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Egyszerű megoldás
Ismét eljött az iskolai beíratások ideje, amikor anya és apa 
eldöntheti, hogy az óvodát befejező gyermekének milyen 
alapiskolát választ. Ez az a kor, amikor a fiú vagy lány még 
jellemzően nem tud beleszólni a döntésbe, s ugyancsak ez 
az a pillanat, amikor a sikeres tanulmányi úton elindulhat 
a még mindig játékos kisgyermek.

Városunkban a választás még nehezebb, hiszen a felmé-
rések sokasága bizonyította, megyei, de országos szinten 
is kiváló intézmények működnek Dunaszerdahelyen, persze 
mindenkinek vannak személyes preferenciái, akár kedvenc 
tanárai vagy saját tapasztalatai, ami miatt egyik vagy másik 
iskola előnyt élvez.

Más kérdés, hogy ma már közel sem egyértelmű választás 
abban a tekintetben sem, hogy milyen tannyelvű iskolába 
kerül a család kincse. Az anyanyelvi oktatás fontossága rela-
tivizálódott, történt ez egy olyan időszakban, amikor az élet 
minden területén azt látjuk, mennyire fontos, lokálisan és glo-
bálisan egyaránt, hogy a kreativitásunk ki tudjon bontakozni. 
A világ egyre kevésbé szól a megszerzett tudásról, sokkal 
inkább arról, mennyire vagyunk képesek a körülöttünk zajló 

eseményeket elég gyorsan megérteni és feldolgozni. Ehhez 
leginkább az szükséges, hogy biztos alapok mellett tudjuk 
szabadjára engedni a bennünk rejlő képességeket. A legtöbb 
szülő erre vágyik gyermeke kapcsán is, hiszen 20-30 évvel 
ezelőtt még kisiskolásként egy másik megközelítés mellett 
szívta vagy éppen biflázta magába a tananyagot. Más kér-
dés, hogy mennyire tud kiteljesedni egy olyan diák, amelynek 
minden nap nem az anyanyelvén mondják el a nevét, idegen 
nyelven kell szólítania a barátait, s egyúttal megérteni renge-
teg információt.

Igen, tudom a választ. Megtanulja, elfogadja, ahogy annyi 
mindent az életben, de vélhetően ez legkevésbé fog szólni 
az önmegvalósításról, inkább a megfelelési kényszerről. Így 
indulva is óriási teljesítményeket vagyunk képesek elérni, 
csak a gyermek egyéniségének fejlődése szempontjából 
sokkal természetesebb, ha nem a megfeleléssel, hanem 
a  tehetségének kibontakozásával kell nap mint nap foglal-
koznia, azt pedig a saját anyanyelvén a legegyszerűbb.

Rajkovics Péter

2023. 4. 21., 19:00
VÁROSI SPORTCSARNOK

DUNASZERDAHELY
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Potrebujeme odbornosť 
a transparentnosť

PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta Dunajská Streda

Na poslanecký návrh bolo zvolané 
mimoriadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva. Účelom návrhu bolo 
prerokovať doplnenie zásad hospodá-
renia a nakladania s majetkom mesta 
ohľadom problematiky hospodárenia 
mestských spoločností. Nakoniec bol 
návrh stiahnutý pred samotným hla-
sovaním predkladateľom – na  pod-
robnosti sme sa pýtali primátora 
JUDr. Zoltána Hájosa.

Málokto vie, že v skutočnosti exis-
tujú dva typy mestských obchodných 
spoločností. Do prvej skupiny patria 
už dávnejšie založené mestské spo-
ločnosti ako Perfects a.s., ktorú sa-
mospráva založila v roku 1990, alebo 
Thermalpark DS, akciová spoločnosť 
vzniknutá v roku 1994. V týchto spo-
ločnostiach však neexistuje kontrolný 
mechanizmus súvisiaci s hospodáre-
ním a nakladaním majetku, na rozdiel 
od organizácií, ktoré boli založené ne-
skôr: spoločnosť Municipal Real Esta-
te Dunajská Streda, s.r.o. (rok 2011) 
a Gastro DS, s.r.o. (rok 2017). V prípade 
posledných dvoch - spoločnosti, ktorá 
sa stará o verejné priestranstvá a spo-
ločnosti, ktorá prevádzkuje školské je-
dálne - samospráva už počítala s tým, 
že konateľmi týchto spoločností budú 
neposlanci – odborníci, a zástupcovia 
mesta budú členmi ich dozorných rád. 
Samospráva prostredníctvom členov 
dozorných rád tak bude môcť pomáhať 
v činnosti konateľov spoločnosti a zá-
roveň kontrolovať činnosť mestských 
obchodných spoločností. Samospráva 
tak zostáva serióznou autoritou a tiež 
brzdiacim mechanizmom v oblasti 
hospodárenia a nakladania s majet-
kom, takže dozorné rady a valné zhro-
maždenia majú špecifické právomoci 
tak pri prijímaní úverov či predaji ma-
jetku, ako aj pri uzatváraní zmlúv. Dve 

dávnejšie založené mestské spoloč-
nosti takýto mechanizmus ešte nema-
jú zapracovaný.

Mimoriadne valné zhromaždenia mali 
byť zvolané práve tento týždeň v súlade 
so stanovami tej-ktorej akciovej spo-
ločnosti a Obchodným zákonníkom. 
Naším cieľom by teraz bolo presne to, 
čo žiadajú aj poslanci, aby sa podob-
ný kontrolný mechanizmus zapraco-
val aj do dvoch dávnejšie založených 
mestských spoločností. Dozorné rady 
spomínaných spoločností by navyše 
už mali konkrétne rozhodovacie právo-
moci pri určitých právnych úkonoch a 
pri presiahnutí určitých hodnôt. V pod-
state by valné zhromaždenie stanovilo 
v základných predpisoch obchodných 
spoločností ešte prísnejšie podmienky 
ako doteraz, takže napríklad predsta-
venstvo by mohlo vykonať určité práv-
ne úkony alebo zadávať objednávky len 
po schválení dozornou radou.

V tom čase bolo na mestský úrad 
doručené podanie podpísané 16 mest-
skými poslancami, v ktorom žiadajú 
o zvolanie mimoriadneho zasadnutia 
mestského zastupiteľstva  súvislosti 
s poslaneckým návrhom na doplnenie 
zásad hospodárenia s majetkom, ktorý 
predložil nezávislý poslanec MUDr. Zol-
tán Horváth. V skutočnosti v zmysle 
návrhu nejde o stanovy jednotlivých 
obchodných spoločností, ale o zúže-
nie právomocí primátora, ktoré však už 
upravuje Obchodný zákonník a zákon 
o samospráve obcí. K rozhodnutiu na-
koniec nedošlo, pretože predkladateľ 
návrh stiahol a tak bude zastupiteľstvo 
pravdepodobne na svojom ďalšom 
riadnom zasadnutí rokovať o zásadách 
hospodárenia a nakladania s majet-
kom mesta a zrejme prijme aj uznese-
nie.

O odbornom riadení mestských spo-
ločností treba vedieť, že v neskôr zalo-

žených spoločnostiach majú výkonnú 
právomoc nie poslanci mestského za-
stupiteľstva, ale externé osoby, ktoré už 
roky plne organizujú chod jednotlivých 
spoločností po pracovnoprávnej ako aj 
hospodárskej stránke. Pritom ako čle-
novia dozornej rady týchto spoločností 
mestskí poslanci úspešne pôsobia už 
niekoľko volebných období. Preto by 
bolo vhodné aj v prípade dávnejšie za-
ložených mestských organizácií, ak by 
členmi predstavenstva boli externí od-
borníci a zástupcovia mesta pracovali 
v dozornej rade. Dozorná rada v mene 
akcionára vykonáva kontrolu a zása-
dy hospodárenia s majetkom mesta. 
V  konečnom dôsledku rozhoduje val-
né zhromaždenie, ktorého právomoci 
vykonáva primátor, v súlade s Obchod-
ným zákonníkom a v zmysle preceden-
su v súlade s doteraz vydanými súd-
nymi rozhodnutiami Najvyššieho súdu 
SR a krajských súdov. 

Dalo by sa tu podotknúť, že veď aj ja 
som členom predstavenstva Západo-
slovenskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s. Treba si ale uvedomiť, že odbor-
nú prácu a odborné vedenie vykonáva 
generálny riaditeľ spoločnosti a od-
borní riaditelia a na základe dohody 
akcionárov sú členmi predstavenstva 
– akousi „okresnou brzdou“ - obvykle 
primátori okresných miest. Tam primá-
tori zastupujú do určitej miery záujmy 
„vlastného“ regiónu, takže v porovnaní 
s našou témou je tam situácia trochu 
iná. Na  základe vlastných skúseností 
by som rád poznamenal, že členovia 
predstavenstva môžu prijať z odbor-
ného hľadiska skutočne dobré rozhod-
nutia len vtedy, ak sú na dennej báze 
oboznámení s úlohami, ktoré v  ob-
chodnej spoločnosti vznikajú, keďže ak 
sa členovia predstavenstva zúčastnia 
zasadnutia len raz za mesiac, nemôžu 
v každom prípade prijať také rozhodnu-
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Szakmaiság és átláthatóság kell

A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Dr. Hájos Zoltán
Dunaszerdahely város polgármestere

A legutóbbi képviselő-testületi ülést 
képviselői indítványra hívták össze, 
amely indítvány célja lett volna meg-
vitatni a városi cégek vezetésének 
kérdéskörét érintően a városi vagyon-
gazdálkodási alapelvek kiegészítését. 
Végül a kérdés lekerült a napirendről 
– mi azonban ennek hátterét tudakol-
tuk meg Hájos Zoltán polgármester-
től.

Kevesen tudják, hogy valójában kétfé-
le városi alapítású cég létezik. Az első 
csoportba tartoznak a korábban ala-
pított városi gazdasági társaságok, 
például a Perfects Részvénytársaság, 
amelyet 1990-ben hozott létre az ön-
kormányzat, vagy az 1994-ben alapított 
Thermalpark DS Részvénytársaság. 
Ezekben a cégekben azonban nincs 
olyan, a vagyongazdálkodással kap-
csolatos ellenőrző mechanizmus, mint 
a későbbiekben alapítottak, a 2011-ben 
alapított Municipal Real Estate Dunajs-
ká Streda Kft.-ben, illetve a  2017-ben 
alapított Gastro DS Kft.-ben. Az utób-
biaknál az önkormányzat már számolt 
azzal, hogy a közterület-fenntartást 
végző, illetve az iskolakonyhákat mű-
ködtető cégekben a városi képviselők 
lesznek a felügyelő bizottságok tagjai, 
akik segíteni és ellenőrizni tudják az 
ügyvezetők tevékenységét, akik mint 
külsős szakemberek dolgoznak ott. 
Ez a struktúra a vagyongazdálkodás 
tekintetében is komoly hatáskör, illet-
ve fékezési mechanizmus, hogy mind 
hitelfelvétel, mind a vagyoneladás te-
kintetében, illetve a szerződések meg-

kötésénél is konkrét jogkörei vannak 
a felügyelőbizottságoknak, illetve a 
közgyűléseknek. Ellentétben a két ko-
rábban alapított városi cégnél ilyen 
mechanizmus még nem lett ez idáig 
beépítve.

A rendkívüli közgyűlések éppen a hé-
ten lettek volna összehívva, az egyes 
részvénytársaságok alapszabályaival, 
illetve a kereskedelmi törvénykönyvvel 
összhangban. A célunk most épp az 
lett volna, s ez a képviselők részéről 
is elhangzott, hogy hasonló ellenőrzé-
si mechanizmus legyen a  két korábbi 
alapítású városi cégbe is beépítve. 
Sőt a felügyelőbizottságok az említett 
cégeknél már konkrét döntési jogkört 
is kapnának bizonyos jogi ügyletek-
ben, bizonyos értéket meghaladóan. 
Lényegében tehát még szigorúbb fel-
tételeket szabna a közgyűlés az alap-
szabályban, mint ahogy eddig volt, így 
például az igazgatótanács csak akkor 
tudna bizonyos jogügyleteket kötni, 
illetve megrendeléseket tenni, ha a fel-
ügyelőbizottság azt előzőleg jóváhagy-
ná.

Erre érkezett a városi hivatalba 
az a 16 képviselő által aláírt beadvány, 
amelyben kérték a rendkívüli testületi 
ülés összehívását, a Horváth Zoltán 
független képviselő által beterjesztett 
vagyongazdálkodási alapelvek változ-
tatását célzó indítvány kapcsán. Ebben 
igazából nem is az egyes cégek alap-
szabályzatáról lett volna szó, hanem 
a polgármesteri jogkörök szűkítésé-
ről, amelyet azonban eleve szabályoz 

a  kereskedelmi törvénykönyv, illetve 
az  önkormányzatokról szóló törvény. 
Végeredményben döntés nem szüle-
tett, mert a beadványt a beadó vissza-
vonta, így várhatóan a következő testü-
leti ülésen fog majd a testület a város 
vagyongazdálkodásával kapcsolatos 
alapelvekről tárgyalni, illetve bizonyára 
döntést hozni. 

A városi cégek szakmai irányításáról 
tudni kell, hogy a később megalapított 
cégeknél külsősök, tehát nem városi 
képviselők gyakorolják az ügyvezetői 
jogköröket, és szervezik teljes mérték-
ben az egyes cégek működését mind 
munkajogilag, mind gazdaságilag már 
évek óta. A képviselők pedig mint fel-
ügyelőbizottsági tagok, több választási 
cikluson keresztül sikeresen dolgoztak. 
Tehát a korábban alpított városi gaz-
dasági társaságoknál is célszerű len-
ne, ha az igazgatótanács tagok külsős 
szakemberek lennének, és a ellenőrző 
bizottságban pedig a városi képsive-
lők dolgoznának. A felügyelőbizottság 
a részvényes képviseletében pedig 
gyakorolja az ellenőrzést, és a városi 
vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási 
alapelveket. Végső soron pedig a köz-
gyűlés dönt, amelynek a hatásköreit 
pedig a mindenkori polgármester gya-
korolja, a kereskedelmi törvénykönyv, 
illetve az ide vonatkozó legfelsőbb, illet-
ve kerületi bíróságok által eddig kiadott 
bírósági döntések alapján precedens-
ként elfogadottak szerint. 

tia, ktoré by spoločnosť potrebovala z hľadiska ekonomiky 
a konkurencieschopnosti.

Bolo by preto jednoznačne vítané, aby vo všetkých mest-
ských spoločnostiach dominovalo odborné vedenie. Mimo-
chodom, do predstavenstiev boli navrhnuté také osoby, kto-
ré tam pracujú ako zamestnanci viacero rokov. Určite teda 
nemožno tvrdiť, že by rozhodovaciu právomoc dostali takí, 
ktorí sa do činnosti konkrétnej spoločnosti nerozumejú ale-
bo ju nepoznajú a preto by nedokázali prijímať zodpovedné 
rozhodnutia. Osobne verím tomu, že sa nám s mestskými 

poslancami podarí dosiahnuť také rozhodnutie, ktoré skutoč-
ne posilní potrebu zodpovednosti, odbornosti a transparent-
nosti. Ako členovia dozorných rád, ktoré sa rozšíria z troch 
na  päť členov, by zástupcovia mesta dostali väčšie právo-
moci tak v oblasti správy majetku mesta, ako aj v súvislosti 
s kontrolou hospodárenia mestských spoločností.

Túto problematiku sa teda snažíme doriešiť s poslancami, 
samozrejme s maximálnym prihliadnutím na existujúce prís-
lušné právne predpisy.

(folytatás a 4. oldalon)
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Többen mondhatnák erre, hogy én 
is tagja vagyok például a Nyugat-szlo-
vákiai Vízművek Részvénytársaság 
igazgatótanácsának. Itt persze látni 
kell, hogy a szakmai munkát, a  szak-
mai vezetést az ottani vezérigazgató 
és a szakigazgatók végzik – s a rész-
vényesek megegyezése alapján, mint-
egy „járási fékként” általában a járási 
székhelyű városok polgármesterei 
alkotják az igazgatótanács tagságát. 
Ott a járási székhelyű polgármesterek 
az adott régió érdekeit képviselik bi-
zonyos mértékben, tehát a mi témánk 
szempontjából ott kissé más a helyzet. 
Saját tapasztalatomból is kiindulva 
megjegyezném, hogy az igazgatóta-

(folytatás a 3. oldalról) nácsi tagok csak akkor tudnak igazán 
szakmailag megfelelő döntéseket hoz-
ni, ha napi szinten ismerik a gazdasági 
társaságban felmerült feladatokat, hi-
szen ha az igazgatótanács tagjai csak 
egyszer egy hónapban vesznek részt 
az ülésen, nem tudnak minden esetben 
olyan döntéseket hozni, amelyre a gaz-
dasági társaságnak szüksége lenne 
a  gazdaságosság és a versenyképes-
ség terén.

A városi cégek mindegyikében az len-
ne tehát a célszerű, ha azokban egyér-
telműen a szakmai irányítás dominál-
na. Egyébként eleve olyan személyek 
lettek az igazgatótanácsokba javasol-
va, akik már több éve alkalmazottként 
ott dolgoznak. Tehát nem állíthatnánk, 
hogy olyanok kerülnének a döntés-

hozatalba, akik nem értenének hozzá 
vagy nem ismernék magát az adott 
céget, és nem tudnának felelősségtel-
jes döntéseket hozni. Én bízom benne, 
hogy sikerül a képviselőkkel olyan dön-
tést hozni, amely valóban a felelősség-
teljesség, a szakmaiság és az átlátha-
tóság igényét erősíti. A három tagúról 
ötfősre bővülő felügyelőbizottságok 
tagjainak pedig, mint városi képviselők-
nek nagyobb jogkört kapnának mind 
a városi vagyongazdálkodás területén, 
mind pedig a városi cég gazdasági el-
lenőrzése kapcsán is. 

Ezt szeretnénk tehát a képviselőkkel 
megoldani, maximálisan figyelembe 
véve természetesen a hatályos és vo-
natkozó jogszabályokat. 

Mestské zastupiteľstvo zasadalo 
mimo plánu
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda sa na mimoriad-
nom zasadnutí konanom dňa 21. marca zaoberalo, okrem 
iného, s návrhom na doplnenie Zásad hospodárenia a na-
kladania s majetkom mesta a návrhom na súhlas mesta so 
zaradením Špeciálnej materskej školy s vyučovacím jazy-
kom maďarským a niektorých výdajných školských jedální 
do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Zasadnutie bolo zvolané na poslanecký návrh Zoltána 
Horvátha s podporou šestnástich mestských poslancov 
predovšetkým so zámerom rokovať o doplnení Zásad hos-
podárenia a nakladania s majetkom mesta, ktoré sa okrem 
iného dotýka aj otázky riadenia mestských obchodných spo-
ločností.

K úvodnej rozprave sa vyjadrili viacerí poslanci a primátor, 
pričom podstatou intencie zainteresovaných je obnoviť po-
riadok v mestských obchodných spoločnostiach v oblasti 
správy majetku a to v každom prípade takým spôsobom, 
aby boli plne v súlade so zákonom. Poslanecký návrh bol na-
pokon predkladateľom stiahnutý, keďže na rokovaní bol do-
siahnutý konsenzus, že materiál pripravený mestským úra-
dom prerokujú spolu s pozmeňujúcimi návrhmi poslancov a 
dokument bude vypracovaný v tomto zmysle. Zástupcovia 
mesta sa budú touto témou opäť zaoberať 27. marca.

Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 
poslanci súhlasili so zaradením materskej školy s vyučo-
vacím jazykom maďarským a výdajnej školskej jedálne ako 
súčasti materskej školy, ktorej zriaďovateľom je Reformo-
vaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Dunaj-
ská Streda, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky k 1. septembru 2023. So zaradením do siete škôl 

súhlasili aj v prípade Špeciálnej materskej školy s vyučova-
cím jazykom maďarským ako organizačnej zložky Spojenej 
školy Nám. sv. Štefana.

Najbližšie riadne plenárne zasadnutie mestského zastupi-
teľstva sa uskutoční 4. apríla. 

(nagy)
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Soron kívül ülésezett 
a városi képviselő-testület
Soron kívüli ülést tartott a duna-
szerdahelyi városi képviselő-testü-
let március 21-én, amelyen többek 
között a  város vagyongazdálkodási 
alapelveinek kiegészítéséről, illetve 
a speciális óvoda és egyes ételkiadók 
iskolai hálózatba történő besorolásá-
ról egyeztettek a képviselők.

Az ülést Horváth Zoltán képviselői 
indítványára, tizenhat képviselő támo-
gatásával hívták össze, elsősorban 
megvitatni a város vagyongazdálko-
dási alapelveinek kiegészítését, amely 
egyebek mellett a városi cégek vezeté-
sének kérdéskörét érinti.

A felvezető vitához több képviselő, 
illetve a polgármester is hozzászólt, 
az ott elhangzottak lényege pedig az 
volt, hogy minden érintett szándéka 
megfelelő módon rendbe tenni a váro-
si cégeket a vagyongazdálkodás terén, 
de azt mindenképpen oly módon, hogy 
azok a  törvénnyel teljes összhangban 
legyenek. A beterjesztés végül is ezért 
került le a napirendről, ugyanis az ülé-
sen az a konszenzusos megállapodás 
született, hogy a városi hivatal által elő-
készített anyagot a városi képviselők 

módosító javaslataival egyetemben 
megvitatják, és a dokumentumot pedig 
majd azok fényében készítik elő. Az ez-
zel kapcsolatos képviselői egyeztetés 
március 27-én lesz.

A soron kívüli testületi ülésen emellett 
a Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyház Dunaszerdahelyi Egyházközsé-
ge új óvodáját és annak étkezdéjét is 

besorolták szeptember 1-jével az isko-
lai hálózatba, csakúgy, mint az új szék-
helyre, a Szent István térre átkerült, 
nagyszombati fenntartású, magyar 
tannyelvű speciális óvodát.

A városi képviselők legközelebbi, ren-
des plenáris ülése április 4-én lesz.

(nagy)
(fotó: Rózsár Vince)

PROGRAMOK – PROGRAMY
ÁPRILIS – APRÍL

11

29 Sikabonyi búcsúi bál /
Hodový ples v Malom Blahove 
Sikabonyi Közösségi Ház
Spoločenský dom v MB, 19.00

14 FITNESS & 
WELLNESS VÍKEND

Hotel Therma, 14.00

Tea a szenátor úrnál (vígjáték)
Csaplár Benedek VMK, 19.00
– Msks Benedeka Csaplára

2

1 Bohemian Betyars
Soul Hunter Music Club, 19.00

14 Világslágerek 
filharmonikus kísérettel

Csaplár Benedek VMK, 18.00
– Msks Benedeka Csaplára

21 A Gyöngyhajú lány balladája
– OMEGA MUSICAL

27 FOR YOU acapella 
„HELLO TOUR”
Csaplár Benedek VMK, 19.00
– Msks Benedeka Csaplára

Kortárs a Csaplárban: 
Nyáry Krisztián
Csaplár Benedek VMK, 18.00
– Msks Benedeka Csaplára

12

Városi sportcsarnok
Mestská športová hala, 19.00

24 Szent György-est
Vermes-villa, 18.30
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„Isten csodálatos alkotása a nő” 
Nőnap alkalmából a városvezetés 
a két városi nyugdíjasotthon szépkorú 
hölgyeit, illetve a nyugdíjasklub hölgy 
tagjait köszöntötte március 9-én.

A panzióba érkező vendégeket, Há-
jos Zoltán polgármestert, Karaffa Attila 
alpolgármestert, illetve a városi hivatal 
szociális osztályáról Miklós Alica osz-
tályvezetőt és Bartalos Józsefet Pong-
rácz Kálmán igazgató köszöntötte. 
Mint elmondta, a nőnap különleges és 
szép alkalom az idősebbek számára is, 
s minden évben nagy örömmel várják 
a március elejét. 

A szépkorú hölgyeket Kollár Katalin 
énekes, a Művészeti Alapiskola igaz-
gatója, az Opera Trió tagja varázsolta 
el Fényes Szabolcs és Szenes Iván örö-
kérvényű slágereivel. 

Ünnepi köszöntőjében Hájos Zoltán 
polgármester a nőnap történetére, 
a  női egyenjogúságért folytatott küz-
delemre tekintett vissza, hozzátéve, 
sajnos még manapság is számos pél-
dát találni arra, hogy a nőket kevésbé 
értékelik a munkában, mint a férfiakat. 

„Ennek tekintetében mi a városi hiva-
talban nem különböztetjük meg a höl-
gyeket a férfiaktól, mindenkit annak 

„Žena je nádherné božie stvorenie”
Vedenie mesta pozdravilo 9. marca pri príležitosti Medzi-
národného dňa žien obyvateľky dvoch mestských zariade-
ní pre seniorov a členky klubu dôchodcov.

Primátora Zoltána Hájosa, viceprimátora Attilu Karaffu, 
ako aj vedúcu odboru sociálnych vecí mestského úradu Ali-
cu Miklósovú a jeho zamestnanca Jozefa Bartalosa privítal 
riaditeľ zariadenia Koloman Pongrácz. Ako povedal, Deň žien 
je výnimočným a krásnym sviatkom aj pre dámy v peknom 
veku, ktoré sa každý rok tešia na slávnosť, ktorú pre ne uspo-
riadajú začiatkom marca.

Speváčka Katarína Kollár, riaditeľka základnej umeleckej 
školy, členka formácie Opera Trio, očarila prítomné dámy ne-
starnúcimi hitmi Szabolcsa Fényesa a Ivána Szenesa.

Primátor Zoltán Hájos sa vo svojom slávnostnom pozdra-
ve obzrel za históriou Dňa žien, hovoril o bojoch o zrovno-
právnenie žien a dodal, že, žiaľ, stále existuje veľa príkladov, 
keď sú ženy v práci oceňované nižšie ako muži.

„My na mestskom úrade v tomto smere nerobíme rozdiely 
medzi ženami a mužmi, každého odmeňujeme podľa toho, 
akú prácu robí a akým spôsobom ju robí,“ povedal primátor 
mesta.

 „Žena, ktorá v sebe nosí život, je úžasným božím stvore-
ním,“ prihovoril sa seniorkám zástupca primátora Attila Ka-
raffa. „V tento deň obzvlášť vyzdvihujeme najmä všestran-
nosť žien, keďže ona slúži 24 hodín denne. Slúži rodine a ako 
posledná sa z rodiny si ide v noci odpočinúť. (...) Prostred-
níctvom žien sa učíme akceptácii, spoznávame teplo mate-
rinskej lásky, vďaka ženám cítime jemnosť a silu lásky, ktorá 
rozpaľuje naše srdcia,“ povedal viceprimátor.

V klube dôchodcov privítala hostí vedúca klubu Rozália 
Alföldiová. V hudobnom programe tu popri Kataríne Kollár 
vystúpil aj Rezsi Érsek. 

Ženy robia ... „druhú a tretiu šichtu ... nie samoúčelne, ale 
preto, aby v rodine a komunite prebývala súdržnosť. Zaslúžia 
si veľké uznanie za neslýchanú výdrž, láskavosť a starostli-
vosť. Preto by sme ženám mali vzdávať hold nielen na MDŽ, 
ale každý deň, pretože práve ony vytvárajú domov. Domov 
nie sú štyri steny, ale vaša starostlivosť, láskavosť, vaša prá-
ca – to je to, čo robí domov domovom,“ prihovoril sa členkám 
klubu Zoltán Hájos.

Po slávnostných príhovoroch vedenie mesta odovzdalo dá-
mam zo zariadenia pre seniorov aj členkám klubu dôchod-
cov malú pozornosť.        (dszi)

függvényében jutalmazunk, amilyen 
munkát s ahogyan végez”, fogalmazott 
a városvezető. 

„Isten csodálatos alkotása a nő, aki 
az életet hordozza magában” – kö-
szöntötte a hölgyeket Karaffa Attila 
alpolgármester is. „Ezen a napon külö-
nösképpen megemlékezünk a hölgyek 
sokrétűségéről, hiszen egy hölgy a nap 
24 órájában szolgál. Szolgál a családjá-
nak és utoljára tér nyugovóra. (...) 

Általuk tudjuk, milyen az elfogadás, 
az anyai szeretet melegsége, a szívün-
ket lángba borító szerelem finomsága 
és ereje” – fogalmazott az alpolgár-
mester.

A nyugdíjasklubban Alföldi Rozália, 
a klub vezetője üdvözölte a vendégeket, 

akiket itt Érsek Rezsi egészített még ki. 
A hölgyek „végzik a második és harma-
dik műszakot – nem öncélból, hanem 
azért, hogy az a család, az a közösség 
együtt tudjon maradni. Ezért nagy elis-
merés jár nekik, a teherbírásuk, a ked-
vességük, a törődésük miatt. Ez az, 
amit a nemzetközi nőnap alkalmából, 
de nemcsak március 8-án kell elismer-
ni, hanem mindenkor, hiszen otthont 
teremtenek. (...) Az otthon az  nem 
a  négy fal, hanem az önök törődése, 
kedvessége és munkája” – mondta el 
itt Hájos Zoltán. A városvezetők az ün-
nepségek végén apró figyelmességgel 
lepték meg a hölgyeket. 

(dszi, fotó: Nagy Attila)
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„A célt csak az összefogással érhetjük el” 
– 1848-ra emlékeztünk
Nem csupán tisztelgés hőseink előtt, 
hanem példamutatás és nemze-
ti identitásunk, nemzeti összetar-
tozásunk megerősítése is március 
15-e – hangzott el Dunaszerdahe-
lyen a negyvennyolcas emlékműnél 
az 1848–49-es magyar forradalomról 
és szabadságharcról tartott megem-
lékezésen. 

Az emelkedett hangulatot a Vásárúti 
Dalárda műsora alapozta meg, ame-
lyen a szabadságharcra visszatekintő 
dalok és Kossuth-nóták hangzottak el, 
majd a Vámbéry Ármin Gimnázium di-
ákjai, Tóth Anna, Horváth Sophia Zina, 
Vass Virág, Beke Anna Lili, Góra Niko-
letta és Németh Boglárka elevenítették 
fel ünnepi műsorösszeállításukban az 
1848-as eseményeket.

A nagy számban megjelent közös-
séget Hájos Zoltán polgármester kö-
szöntötte, aki elmondta, hogy a közös 
ünnepi megemlékezés nemcsak ezért 
fontos számunkra, hogy tisztelegjünk 
hőseink előtt, hanem azért is, hogy 
„jelenlétünkkel erősítjük az együvé tar-
tozás érzését, példát mutatunk a jövő 
generációinak és lélekben erősítjük 
egymást nemzeti identitástudatunk 
megőrzésében, nemzeti összetarto-
zásunkban. Mert 1848. március 15-e 
minden magyar számára egyet jelent: 
örökséget és ünnepet. Nem lehet elég-
szer hangsúlyozni a felvidéki magyar 
közösség összetartozásának fontos-
ságát, hiszen előrehozott parlamenti 
választások előtt is állunk, s csakis úgy 
tudjuk biztosítani közösségünk parla-
menti képviseletét, ha valamennyien 
részt veszünk a választásokon és sza-
vazatunkkal a Szövetség parlamenti 
képviselő-jelöltjeinek listáját támogat-
juk” – emelte ki a városvezető, hoz-
zátéve: „Ezért hát, talpra magyar, fog-
junk össze az őszi választásokon! (...) 
Közösségünk csakis akkor tud meg-
erősödni és gyarapodni, ha a helyi- és 
a megyei érdekképviseleten kívül bizto-
sítani tudja a parlamenti érdekképvise-
letét, és a megfelelő körülmények kö-
zött kormánytényezővé tud válni. E célt 
csak az összefogással érhetjük el. 

Az ünnepség szónoka Simon Róbert 
Balázs győri országgyűlési képviselő 
volt. 

„Utódai vagyunk azoknak a hősöknek 
is, akikre ma emlékezünk, és akik itt, 
ezen a vidéken is sűrűn teremtek. Mert 
a hősiesség olyan, mint a földindulás: 
van neki egy középpontja, ahol a rengés 
a legerősebb, de még városokkal és 
országhatárokkal odébb is érezni a ha-
tását. És van neki utórezgése is, amely 
emberöltőkkel, akár 175 évvel később is 
meg tudja rengetni a földet, meg tudja 
változtatni ezt a világot” – mutatott rá 
a magyar országgyűlési képviselő, akik 
figyelmeztetett arra is, hogy a nemze-
ti szuverenitás minden magyar ügye, 
„függetlenül attól, hogy melyik ország-
ban él, és a nemzetállami szuverenitás 
is kiemelt ügye kell, legyen minden eu-
rópainak, legalábbis annak, aki nem éri 
be azzal, hogy az »Európa« szó szimpla 
földrajzi fogalommá váljon. Mert Euró-

pa nem csak egy kontinens. Európa 
elsősorban kultúra és életforma, érték-
közösség, amelynek a gazdagsága és 
az ereje a nemzetállamok önállóságá-
ban, függetlenségében a görög-római-
zsidó-keresztény kultúra tiszteletében, 
annak megőrzésében és gyarapításá-
ban rejlik.” A magyar politikus szerint 
„Magyarországnak Közép-Európa fő-
terévé kell válnia! Románok, szlovákok, 
szerbek és a többi itt élő nép agorájává, 
találkozási ponttá, a  közös érdekérvé-
nyesítés centrumává. Erre a  szerepre 
jelöl ki minket a földrajzi fekvésünk, és 
erre a szerepre tesz minket alkalmassá 
a saját történelmünk és a szomszédja-
inkkal közös történelmünk minden ta-
nulsága, a jó is, meg a rossz is.”

A beszédeket követően a megjelent 
intézmények és civil szervezetek he-
lyezték el az emlékmű talapzatánál ko-
szorúikat. 

Szöveg és kép: Nagy Attila
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Mestský deň pedagógov už po 20-ty raz
V duchu tradície v Deň učiteľov, ko-
naný na počesť narodenia učiteľa 
národov Jana Amosa Komenského, 
vedenie nášho mesta aj tohto roku 
pozdravilo pedagógov základných 
a materských škôl v pôsobnosti mes-
ta.

„Slávnosť organizovanú na počesť 
narodenia Jana Amosa Komenského, 
českého spisovateľa a pedagóga, toh-
to roku usporadúvame už po dvadsia-
tykrát,“ privítala prítomných moderá-
torka podujatia Éva Bíró. Poďakovala 
učiteľom za ich prácu, prostredníctvom 
ktorej vychovávajú múdrych a čest-
ných ľudí pre našu komunitu.

Poďakovala sa aj žiakom, ktorí v úvo-
de slávnostného podujatia pozdravili 
učiteľov a vychovávateľov básnička-
mi - menovite Lille Patos zo Základnej 
školy Zoltána Kodálya s vyučovacím 
jazykom maďarským, Leovi Šmigovi, 
Natálii Pastírovej a Salime Miriam Mo-
šaťovej zo Základnej školy na Jilem-
nického ulici -  a následne pozvala 
na pódium úspešnú skupinu For You 
Acapella,  ktorá obecenstvo potešila 
známymi domácimi aj zahraničnými 
skladbami.

JUDr. Zoltán Hájos, primátor mes-
ta Dunajská Streda, sa oslávencom 
prihovoril v mene samosprávy mes-
ta i  v  mene svojom a vyjadril radosť 
z toho, že tento rok sa slávnosť koneč-
ne nemusela odkladať, ako tomu bolo 
po minulé roky z dôvodu rôznych ob-
medzení a opatrení.

„Na svojich pleciach nesiete veľkú 
zodpovednosť. Sprostredkúvate našim 
deťom dôležité hodnoty, sami idete prí-
kladom a odovzdávate našim najmen-
ším celoživotné vedomosti,“ zdôraznil 
primátor nášho mesta.

„Pre mestskú samosprávu sú dôležití 
všetci tí, ktorí sa venujú generáciám bu-
dúcnosti a zohrávajú významnú úlohu 
intelektuálov vo verejnom živote nášho 
mesta,“ povedal Zoltán Hájos a dodal: 
„dúfam, že v životoch nás všetkých sa 
čoskoro začne ľahšie, menej náročné 
obdobie.“

Po slávnostnom príhovore primátor, 
jeho zástupca Attila Karaffa, predse-
da Komisie Mestského zastupiteľstva 
Dunajská Streda pre školstvo a kultú-

ru Ladislav Gútay a študentský primá-
tor Tamás Fialka odovzdali učiteľom 
základných a materských škôl mesta 
pamätné listy ako znak uznania za ich 
prácu.

Ako je dlhoročným zvykom, ani tento 
rok nezabudli popri aktívnych pedagó-
goch ani na učiteľov-dôchodcov; Ko-
menského pamätnú medailu si prevzali 
štyria seniori.

Atmosféru mestského dňa učiteľov 
hudobne pozdvihla skupina For You 
Acapella, ktorá bola za svoje milé vy-
stúpenie odmenená obrovským po-
tleskom.

Na XX. mestskom dni pedagógov 
boli pamätným listom ocenení títo 
učitelia:

Základná škola Gyulu Szabóa s VJM
Mgr. Zsuzsanna Kósa
Mgr. Erika Helész
Mgr. Szilvia Baffi
Základná škola Ármina Vámbéryho 

s VJM
Mgr. Piroska Bögi 
Mgr. Andrea Bernáth
Mgr. Andrea Mészáros
Základná škola Zoltána Kodálya 

s VJM
Anna Álló
Mgr. Nikoletta Kovács Szalay
Základná škola Jilemnického ulica
Edita Ďurneková
Mgr. Radana Mošaťová
Iveta Valová
Základná škola Smetanov háj
Mgr. Marta Gerhátová
Mgr. Diana Szomolaiová

Základná umelecká škola
Beáta Lelkesová, Dis.art.
Zuzana Ladzianska Pilátová
Materská škola - Óvoda Námestie 

priateľstva
Edit Fekete
Alena Dobsová
Materská škola - Óvoda Námestie 

SNP 
Ľubica Urbaničová
Materská škola - Óvoda Komenské-

ho ulica 
Priska Kmeťová
Materská škola Jesenského ulica 
Eva Obreczová
Učitelia na dôchodku ocenení pa-

mätnou medailou J. A. Komenského:
Základná škola Zoltána Kodálya 

s VJM - Irén Bajnok
ZŠ Jilemnického ulica - Mgr. Hajnal-

ka Csongová
MŠ - Óvoda Komenského ulica - 

Blanka Gašparíková
Základná umelecká škola – 

Horváthová Eva, Jozef Banyák
V mene nášho portálu blahoželáme 

oceneným pedagógom!
Text a foto: Vince Rózsár
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Huszadik alkalommal köszöntötték 
városunk pedagógusait
Comenius, a népek tanítója szüle-
tésének tiszteletére tartott pedagó-
gusnapon az idén is köszöntötte vá-
rosunk vezetése a városi fenntartású 
iskolák és óvodák pedagógusait.

„A cseh író és pedagógus szüle-
tésének tiszteletére megrendezett 
ünnepségen az idén jubileumi, 20. al-
kalommal köszöntjük városunk peda-
gógusait“ - üdvözölte a  megjelenteket 
Bíró Éva, az ünnepség háziasszonya, 
majd megköszönte a  pedagógusok 
munkáját, mellyel okos és becsületes 
embereket nevelnek közösségünk szá-
mára.

A tanárokat, tanítókat, nevelőket vers-
sel köszöntő diákoknak - a Kodály Zol-
tán Alapiskolából Patos Lillának, a Ji-
lemnický utcai iskolából Leo Šmigának, 
Natália Pastírovának és Salima Miriam 
Mošaťovának - is köszönte az ünne-
pi rendezvény elején hallható verses 
előadást, majd a színpadra invitálta 
a hazai és külföldi slágereket egyaránt 
nagy sikerrel éneklő For You Acapella 
együttest.

Hájos Zoltán, városunk polgármeste-
re Dunaszerdahely város önkormány-
zata és saját nevében köszöntötte 
az ünnepelteket, majd elmondta, mek-
kora öröm számára, hogy az idén vég-
re nem kellett elnapolni az ünnepséget, 
mint ahogy a korábbi években, az ér-
vényben lévő különböző korlátozások 
miatt.

„Önök értéket közvetítenek és adnak 
át gyermekeinknek. Azzal, hogy példát 
mutatnak és életre szóló ismereteket 
adnak át a legkisebbeinknek, nem kis 
felelősség terheli a vállukat“ - emelte ki 
városunk polgármestere.

„Számunkra fontosak mindazok, akik 
a jövő generációival foglalkoznak és 
értelmiségiként is fontos szerepet ját-
szanak városunk közéletében“ - mond-
ta Hájos Zoltán, majd hozzátette: „re-
mélem, hogy mindannyiunk életébe 
hamarosan egy könnyedebb, válságos 
időktől mentes korszak köszönt be“.

Az ünnepi köszöntő után dr. Hájos 
Zoltán, Karaffa Attila, Dunaszerdahely 
alpolgármestere, Gútay László, az ok-
tatási és kulturális szakbizottság elnö-

ke, valamint Fialka Tamás, diákpolgár-
mester adták át Dunaszerdahely városi 
fenntartású iskolái és óvodái pedagó-
gusainak munkájuk megbecsüléséért 
az emléklapot.

Ahogy a korábbiakban, az idén sem 
feledkeztek meg az aktív pedagógusok 
mellett a már nyugállományba vonul-
takról sem; négyen kaptak Comenius-
emlékérmet.

A városi pedagógusnap hangulatát 
újra a For You Acapella együttes szí-
nezte, akik hatalmas vastapsot érde-
meltek kedves előadásukért.

A városi pedagógusnapon a követ-
kező pedagógusokat köszöntötték 
emléklappal:

Szabó Gyula Alapiskola
Mgr. Kósa Zsuzsanna
Mgr. Helész Erika
Mgr. Baffi Szilvia
Vámbéry Ármin Alapiskola
Mgr. Bögi Piroska
Mgr. Bernáth Andrea
Mgr. Mészáros Andrea
Kodály Zoltán Alapiskola
Álló Anna
Mgr. Kovács Szalay Nikoletta
Jilemnický utcai Alapiskola
Edita Ďurneková
Mgr. Radana Mošaťová
Iveta Valová
Smetana ligeti Alapiskola
Mgr. Marta Gerhátová
Mgr. Diana Szomolai
Művészeti Alapiskola
Lelkes Beáta, Dis.art.
Zuzana Ladzianska Pilátová

Barátság téri óvoda
Fekete Edit
Alena Dobsová
Sznf téri óvoda
Ľubica Urbaničová
Komenský utcai óvoda
Kmeť Piroska
Jesenský utcai óvoda
Eva Obreczová
Comenius-emlékéremmel jutalma-

zott, nyugdíjba vonult pedagógusok:
Kodály Zoltán Alapiskola – Bajnok 

Irén
Jilemnický utcai Alapiskola – Mgr. 

Hajnalka Csongová
Komenský utcai óvoda - Blanka 

Gašparíková
Művészeti Alapiskola - Horváth Éva, 

Banyák József
A kitüntetett pedagógusoknak portá-

lunk nevében is gratulálunk!
A díjátadón készült felvételeinket 

megtekinthetik Képgalériánkban.
Szöveg és kép: Rózsár Vince
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Szent György ünnepe 
– jelenvalóság, kihívás, maradandóság...
Április 24-e Szent György napja. Lo-
vagi viseletben, fényes fegyverzettel 
a kezében, magas paripán ábrázol-
ják őt, amint ép legyőzi a sárkányt 
(a gonoszt). Legendája meseszerű 
is lehetne, ugyanakkor életének tör-
téneti magva bizonyítja, hogy a kap-
padókiai (mai Törökország) magas 
rangú katona, Diokleciánusz császár 
üldözése idején halt (303 körül) vérta-
núhalált több társával együtt Palesz-
tinában, Dioszpolisz városában. A ke-
leti egyház csak úgy emlegeti őt, mint 
a „nagy vértanút”. A nyugati egyház-
ban is igen korán elterjedt a tisztelete, 
a keresztény lovagság benne tisztelte 
hűséges védőszentjét.

Szent György napja egy dunaszer-
dahelyi ember életében a helybéli plé-
bániatemplommal hozható összefüg-
gésbe. Annak ősi védőszentje ő, s így 
a szeretett város(unk) oltalmazója is 
egyben. Így minden helybéli ember – 
közvetve, avagy közvetlenül – kapcso-
latba hozható személyével.

Ő nem csupán egy katona, avagy lo-
vag, aki a gonosszal vívott harcában 
– Isten kegyelméből – győzött, de egy 
mérce is – még a XXI. század embere 
számára is –, amely mértékletességre, 
kitartásra és a méltó keresztény érték-
rendre hív. Dunaszerdahelyiként mind-
untalan őrizni kívánjuk eleink hagyomá-
nyát, s az aktív jelenkorban is mértékül 
és példaképül választjuk Szent György 
személyét. Ezért is üljük meg az ő ün-
nepét oly nagy buzgósággal és plébá-
niánk a várossal karöltve szervezi meg 
a Szent György-napokat.

Szent György napjához nem csupán 
gazdag néphagyomány tartozik, avagy 

napja nem csupán (néhány) ünnepnap 
kíván lenni a város életében, hanem egy 
igazodási pont, melyet vár az ember és 
azonosulni akar vele. Napja nem csu-
pán emlékezés akar lenni egy régmúlt 
kor emberére, hanem önazonosság-
erősítő is a jelen korban. Ahogy a népi 
hagyomány őrzi a múlt minden fontos 
tudását az ismételtetett cselekvés-
ben, úgy közvetíti üzenet formájában 
ugyanezt a keresztény identitás a  je-

len korban. Bölcs eleink Szent György 
tiszteletét és kultuszát keletről hozták 
magukkal, s mint igen erős, életképes 
elemet a mai napig megőrizték. Csatla-
kozzunk ehhez mi is, ebben az eszten-
dőben is, hogy egy maradandó kor igaz 
láncszemei lehessünk otthonunkban, 
városunkban.

Bozay Krisztián 
katolikus esperesplébános 

(Fotó: Nagy Gyula)

NAGYSZOMBATI  FŐEGYHÁZMEGYEI  KARITÁSZ

EGÉSZSÉGÜGYI 
SEGÉDESZKÖZÖK  KÖLCSÖNZÉSE
EGÉSZSÉGKÁROSULTAK  RÉSZÉRE

DUNASZERDAHELYI  PLÉBÁNIAI  KARITÁSZ

INFORMÁCIÓ

0904 644 950

2023. április 21. (péntek) / 21. apríla 2023 (piatok)
19.00 – Gyöngyhajú lány balladája – OMEGA MUSICAL, Városi Sportcsarnok
     (belépődíjas!)
19.00 – Gyöngyhajú lány balladája – OMEGA MUSICAL, Mestská športová hala
     (vstupenky len v predpredaji)
 

2023. április 22. (szombat) / 22. apríla 2023 (sobota)
10.00 – Lovagavató a városházán – Szent György Lovagrend Szlovákiai Priorátusa
10.00 – Pasovanie rytierov na mestskom úrade – Slovenský priorát Rytierskeho rádu sv. Juraja
11.00 – Szentmise a Szent György Lovagrend Szlovákiai Priorátusa tagjaiért, 
    Nagyboldogasszony- és Szent György-templom
17.00 – Ünnepi szentmise Sikabony lakosaiért, Nagyboldogasszony- és Szent György-templom
18.00 – Városi díjak átadása, Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ
18.00 – Odovzdanie verejných ocenení Mesta Dunajská Streda, MsKS Benedeka Csaplára 
 

2023. április 23. (vasárnap) /23. apríla 2023 (nedeľa)
9.30 – Slávnostná hodová omša za obyvateľov Dunajskej Stredy, Farský kostol nanebovzatia
    Panny Márie a sv. Juraja
11.00 – Ünnepi búcsúi szentmise Dunaszerdahely város lakosaiért, Nagyboldogasszony- és 
   Szent György-templom
 

2023. április 24. (hétfő) / 24. apríla 2023 (pondelok)
17.00 – Ünnepi búcsúi szentmise a város védőszentje, Szent György napján a városért és
    lakosaiért, Nagyboldogasszony- és Szent György-templom
18.30 – Szent György-est. A Szent György-díj átadása, Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860
    Városvédő Egylet, Vermes-villa
 

2023. április 29. (szombat) / 29. apríla 2023 (sobota)
19.00 – Sikabonyi búcsúi bál a Sikabony Polgári Társulás szervezésében, Sikabonyi Közösségi Ház
19.00 – Hodový ples v Malom Blahove v organizácii OZ Sikabony, Spoločenský dom 
   v Malom Blahove
 

Szent György-
napok

Dni sv. Juraja
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Húsvéti öröm a mindennapokban

ambition, el. okná, man.klimatizácia, telefón, USB, nový model

20€/deň

víkend: 90€

AUTOPOŽIČOVŇA -- AUTÓKÖLCSÖNZŐ

+421 908 739 333
info@elktransport.sk

elk transport

Caravelle

Ceed SW

Sorento

Fabia 3 facelift 

Transporter

Scala

i30

Octavia 4

Ceed H

Fabia 4

Kamiq

Prívesný vozík

125€    95€    80€    70€    60€ 

60€    45€    40€    35€    30€ 

110€    80€    70€    60€    50€ 

50€    38€    33€    28€    23€ 

100€    70€    60€    50€    45€ 

55€    42€    37€    32€    28€ 

55€    42€    37€    32€    28€ 

80€    58€    50€    43€    36€ 

65€    48€    42€    37€    32€ 

50€    38€    33€    28€    23€ 

60€    45€    40€    35€    30€ 

4-14 
dní

8 miest, automat, LED, plná výbava, fólie, mŕtvy uhol

el.okná, telefón, senzory, tlak, USB, NAVI, kamera, LED pack

GT Line, full výbava, koža, GPS

el.okná, telefón, senzory, tlak, USB, NAVI, mŕtvy uhol, kamera

variabilný kufor, dlhá verzia, ALU

el.okná, LED, telefón-Monitor, Ambition

el.okná, LED, telefón-Monitor, ALU

LED, NAVI, kamera, el. kufor, mŕtvy uhol, bez kože, virtualná palubovka

el.okná, telefón, senzory, tlak, USB, NAVI, kamera, LED pack

ambition, el. okná, man.klimatizácia, telefón, USB, nový model

2.0Tdi

1.4 Gdi

2.2 CrDi

1.2 TSI

2.0 TDI

1.0 TSI

1.0 T-GDi

2.0 TDI

1.6 CrDi

1.0 TSI

1.0 TSI

A/7

M/6

A/8

M/5

M/6

M/6

M/6

M/6

A/7

M/5

A/7

5,9

5,8

6,2

4,7

6,1

4,9

5

3,5

4,6

5,1

5,9

110kw

103kw

147kw

66kw

110kw

85kw

81kw

85kw

100kw

70kw

81kw

8

5

7

5

9

5

5

5

5

5

5

Volkswagen

Kia

Kia

Škoda

Volkswagen

Škoda

Hyundai

Škoda

Kia

Škoda

Škoda

Rövidtávú   Hosszútávú AUTÓKÖLCSÖNZŐ

 Krátkodobý   Dlhodobý AUTOPOŽIČOVŇA

( 150km-deň    príplatok 0,05€/km ) 

mesiac invidual
mesiac

1800€  - 1050€ 

900€  -  525€ 

1500€  - 900€ 

690€  -  420€ 

1350€  - 750€ 

840€  - 480€ 

840€  -  480€ 

1080€  -  645€ 

960€  -  555€ 

690€  -  420€ 

900€  -  525€ 

záloha: 500€

záloha: 300€

záloha: 500€

záloha: 300€

záloha: 500€

záloha: 300€

záloha: 300€

záloha: 400€

záloha: 300€

záloha: 300€

 300€záloha:

víkend: 90€

víkend: 190€

víkend: 76€

víkend: 160€

víkend: 84€

víkend: 140€

víkend: 116€

víkend: 84€

víkend: 76€

víkend: 100€

1 
deň

2-3 
dní

30+ 
dní

15-29
dní

Pristavenie vozidla         Korektné ceny   
sk dialničná známka  +  casco v cene

Individuálny prístup a ceny   
flexibilita (prevzatie -vrátenie)    

Bez dlhodobých záväzkov
Mesačná fakturácia         Pružnosť  

Tankovacie karty        GPS služba a údaje jazdy
Kompletná údržba a kontrola.

*ceny sú uvedené s DPH

Nová adresa  od 01.03.2023 

Beteljesedett! És lehajtván fejét kiadá 
lelkét, hangzik el a Passióban. Majd 
harmadnapjára rá: Feltámadt a halot-
tak közül!

Az élet és a halál harcra szállt. És 
tudjuk, ki került ki győztesen. A halál 
megsemmisült, legyőzte őt a mindent 
elsöprő szeretet, a Húsvéti bárány, Jé-
zus Krisztus.

A húsvéti liturgia az egyik legszebb 
ünnep. Hiszen a húsvét a legfontosabb 
ünnepe is az Egyháznak. Mert hiába 
születik meg a Messiás, ha nem ál-
dozza fel magát az emberek bűneiért, 
vétkeiért. De Ő, az Emberfia vállalta 
ezt az elképzelhetetlen nagy feladatot. 
Feláldozta magát értünk. És nem úgy, 
ahogy akarta, hanem az Atya akarata 
szerint.

Semmit sem kért magának. Elfo-
gadta, amit kapott az Atyától. Mi vajon 
hányszor tudunk úgy cselekedni, ahogy 
Jézus is tett? Hányszor tudjuk elfogad-
ni feljebbvalóink, munkáltatónk, szüle-
ink, tanáraink utasítását? 

Jézus tudja, hogy gyarlóak vagyunk 
és kész a megbocsátásra. Kész arra, 

hogy újból minden ember a szívébe 
fogadja a békét. Erre a fogadásra fel 
kell készülnünk. Nem csak pillanatnyi 
örömet szeretnénk kapni, hanem egy 
életre szólót. 

Szent János evangélistánál olvashat-
juk, hogy Jézus imádkozott, könyörgött 
az Úrhoz az apostolokért. Tudta, hogy 
el kell hagynia őket, övéinek érezte a 
tanítványokat és gondoskodott róluk, 
mint ahogy a Jó Pásztor tette a nyá-
jával. De minden emberben benne van 
a gondoskodás. Kiben jobban, kiben 
kevésbé. Az anyában gyermeke iránt, 
az apában családja iránt, a tanárban 
tanítványai iránt és még sorolhatnánk 
tovább. Embertársaink iránt nekünk 
is gondoskodnunk kell kivétel nélkül. 
Szűkebben pedig városunk lakóiról. 
Az  egyedülállókról, a nehéz sorban 
lévőkről, a testi és lelki betegségben 
szenvedőkről.

Ahogy a húsvéti feltámadás dicső-
ségéből és öröméből táplálkoztak 
az  apostolok, úgy kell nekünk is erőt 
merítenünk mindennapjainkhoz. És 
nagy szükségünk van az örömre, hogy 

minél több embernek el tudjuk vinni 
húsvét üzenetét. Nem erőszakkal, ha-
nem tiszta szeretettel.

Mindenkinek kívánom, hogy találja 
meg a húsvéti fényt, és tudja tovább-
adni is azt. A fény erejével sugározzon 
az élet mindennapjaiban, minden perc-
ében embertársainak, itt városunkban 
is. Szüksége van rá mindenkinek, külö-
nösen ezekben a nehéz időkben. 

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok!

Karaffa Attila
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Beíratás a Szabó Gyula Alapiskola 
első évfolyamába,
valamint a keleti lakótelepre kihelyezett 
1. osztályba, a 2023/24-es tanévre

Kedves Szülők! Olyan közösségbe várjuk gyermekeiket, ahol fontos számunk-
ra a jövőjük megalapozása, az, hogy jól érezzék magukat az iskolában, hogy 
gyarapodjanak értelemben, gazdagodjanak érzelmileg, legyenek toleránsak tár-
saikkal szemben.

A beíratás időpontja: 2023. április 20-től 2023. április 28-ig, munkanapokon 
7.30-tól 15.30-ig, szombaton 8:00-tól 12:00 óráig a 16-os teremben. Kérjük, hoz-
zák magukkal gyermekük születési anyakönyvi kivonatát!

Nyílt napokat tartunk az 1. osztályokban: 2023. április 13-án, 14-én, amikor 
a szülők betekintést nyerhetnek a tanítás menetébe.

Bővebb tájékoztatásért, kérjük, hívják a 031/5522431-es számot, vagy láto-
gassák meg iskolánk honlapját és Facebook-oldalát: 

www.zsszabo.sk, www.facebook.com/szabogyulaalapiskola 

Beíratás a Vámbéry Ármin Alapiskola 
első évfolyamába

A Vámbéry Ármin Alapiskola a következő tanévben az épület kapacitásának 
megfelelően 3 osztályt tud nyitni, a felvétel során előnyt élveznek az állandó 
lakhelyük alapján a vonzáskörzetünkbe tartozó gyermekek (10/2014-es városi 
rendelet és annak 27/2021-es kiegészítése értelmében).

Intézményünkbe a beiratkozás a következő feltételek alapján valósul meg:
– helyszín – Vámbéry Ármin Alapiskola olvasóterme, Hviezdoslav utca 

2094/2, Dunaszerdahely,
– időpont – Dunaszerdahely 2/2016-os városi rendelete alapján 2023.április 

20-tól 2023.április 28-ig, reggel 7.30-tól délután 16.30-ig, szombaton 8.00-12.00 
között,

– a beiratkozáson a szülők és gyermekük vesznek részt, a szülő köteles be-
mutatni személyi igazolványát és gyermekének születési bizonyítványát (má-
solatot készítünk róla) és szükség szerint egyéb egészségi állapotát igazoló 
dokumentumot,

– ha bírósági döntés alapján a gyermeki felügyelet meg van határozva, ebben 
az esetben ezt a dokumentumot is be kell mutatni,

– azon gyermekeknek, akiknek a 2022/2023-as iskolai évben engedélyezett 
halasztásuk volt, újra be kell iratkozni,

– ha a 6. életévét betöltött gyermek nem iskolaérett, az óvoda igazgatója 
határoz az óvodai képzés folytatásáról az adott nevelési tanácsadó- és meg-
előzési intézmény, valamint a gyermekorvos engedélye alapján a szülő/szülők 
beleegyezésével,

– iskolánk jelentkezési lapja a varmin.eu oldalon elérhető, melyet kérnénk ki-
töltve, aláírva elhozni a beiratkozáskor (a jelentkezési lapot iskolánkban is lesz 
lehetőség kitölteni pedagógusaink segítségével, aki nem hozná kitöltve),

– intézményünkbe való belépéskor kérjük az alapvető és érvényben lévő higi-
éniai intézkedések betartását!

Beíratás a Kodály 
Zoltán Alapiskola 
első évfolyamába

A Kodály Zoltán Alapiskola több 
évtizedes múltra tekint vissza, s ez-
alatt sikerült kialakítania arculatát, 
hagyományait. Tudjuk, milyen nagy 
esemény az iskolaválasztás. Na-
gyon fontos, hogy a család megta-
lálja a gyermeke számára a megfe-
lelő iskolát. 

Iskolánk célja olyan légkör meg-
teremtése, ahol a gyermek jól és 
biztonságban érezheti magát és ak-
tív részese a tanítási folyamatnak. 
A gyermekek személyiségének tisz-
teletben tartása mellett figyelembe 
vesszük az egyéni képességeiket, 
fontosnak tartjuk a differenciálást 
és egyéni fejlesztést és teret adunk 
a tanulók játék és mozgás iránti 
vágyainak. Iskolánk kapuja minden 
gyermek előtt nyitva áll.

Az iskola igazgatósága ezúton ér-
tesíti a kedves szülőket, hogy 2023. 
április 18-án nyílt napot tartunk, 
melyre szeretettel várjuk a nagycso-
portos óvodásokat és szüleiket, ahol 
megismerhetik az első évfolyamban 
folyó munkát, és a leendő első osz-
tályokat tanító pedagógusokat mun-
kájuk közben. 

Az ünnepi műsorral és vidám ját-
szóházzal egybekötött beíratás az 
alapiskola első évfolyamába 2023. 
április 20-án, 15.00 órakor lesz. 
A beíratás további időpontjai: 2023. 
április 21-től 28-ig, hétköznapokon 
8.00-tól 16.00-ig, szombaton 8.00-
tól 12.00-ig.

Kérjük, hozzák magukkal gyerme-
kük anyakönyvi kivonatát, a gyer-
mek lakhelyét igazoló okmányt vagy 
a szülő személyi igazolványát.

Elérhetőségeink: 
honlap: www.kodalyds.eu, 
tel.: 031/5522432
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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
Bugár Léna, Károlyi Alex, Nagy Zoltán, Beke Abigél Emese, Simon Sebastian, Zmajkovičová Martina

Elhalálozások – Zomreli
Nemesová Jolana (1948), Füsi Vojtech (1951), Mašek Miroslav (1950), Bukvišová Emília (1940), Sárközi Pavol (1979)
Ábrahám Štefan (1972), Majba Jozef (1948), Kelemen Ladislav (1961), Kudlová Leontína (1933), Daridová Mária (1938)
Schewellová Alžbeta (1931), Nagyová Mária (1941), Nagy Árpád (1956), Tóthová Brigita (1938)
Ing. Alexander Eckstein (1946), Benkovský Ivan (1962), Czibulová Valéria (1921), Königsmarková Terezia (1935)
Molnár Tibor (1957), Tallosi Imrich (1943), Poláková Mária (1937), Horváth Ľudovít (1944), Biricskaiová Alžbeta (1935)
Hajzuk Jozef (1930), Földes Tibor (1973), Németh Jozef (1950), Farkasová Gizela (1947)

Házasságkötések – Sobáše
Holics Ádám – Sidó Andrea | Raninec Marek – Vavrová Nina | Ambrovics Ladislav – Kopáčiková Veronika
Saglena Jozef – Petesová Brigita | Mgr. Szabó Attila – Mgr. Uher Tünde | Brunczvik Kristián – Szabóová Alexandra
Tóth Peter – Mgr. Sadloňová Petra | Banyák Jozef – Jánošková Klaudia

Tetődoktor Régi hajlott tetők javítása, cseréje, beázás 
elhárítása, bádogozás, Lindab tető, új tető cserepezése, 
kisebb javítások, SOS munkák is. 

Telefon: +421 910 904  286

Základná škola, Smetanov háj 286/9 
v Dunajskej Strede 

pozýva predškolákov a ich zákonných zástupcov na zá-
pis do 1. ročníka v šk. roku 2023/2024 od 01.04.2023 
do 30.04.2023.

Zápis bude prebiehať prezenčne za osobnej prítomnosti 
detí a oboch zákonných zástupcov. Pred zápisom je potreb-
né vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je k dispozícii na we-
bovej stránke školy.

PONÚKAME:
• školský klub detí od 6:30 do 17.00 hod
• služby školského podporného tímu
• špeciálny pedagóg
• sociálny pedagóg
• asistent učiteľa
• výučbu anglického jazyka od 1. ročníka bohatý výber zá-

ujmových krúžkov
• 4 rôzne športové a kultúrne aktivity
• školskú knižnicu
• výlety, exkurzie a podujatia
K zápisu je potrebné priniesť: 
• rodný list dieťaťa (kópiu) 
• občiansky preukaz zákonných zástupcov 
Viac informácií na www.zsshajds.edupage.org

Základná škola, 
Jilemnického ulica 

Oznámenie k zápisu detí do prvého ročníka na školský 
rok 2023/2024

Vážení rodičia!
Riaditeľ Základnej školy, Jilemnického ulica 204/11, 

Dunajská Streda Vám oznamuje, že 
zápis detí do prvého ročníkana školský rok 2023/2024 

sa na našej škole uskutoční od 
03. do 28. apríla 2023 v čase od 07,30 hod. do 15,30 

hod. blok A, prvé poschodie, číslo dverí 102.
Zápisu sa zúčastnia obaja zákonní zástupcovia spolu 

s dieťaťom. 
Pri zápise zákonný zástupca povinne musí predložiť:
• občiansky preukaz,
• rodný list dieťaťa,
• ak nežijú rodičia v spoločnej domácnosti je nutné 

predložiť rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do opatery 
a pod.
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Omega slágereket is hallhatunk 
a Szent György-napokon
Az Omega örökségét őrző egyedi és 
látványos produkció érkezik április 
21-én Dunaszerdahelyre. A városi 
sportcsarnokban a Gyöngyhajú lány 
balladája című musical idézi meg ze-
nés-táncos formában a legendás slá-
gereket, azzal az előadással, amelyet 
korábban az év legjobb zenés tánc-
előadásának választottak.

A műben olyan világszínvonalú slá-
gerek csendülnek fel, mint a Trombitás 
Frédi, a Régi csibészek, az Ezüst eső, 
a Petróleumlámpa, a Ha én szél lehet-
nék vagy a Gyöngyhajú lány..., amely 
művet 2023-tól az Omega hagyatékot 
kezelő grémium a szakrális Omega 
örökség részének nyilvánította! 

A színpadon 22 Re-Production tánc-
művész, a mikrofonoknál 5 kiváló 
musicalszínész, a mese erősítésére 
21 szenzációs Omega-sláger! 

Mindenkiben ott van a szunnyadó 
gyermek, így a tündérmeséket a felnőt-
tek is szeretik, csak be kell őket csoma-
golni „felnőtt köntösbe”! Kriszta, a fiatal 
lány felnőtté válásán, első nagy sze-
relmi csalódásán keresztül idézi meg 

a Balaton part, a tó ősi mitikus legen-
dáit „Trombitás Frédi” éjszakai „túrave-
zetésével”. Egy történet, amit mindenki 
átélt, aki volt fiatal és szerelmes!

Jegyek korlátozott számban 
még kaphatók 

a Ticketportal.sk-n!

Start • Hűtlen barátok • Holló • Fekete 
pillangó • Nem tudom a neved • Kötél-
tánc • Ha én szél lehetnék • Gyöngyhajú 
Lány • Petróleumlámpa • Őrültek órája • 
Nyári éjek asszonya • Hazug lány • Na-
pot hoztam, csillagot • Régi csibészek • 
Boldog angyalok • Ezüst eső • Trombi-
tás Frédi • Addig élj • Meghívás


