalendárneho roka 2023 po-
skytuje župa ako objednávateľ výkonov 
v prímestskej autobusovej doprave 
zľavy na celosieťové lístky. Podrobné 
informácie o predplatných cestovných 
lístkoch spolu s mapou tarifných zón, 
cenníkom a návodom na kúpu PCL sú 
k dispozícii na webovej stránke www.
cestujlahko.sk.              (ttsk)

Milyen újdonságok érvényesek újévtől 
a helyközi autóbusz-közlekedésben?
Január 1-jével lépett érvénybe Nagyszombat megye köz-
lekedési zónákra való felosztása, és az eddigiek mellett új 
típusú menetjegyek árusítását is megkezdték.

Az elektronikus előfizetéses menetjegy elsősorban a rend-
szeres utazók számára előnyös, mert ez – az utas által 
választott időbeni és területi érvényességének határain be-
lül – korlátlan számú utazást tesz lehetővé. Minden egyes 
buszmegálló meghatározott zónába és a hozzá tartozó tari-
fába került besorolásra. 

Választhatók 7, 30, 90 vagy 365, esetleg külön a diákok 
számára kialakított 180 napos érvényességű menetjegyek, 

amelyekre bevezető kedvezményeket kínálnak. Elektroni-
kus előfizetéses menetjegyet a www.cestujlahko.sk oldal 
e-shopjában online vásárolhatnak, ahol a vásárláson kívül 
tájékozódhatnak az árjegyzékről, a megye zónákra történt 
felosztásáról és a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott 
válaszokról.    

Az elektronikus előfizetéses menetjegyek már elérhetők a 
tömegközlekedést lebonyolító közlekedési cégek – ARRIVA 
na Slovensku, SAD Dunajská Streda a.s.  és SKAND Skalica 
– jegyirodáiban is.  

(ttsk)
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A művész a mulandósággal dacol
Rég nem látott sokaság látogatott 
el a dunaszerdahelyi Vermes-villába 
január 13-án, hogy kiállított alkotá-
sain keresztül emlékezzen az öt éve 
elhunyt festőművészre, Almási Ró-
bertre.

Iván Péter, a Kortárs Magyar Galéria 
vezetője köszöntötte a megjelenteket, 
egyben örömét fejezte ki, hogy ilyen 
sokan jöttek el emlékezni Almási Ró-
bertre.

„Almási Róbert olyan személy volt 
a Csallóközben, akit senkinek nem kell 
bemutatni. Festőművész volt, művé-
szetszervező, művésztelep-szervező, 
a Nyugat-szlovákiai Képzőművészek 
Szövetségének elnöke, a Kortárs Ma-
gyar Galéria kuratóriumának alelnöke. 
El sem lehet mondani, mennyire hálás 
neki a KMG azért a sok éves munkáért, 
amit az intézményben tett és szervező-
képességével hogy járult hozzá ahhoz, 
hogy a KMG sikeres legyen – és tette 
mindezt ingyenesen” – mondta Iván 
Péter.

Egy művészről úgy lehet a legméltó-
képpen megemlékezni, hogy kiállítást 
szervezünk az alkotásaiból. Ez a kiál-
lítás pedig nem az első és nem is az 
utolsó – ez biztos – tette hozzá a galé-
ria vezetője, majd üdvözölte a megnyi-
tó vendégeit, kiemelve az Almási csa-
lád tagjait, Almási Jolánt, Karaffa Attila 
alpolgármestert, Robert Němečeket, 
a Nyugat-szlovákiai Képzőművészek 
Szövetségének elnökét, Szakáll Mária 
festőművészt, a kiállítás kurátorát, Bor-
bély Károly festőművészt, aki már sok 
Almási-kiállítást nyitott meg.

Borbély Károly megilletődötten kezd-
te megnyitó beszédét, hiszen régebben 
„Robi” mindig ott szokott lenni mellette.

„Az emlékek, miként a fiatalság, mú-
lékonyak” – idézte fel a festőművész, 
mely gondolatban máris vitába szállt 
– mert mint mondta, a galéria összes 
fala tele van emlékekkel.

„A művésznek az a sorsa, hogy to-
vább éljen, mert olyan nyomokat hagy 
az anyagban, amelyek gondolatait akár 
500 évig is sugározzák. Azok a  gon-
dolatok, amelyek tárgyiasultak, mi-
bennünk visszhangoznak” – folytatta 
gondolatait Borbély Károly, majd hoz-

zátette: „a művész élete, gondolatai, 
művei, amit hagyott maga után, mind 
a mulandósággal dacolnak”.

„Mindannyiunk feladata, hogy az utá-
nunk jövő generációkkal megismer-
tessük ezeket az értékeket, amiket itt 
láthatunk, amiket Robi teremtett. A fi-
atalabbak, akik nem ismerhették, azok-
nak csak egy név lesz – de azt kell elér-
ni, hogy nekik is több legyen” – folytatta 
ünnepi beszédét.

A galéria falain Almási Róbert külön-
böző időszakaiból láthatunk munkákat.  
„Robi annyira magába szívta a gyönyö-
rű Csallóköz szellemét, hogy akármit 
festett – a kedvenc formáin, idomain 
keresztül is azok a vizek csillantak föl, 
azok a fények szűrődtek át a lombok 
között – minden a szépségről szólt.”

A művészet sok mindennel foglal-
kozik, mégis akadnak művészek, akik 
csakis a szépséggel foglalkoznak, 
a  felemelővel – az ő ars poetikája ez 
volt – látni, érzeni, szeretni – emelte ki 
Borbély Károly.

Amit ő szépnek talált, felemelőnek, 
magasztosnak, azt megelevenítette, 
hogy mások is rögtön érezzék, amit 
ő akkor – erről szól a művészet.

„Az emlékképek tehát nem olyan mu-
landóak” – utalt vissza megnyitója kez-
dő gondolatára a festőművész.

A kiállítás kurátora, Szakáll Mária 
festőművész szlovákul köszöntötte 

a  megnyitó közönségét. Mint mond-
ta, 300 képből választotta ki a kiállítás 
anyagát – Almási különböző idősza-
kaiból, ám mindben van valami közös: 
mindegyiknél a Csallóközzel inspiráló-
dott – ahogy képes volt a női szépsé-
get is látni a természet vonalaiban.

„A képeken keresztül emlékezem 
minden találkozásunkra” – hangoztat-
ta meghatódva Szakáll Mária. „Ebben 
a hónapban lett volna 75 éves, de saj-
nos már 5 éve nincs köztünk. Ez az idő 
elég lett volna arra, hogy elfogadjuk, de 
nem olyan egyszerű ez – hiányzik ne-
künk – mindenhol, ahol találkoztunk, 
dolgoztunk. Robi a régióhoz tartozott; 
nem hiszem, hogy volt olyan, aki nem 
ismerné a nevét” – emelte ki a kiállítás 
kurátora.

„Azt kívánom, hogy érezzék jól magu-
kat a képek nézegetése közben, hogy 
emlékezzenek rá” – zárta szavait Sza-
káll Mária.

A kiállításmegnyitó hangulatát Kollár 
Katalin és Érsek Rezső csodás előadá-
sa emelte, a kedves emlékezés érzését 
hangjegyekbe öntve.

Az Almási-kiállítás február 3-ig láto-
gatható, a kiállított képek pedig megvá-
sárolhatók – mondta zárszóként Iván 
Péter, majd a kiállítást megnyitottnak 
nyilvánítva beszélgetésre invitálta a je-
lenlévőket.

(rovin/dszi, fotók: Rózsár Vince)
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A tavaly adott 
leggyakoribb keresztnevek
A múlt évben 874 gyermek született Dunaszerdahelyen. 
Mi már azt is tudjuk, milyen neveket adtak leggyakrab-
ban a szülők a csöppségeknek. 

A fiúk és a lányok esetében is vannak egyértelmű név-
győztesek: 13 kis hölgyet neveztek el szülei Miának, és 17 
kissrác kapta a Dominik nevet.

Íme a lányok és a fiúk 10 leggyakrabban kapott kereszt-
nevei:

1. Mia / Dominik
2. Olívia / Noel
3. Sofia / Alex
4. Emma / Zalán
5. Hanna / Tamás
6. Viktória / Máté
7. Anna / Áron
8. Izabella / Márk
9. Léna / Dávid
10. Eszter / Márton

Lány vagy fiú, Emma vagy Dávid – egy a fontos: nője-
nek fel egészségben, boldogságban – ehhez kívánunk jó 
egészséget, sok szeretetet szerkesztőségünk nevében is!

(-rovin-)

Najobľúbenejšie mená 
novorodencov
Vlani sa v Dunajskej Strede narodilo 874 detí. Už vieme, 
aké krstné mená dali rodičia svojim ratolestiam najčas-
tejšie. Prezradíme to aj vám!

Vlani sa v našom mieste narodilo viac - 440 - chlapcov, 
aj keď treba povedať, že sa to snažili dobehnúť aj dievča-
tá, narodilo sa ich len o šesť menej, 434.

V oboch prípadoch sú jasné „víťazné“ mená: 13 malých 
dám dostalo meno Mia a 17 chlapcov meno Dominik.

Nižšie uvádzame 10 najčastejších krstných mien chlap-
cov aj dievčat:

1. Mia / Dominik
2. Olívia / Noel
3. Sofia / Alex
4. Emma / Zalán
5. Hanna / Tamás
6. Viktória / Máté
7. Anna / Áron
8. Izabella / Márk
9. Léna / Dávid
10. Eszter / Márton
Či dievčatko a či chlapček, Emma, či Dávid - dôležité je 

len jedno: nech vyrastajú v zdraví a šťastí - v mene našej 
redakcie im prajeme veľa zdravia a lásky!

PROGRAMOK - PROGRAM
FEBRUÁR 

3

4 Kalap Jakab – Áll a
bál

Blues Company &
Várakozni Tilos

Camoletti: Boeing, Boeing  –
Leszállás Párizsban
Msks Benedeka Csaplára –
Csaplár Benedek VMK, 19.00

Soul Hunter, 21.00

Msks Benedeka Csaplára –
Csaplár Benedek VMK, 16.00

8 Erkel Ferenc: Bánk bán 
Základná umelecká škola –
Művészeti Alapiskola, 18.00

11 13 éves a Soul Hunter
Soul Hunter Music Club, 21.00

17 Kovács András Péter:
Anyósülés
Msks Benedeka Csaplára –
Csaplár Benedek VMK, 18.00,
20.30

18 Don Gatto, Drawing,
Earlybird koncert
Soul Hunter Music Club, 20.00

18
VARKOCS 5 – Jubileumi
koncert
NFG, 21.00

5 Álomesküvő –
esküvői kiállítás,
(svadobná  výstava) 
Msks Benedeka Csaplára –
Csaplár Benedek VMK,  11.00

VJóvilágvan (SK) x Sin Seekas
(RS)
NFG, 21.00 

24

1 VándorLáss EST – Szőnyi
Ferenc, a vasember
NFG, 18.00

3
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Dunaszerdahely Város 1/2023 sz. pályázati felhívása pénz-
ügyi támogatás iránti kérelem benyújtására a „Közhasznú 
szolgáltatások, általános közhasznú célok és közhasznú 
célok 2023 program keretében

Dunaszerdahely Város (a továbbiakban Város) pályázati fel-
hívást tesz közzé Dunaszerdahely Város 2020. évi 15. sz. ál-
talános érvényű rendelete és annak módosítása (a továbbiak-
ban 15/2020 sz. ÁÉR) 7. cikkének 1. és 2. pontja értelmében a 
Város költségvetéséből odaítélhető támogatások elnyerésére 
a „Közhasznú szolgáltatások, általános közhasznú célok és 
közhasznú célok támogatása 2023” program keretében.

A programmal kapcsolatos általános információk
A program megnevezése: Közhasznú szolgáltatások, álta-

lános közhasznú célok és közhasznú célok támogatása 2023
Meghatározott területek: 
1. A helyi kulturális-társadalmi aktivitások támogatása és 

fejlesztése, kulturális örökség megőrzése
2. Testnevelés és sport támogatása és fejlesztése
3. Oktatás és nevelés támogatása és fejlesztése, gyerekek-

kel és fiatalokkal való foglalkozás támogatása
4.Szociális, humanitárius és jótékonysági tevékenység fej-

lesztése és támogatása
Meghirdető: Dunaszerdahely Város
A program célja: Általános érdekű szolgáltatások, általános 

érdekű célok és közérdekű célok támogatása
A pályázat megvalósításának ideje: A 2023-as naptári év
A pályázat finanszírozása: Dunaszerdahely Város 2023-as 

évi költségvetése
Össztámogatás összege: 257 057,- €
A támogatási kérelmek benyújtásának határideje: 2023. 

január 30. - 2023. február 28. (beleértve)
A támogatási kérelmek benyújtásának módja: A Város 

honlapján közzétett elektronikus formanyomtatvány
A projektek megvalósításának határidői: megvalósítás 

kezdete: 2023. január 01. (beleértve), megvalósítás befejezé-
se: 2023. december 31. (beleértve)

A támogatás iránti kérelmeket a Város honlapján közzétett 
elektronikus űrlapon kérjük benyújtani a 2023. január 30. és a 
2023. február 28. közötti időszakban. 

A kérvény kitöltéséhez segítségül szolgálhat az Útmutató 
az elektronikus formanyomtatvány kitöltéséhez Pénzügyi tá-
mogatás iránti kérelem a városköltségvetésből nyújtandó ál-
talános közhasznú szolgáltatások, általános közhasznú célok 
és közhasznú célok támogatására, amely a Város honlapján 
található.

Elbírálásra csak azok a kérelmek kerülnek, amelyek teljesítik 
a 15/2020 sz. ÁÉR 5. és 6. cikkében és a pályázati felhívásban 
meghatározottakat, legkésőbb a kérelmek benyújtásának ha-
táridejét követő 40 napon belül.

A támogatás odaítéléséről a sikeres pályázóknak (a továb-
biakban: „a támogatás kedvezményezettjei”) a dunaszerdahe-
lyi Képviselő-testület és az illetékes szakbizottság nem képvi-
selői tagjai (a továbbiakban: „értékelők”) döntenek a 15/2020 
sz. ÁÉR 7. cikkének (6-10) bekezdésében meghatározott érté-
kelési kritériumok szerint. 

A támogatott projektek listáját a város www.dunstreda.sk 
honlapján teszik közzé a támogatások / jóváhagyott és eluta-
sított támogatási kérelmek részben.

A Felhívás teljes anyaga a www.dunstreda.sk oldalon talál-
ható.

Felhívás Výzva
Výzva mesta Dunajská Streda č. 1/2023 na prekladanie žiadostí 
o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda v rámci programu 
„podpora všeobecne prospeých služieb, všeobecne prospeš-
ných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2023“

V súlade s článkom 7 ods. 1 a 2 Všeobecne záväzného naria-
denia mesta Dunajská Streda č. 15/2020 o  poskytovaní dotácií 
na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospeš-
ných účelov alebo verejnoprospešných účelov (ďalej len VZN č. 
15/2020) mesto Dunajská Streda (ďalej len Mesto) zverejňuje 
výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu 
Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci programu 
„Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospeš-
ných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2023“. 

Všeobecné informácie týkajúce sa programu:
Názov programu: Podpora všeobecne prospešných služieb, 

všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných úče-
lov v roku 2023

Oblasť podpory: 
1. Rozvoj a podpora miestnych kultúrno-spoločenských aktivít, 

zachovanie kultúrneho dedičstva
2. Rozvoj a podpora športu a telesnej kultúry
3. Rozvoj a podpora výchovy a vzdelávania, podpora práce s 

deťmi a mládežou
4. Rozvoj a podpora sociálnej, humanitnej a charitatívnej čin-

nosti
Vyhlasovateľ programu: Mesto Dunajská Streda
Cieľ programu: Podpora všeobecne prospešných služieb, 

všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných úče-
lov

Časové obdobie programu: Kalendárny rok 2023
Finančné zabezpečenie programu: Rozpočet Mesta Dunajská 

Streda na rok 2023
Celková suma určená na dotácie: 257 057,- €
Termíny predkladania žiadostí o dotácie: Od 30. januára 2023 

do 28. februára 2023 (vrátane)
Spôsob predkladania žiadostí o dotácie: Elektronický formulár 

zverejnený na webovom sídle Mesta
Termíny realizácie projektov: začiatok realizácie:  1. januára 

2023 (vrátane), koniec realizácie: 31. decembra 2023 (vrátane)
Žiadosti o poskytnutie dotácie sa podávajú na riadne vyplne-

nom elektronickom formulári zverejnenom na webovom sídle 
Mesta v termíne od 30. januára 2023 do  28. februára 2023. 

Manuál k vyplneniu elektronického formulára Žiadosť o dotáciu  
z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne pro-
spešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejno-
prospešných účelov nájdete na webovej stránke Mesta. 

Posudzovať sa budú iba žiadosti, ktoré spĺňajú podmienky uve-
dené v článku 5 a 6 VZN č. 15/2020 a vo výzve, a to najneskôr do 
40 dní od termínu uzávierky prijímania žiadostí.

O pridelení dotácie úspešným žiadateľom (ďalej len „prijímatelia 
dotácie“) rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva a členovia 
odbornej komisie MsZ pre danú oblasť podpory - neposlanci (ďa-
lej aj ako „hodnotiaci“) podľa hodnotiacich kritérií uvádzaných v 
článku 7, ods. 6-10 VZN č. 15/2020 o Posudzovaní a schvaľovaní 
žiadostí o dotáciu. 

Zoznam podporených projektov bude zverejnený na webovej 
stránke Mesta www.dunstreda.sk v časti dotácie/schválené a za-
mietnuté žiadosti o dotáciu. 

Úplné znenie Výzvy nájdete na stránke www.dunstreda.sk.
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KRÓNIKA – KRONIKA

További információk, híreink, programkínálat 
Dunaszerdahelyről:  www.dunaszerdahelyi.sk

Všetky články, programy, aktuálne informácie a správy 
nájdete na našej stránke: www.dunajskostredsky.sk
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ELÉRHETŐSÉG – KONTAKT

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

Születések – Novorodenci
Bartalos Noah, Čermák Teodor
Domonkosová Anna
Hodosy Dominik
Husárová Natália
Kalmár Nolen, Lacko Marco
Lakatos Alexander
Nagy Medox
Soóky Bende Sámuel

Elhalálozások – Zomreli
Bertóková Eva (1961), Csiba Tibor (1955)
Dobša Ľudovít (1951), Döme Dezider (1967)
Füzék Zoltán (1940), Ing. Gacho Anton (1946)
Gálfyová Irena (1927), Hervay Július (1957)
Johancsík Eduard (1941), Kosová Rozália (1936)
Kovács Štefan (1951), Kvardová Mária (1933)
Mertusová Monika (1944)
Molnár Jozef (1949), Morsztýn Pavel Michal (1941)
Nagy Ladislav (1941), Nagyová Anna (1935)
Novák Dušan (1955), Sárközi Alexander (1962)
Szabó Gelert (1957), Szekácsová Alžbeta (1944)
Szelle Július (1948), Sziszák Jozef (1950)
Szűcs František (1953)
Takács Vilmos (1936)
Tóthová Etela (1939)
Varga Alexander (1960)

Házasságkötések – Sobáše
Badida Jozef – Chvostáčová Anikó
Bogar Peter – Heclová Zuzana
Gábor Peter – Kucserová Ildikó
Kozma Pavel – Láncosová Kinga
Nagy Roland – Petöová Ildikó
Nagy Zoltán – Seregiová Anikó
Szabó István – Zirigová Zsófia

Tetődoktor Régi hajlott tetők javítása, cseréje, beázás el-
hárítása, bádogozás, Lindab tető, új tető cserepezése, ki-
sebb javítások, SOS munkák is. Telefon: +421 910 904  286

Rózsár Vince felvételei
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l o c a l  m e d i a  &  e v e n t s  p a r t n e r

Prihláste sa do súťaže CINEAMA 2023!
Trnavský samosprávny kraj a Žit-
noostrovské osvetové stredisko vy-
hlasuje regionálnu súťaž a prehliadku 
amatérskej filmovej tvorby.

Touto cestou chcú osloviť videotvor-
cov v našom okrese aby sa prihlásili 
do súťaže. Uzávierka súťaže je 06. 03. 
2023 Prihlásenie je bezplatné.

Do súťaže sa prihlásite vyplnením 
elektronického formulára na stránke 

Národného osvetového centra: http://
www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Propozície nájdete na stránke: https://
www.osvetads.sk/cineama-2023

Bližšie informácie:
Žitnoostrovské osvetové stredisko
Ulica biskupa Kondého 10
Dunajská Streda 929 01
Tel.: 031 5522762, 0911 265 582
Mail.: derzsi.dszos@gmail.com

Lehet jelentkezni a CINEAMA 2023-ra!
A Nagyszombati önkormányzati ke-
rület és a Csallóközi Népművelési 
Központ meghirdeti a nem professzi-
onális film- és videóalkotók felmenő 
jellegű regionális versenyét.

Ezúton is szeretnék megszólítani 
a videózás iránt elhivatott fiatalokat, is-
kolásokat vagy csoportokat, hogy alko-
tásaikkal nevezzennek be a versenybe.  
Részvételi díj nincs.

A beküldési határidő, valamint a  re-
gisztráció 2023. március 6-ig tart. 
A  versenybe a Nemzeti Népművelési 
Központ honlapján lehet regisztrálni: 
http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

A versenyről bővebb információt, va-
lamint magát a versenyszabályzatot is 
megtalálják a Népművelési Központ 
weboldalán https://www.osvetads.sk/
cineama-2023

További elérhetőségek: 
Csallóközi Népművelési Központ, 
Kondé püspök utca 10, 
Dunaszerdahely
Tel.: 031 5522762, 0911 265 582
Mail.: derzsi.dszos@gmail.com

A Szent György Kórus ünnepváró koncertje
Koncert Speváckeho zboru sv. Juraja

Nagy Gyula felvételei


