
    

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ..../2021/23 

23. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete   

23. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za 

mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda.   

 

Javaslat Dunaszerdahely Város díjainak odaítélésére egyének és kollektívák részére 

Dunaszerdahely Város fejlesztésében elért kiemelkedő hozzájárulásukért. 

 

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preverila:   Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:    Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry 

Felelős:       

 

 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

Határozati javaslat: Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

  

  s c h v a ľ u j e    

j ó v á h a g y j a  

 

A. udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a 

kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda: 

 

 

 ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

 - 

 

 



 CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO URBE  

 PhDr. Németh Margit 

 Huszár László in memoriam  

 Kornfeld Tibor in memoriam 

  

 

 CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO URBE JUVENIS  

 - 

 

 

B. čas a miesto slávnostného podujatia Udeľovanie verejných ocenení mesta    

Dunajská Streda  

      Dátum podujatia: 20. augusta 2021, 17.00 hod  

      Miesto podujatia: MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jún 2021 

2021. Június 



Dôvodová správa 

 

Mesto Dunajská Streda podľa § 6 ods.1 zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov v spojení s článkom 24 Štatútu mesta Dunajská Streda sa uznieslo na 

Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 22/2016 zo dňa 6. decembra 2016 

o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda, ktoré upravuje podmienky a spôsob 

udeľovania ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom alebo kolektívom za mimoriadny prínos 

v rozvoji mesta, za reprezentáciu a propagáciu doma i v zahraničí, za mimoriadne humánne činy pri 

záchrane ľudského života, majetku mesta a jeho obyvateľov a za spoločenskú angažovanosť. 

 

- 

PhDr. Németh Margit patrí medzi najvýznamnejších aktívnych aktérov verejného života 

v Dunajskej Strede. Psychologička na dôchodku, univerzitná profesorka, predsedkyňa správnej rady 

Nadácie Katedra, zakladajúca členka spolku na ochranu mesta Csallóköz-Szerdahely Kaszinó 1860, 

bývalá poslankyňa MsZ. Dodnes je aktívna v mnohých oblastiach verejného života, pôsobí ako 

univerzitná lektorka na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.  

Popri profesionálnej činnosti a svojej rodine zaujímala viaceré verejné roly. Pôsobila v Kruhu 

priateľov Žitného ostrova (Csallóköz Barátainak Köre) a spolu so spolkom Csallóköz-Szerdahely 

Kaszinó 1860 sa zapájala do organizácie Dní sv. Juraja. Dobré meno mesta Dunajská Streda však 

pomáhala zveľaďovať aj v mnohých ďalších oblastiach. 

 

- 

 

Huszár László in memoriam (1951–2021). Jeden z najvýznamnejších organizátorov maďarského 

kultúrneho života na Hornej zemi, riaditeľ Maďarského osvetového inštitútu na Slovensku, držiteľ 

ceny Istvána Gyurcsóa a maďarského Zlatého kríža za zásluhy, bývalý poslanec MsZ mesta 

Dunajská Streda. László Huszár pôsobil ako riaditeľ Maďarského osvetového inštitútu na Slovensku 

od jeho založenia v roku 2013. Patril medzi zakladateľov Nadácie Istvána Gyurcsóa a bol členom 

správnej rady Galérie súčasných maďarských umelcov. Bol tiež hybnou silou Podunajskej jari, 

Súťaže v prednese ľudových rozprávok Arnolda Ipolyiho alebo celoštátnej súťaže folklórneho spevu 

Purpurovo - červená pekná ruža (Bíborpiros szép rózsa). V posledných rokoch zhromažďoval 

maďarské hodnoty na Hornej zemi a začal budovať ich databázu, čo znamenalo začiatok hnutia 

horozemskej pokladnice hodnôt (Felvidéki Értéktár mozgalom). V roku 2008 mu bola udelená Cena 

KÓTA (celoštátne združenie speváckych zborov a folklórnych súborov v Maďarsku) v kategórii  

mecenáš, v roku 2015 dostal Cenu za kultúru Žitného ostrova (Csallóköz Kultúrájáért Díj) a o tri 

roky neskôr bol vyznamenaný cenou Gyurcsó Istvána a maďarským Zlatým krížom za zásluhy. 

 

- 

 

Tibor Kornfeld in memoriam (1952–2021). Vedúci predstaviteľ Židovskej náboženskej obce v 

Dunajskej Strede, bol jedným zo „starých Dunajskostredčanov“, skutočný lokálpatriot. V budúcom 



roku by mal 70 rokov.  Bol najdôležitejším kronikárom dunajskostredského židovstva. Jeho kniha 

Bolo raz jedno židovské mesto, Dunajská Streda mapuje tristoročnú tradíciu života miestnej 

židovskej komunity.  

Tibor Kornfeld bol do roku 2015 riaditeľom Domova seniorov v Dunajskej Strede. V roku 2007 

vydal publikáciu svojho otca Ferenca Kornfelda pod názvom Moje mesto Dunajská Streda - „Malý 

Jeruzalem“. Aktívne sa podieľal na príprave databázy židovského cintorína v Dunajskej Strede. 

Jednou z jeho najväčších zásluh je, že židovská obec mohla v roku 2014 na židovskom cintoríne 

odhaliť pamätník holokaustu. Tak ako bol aktívnym tvorcom spoločenského života mesta, tak sa stal 

aj jednou z vynikajúcich osobností Pantheonu Dunajskej Stredy. 

 

- 

 

Návrhy na ocenenia boli prerokované na zasadnutí komisie na posudzovanie verejných ocenení 

mesta Dunajská Streda dňa 17. 06. 2021 a hlasovanie prebehlo per rollam s termínom do 21. 6. 2021, 

do 12:00 hod. 

Mestská rada odporúča materiál schváliť. 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Edita Tilajčíková, samostatný odborný referent 

 

 

 

 

 


