
    

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ..../2022/29 

29. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete   

29. 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 

 

schvaľuje 

jóváhagyja 

  

 

A. udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a 

kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda: 

Dunaszerdahely Város díjainak adományozását magánszemélyeknek és 

csoportoknak Dunaszerdahely város fejlődéséhez való rendkívüli 

hozzájárulásukért 

 

 ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA DUNAJSKÁ STREDA 



 DUNASZERDAHELY VÁROS DÍSZPOLGÁRA CÍM 

 Gyula Hodossy 

 

 CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO URBE  

     DUNASZERDAHELY VÁROS PRO URBE DÍJ 

ThDr. János Karaffa PhD. - in memoriam (oblasť spoločenská-társadalmi 

élet) 

     Mgr. Štefan Takács - in memoriam (oblasť šport-sport területén) 

     Karol  Héger (oblasť kultúra-kultúra területén) 

 

     CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO EDUCATIONE  

DUNASZERDAHELY VÁROS PRO EDUCATIONE DÍJ 

     Terézia Knappová  

 

B. čas a miesto slávnostného podujatia Udeľovanie verejných ocenení mesta    

Dunajská Streda  

a díjátadó rendezvény időpontját és helyszínét 

 

      Dátum podujatia/Időpont: 23. apríla 2022, 18.00 hod/2022. április 23., 

      18.00 órai kezdettel  

      Miesto podujatia/Helyszín: MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej  

      Strede/A Dunaszerdahelyi Csaplár Benedek VMK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marec 2022 

2022. március 



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. 23/2021 zo dňa 16. novembra 2021 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. 

 

Ocenenie Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda pre Gyulu Hodossyho „za dlhoročnú 

neúnavnú prácu v oblasti kultúrneho i spoločenského života v prospech mesta Dunajská Streda a 

jeho obyvateľov“. 

Gyula Hodossy je básnik, literárny kritik a teoretik, literárny a kultúrny organizátor. V rokoch 1983 

až 1986 pôsobil v novozámockej skupine Iródia, po roku 1989 sa podieľal na založení viacerých 

organizácií a nadácií (napr. Zväz maďarských skautov na Slovensku), časopisov (napr. Cserkész, 

Katedra). V roku 1992 založil knižné vydavateľstvo Lilium Aurum. Je redaktorom dvoch desiatok 

antológií, autorom niekoľkých zbierok poézie a jedného zväzku prózy (Hivatalos versek, 1993, 

Fátyla jókedvemnek, 2004, A szerető önfegyelem, 2003). 

Je riaditeľom Nadácie Katedra (od roku 1996), predsedom Občianskeho združenia Vámbéryho; bol 

šéfredaktorom publikácií Iródia (1983-87), Cserkész-Skaut (1991-95) a Katedra (1994-97); je 

zakladateľom Občianskeho združenia Vámbéryho (2000), resp. Literárnej kaviarne Vámbéryho 

(1998). Jeho články a básne vychádzajú od roku 1976.  

Verejnoprospešná práca Gyulu Hodossyho sa v priebehu niekoľkých desaťročí prejavila aj v založení 

viacerých maďarských inštitúcií na Slovensku, no jeho meno sa spája aj s konferenciami 

Vámbéryho, ktoré dlhoročne usporadúva Vámbéryho OZ na pôde mesta Dunajská Streda. 

Jeho rôznorodé a obsažné aktivity boli v minulosti ocenené Cenou primátora mesta Dunajská Streda 

(2018), Cenou pre otvorenú Európu (2001), Cenou Partium (2004), Maďarský zlatý kríž za zásluhy 

(2020); Slovenskou Cenou občianskej cti (2021). 

 

Ocenenie PRO URBE v oblasti spoločenského života pre Vdp. ThDr. Jánosa Karaffu, PhD. in 

memoriam ako „ prejav uznania za aktívnu a neúnavnú prácu lokálneho patriota v prospech 

komunity, za príkladné vykonávania poslania katolíckeho kňaza a za ochranu a pestovanie národnej 

tradície maďarského národa“.  

Veľadôstojný pán ThDr. János Karaffa, PhD. sa narodil 11. marca 1973 v Dunajskej Strede. Po 

ukončení formácie a štúdia, najprv v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda a na Rímskokatolíckej 

cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, potom na Katolíckej 

univerzite Petra Pázmaňa v Budapešti, bol 14. júna 1997 v Bratislave vysvätený za kňaza. Na prvé 

kaplánske miesto nastúpil do Komárna, postupne pôsobil ako farský administrátor v Hornom Bare, v 

Bake, v Horných Turovciach a v Imeli. V roku 2010 sa v Maďarsku inkardinoval do 

Székesfehérvárskej diecézy, kde pôsobil ako farár v Piliscsabe  a referent Biskupského úradu pre 

katechizáciu v Székesfehérvári. V roku 2013 ho Trnavská arcidiecéza menovala za farára farnosti 



Topoľníky. Viedol Univerzitné pastoračné centrum v Komárne ako duchovný správca, pôsobil ako 

školský dekan Dunajskostredského dekanátu. Od roku 2017 bol až do svojej náhlej smrti v stredu 23. 

júna 2021farárom farnosti Jahodná. 

O jeho lokálnom patriotizme svedčí okrem iného to, že dunajskostredskému futbalovému mužstvu 

napísal modlitbu, ktorú umiestnili v kaplnke štadióna. Je autorom viacerých kníh, modlitebných kníh 

a ďalších publikácií. Bol spoluzakladateľom OZ Pázmaneum. Pod názvom Akadémia Regnum 

Marianum založil centrum kresťanského vzdelávania dospelých. Bol jedným z hlavných 

organizátorov Komárňanských modlitebných dní, duchovným vodcom viacerých pútí, mal početné 

prednášky doma i v zahraničí. Verne udržiaval pamiatku Jánosa Esterházyho a vzdával česť 

pamiatke maďarských svätých a blahoslavených osobností. 

 

Ocenenie PRO URBE v oblasti športu pre Mgr. Štefana Takácsa in memoriam „za mimoriadne 

zásluhy v oblasti športu, príkladné pedagogické pôsobenie na území mesta Dunajská Streda a 

výchovu niekoľkých generácií mladých športovcov“. 

Mgr. Štefan Takács  ako futbalový tréner detí mesta Dunajská Streda a blízkeho okolia sa 

profesionálne zaslúžil o rannú športovú výchovu profesionálnych futbalistov, ktorí svoju kariéru 

začatú v centre voľného času pokračovali vo futbalovom klube mesta DAC. V okrese Dunajská 

Streda v kruhu futbalových fanúšikov nie je človek, ktorému by bolo meno Štefan Takáč neznáme. 

Mgr. Štefan Takács  sa venoval výchove a vzdelávaniu detí a mládeže už od roku 1977. Za toto 

obdobie svojim odborným prístupom, kvalitnou a láskavou pedagogickou prácou vychoval mnoho 

detí. Zo začiatku  svojej pedagogickej praxe pôsobil v Pionierskom dome v DS na technickom úseku, 

kde organizoval  súťaže  a   úspešne pripravoval deti na rôzne modelárske, fotografické a dopravné 

súťaže . Neskôr prešiel na športový úsek už CVČ, nakoľko sa Pioniersky dom v DS premenoval na 

Centrum voľného času, kde pod jeho vedením dosiahli deti, mladí športovci úspechy nielen v rámci 

regiónu, ale aj v celoslovenských a zahraničných športových futbalových súťažiach. Vychoval 

malých futbalistov, ktorí svoju futbalové znalosti získané pod jeho vedením vedeli zúročiť v 

mestskom futbalovom klube DAC.  V posledných rokoch sa venoval výchove najmenších – 

škôlkarov. Viedol ich nielen k aktívnemu pohybu, ale aj k zdravému životnému štýlu a k láske k 

športu, futbalu. Počas svojej pedagogickej praxe pôsobil aj na školách v meste, organizoval okresné 

predmetové olympiády, voľno-časové akcie v meste, letné tábory a športové súťaže. Svojou 

zodpovednou prácou, láskou k deťom a ľudským prístupom bol príkladom mladým kolegom. 

 

Ocenenie PRO URBE v oblasti kultúry pre Karola Hégera ako „uznanie za mimoriadne zásluhy a 

celoživotný prínos v oblasti kultúry, osvety a pozdvihnutia národného povedomia pri príležitosti 

významného životného jubilea 90 rokov”. 

Karol Héger – osvetár, kultúrny pracovník, riaditeľ Regionálneho osvetového strediska v DS od roku 

1973 do roku 1994, t.č. v dôchodku. Tohto roku oslavuje krásne jubileum - 90 rokov. Stál pri vzniku 

celoštátneho Csemadoku v Bratislave a po úspešnej práci bol vyslaný do Dunajskej Stredy za 

riaditeľa Regionálneho osvetového strediska. Túto funkciu vykonával v rokoch 1973 do 1994.  Bol 

zakladateľom mnohých kultúrnych podujatí a umeleckých telies, ktoré pôsobia dodnes. V období 

jeho vedenia bola posilnená záujmovo umelecká činnosť, zvlášť s dôrazom na rozvoj maďarskej 

národnostnej kultúry. V tých rokoch sa zrodili kvalitné podujatia ako je napr. Podunajská jar – Duna 

Menti Tavasz – festival detského divadla v maďarskom jazyku, ktorý v minulom roku slávil svoj 45. 

ročník. Taktiež bol založený Žitnoostrovský súbor piesní a tancov, Žitnoostrovské kultúrne dni, 



súťaž a výstava Plody Žitného ostrova, organizovali sa početné výtvarné tábory, súťaže, výstavy. 

Bolo zriadené Astronomické oddelenie, Klub výtvarníkov a fotografov a iné. V tomto čase mala 

osveta v Dunajskej Strede takmer 100 pracovníkov, medzi ktorých sa zaraďovali aj niektorí osvetári 

z obcí a miest okresu. Osveta mala vlastnú tlačiareň a vydala nespočetné množstvo dvojjazyčných 

odborných metodických publikácií.  

Karol Héger v roku 1971 získal čestný titul „Zaslúžilý pracovník kultúry“, za mimoriadne výsledky 

v rozvoji maďarskej kultúry v ČSSR. V roku 1980 znova dostal čestný titul „Zaslúžilý pracovník 

kultúry“ za mimoriadne výsledky v kultúrno-osvetovej činnosti. Od Csemadoku v roku 2012 získal 

Cenu za celoživotnú prácu. V máji 2012 získal Pamätnú medailu predsedu TTSK a Cenu primátora 

Dunajskej Stredy. Jeho celoživotnú prácu a dielo považujeme za trvalý prínos do kultúrneho života 

nášho mesta, ale aj celého Slovenska. 

 

V roku 2022 neboli doručené žiadne návrhy na ocenenie PRO URBE Juvenis. 

 

Ocenenie mesta Dunajská Streda PRO EDUCATIONE pre Teréziu Knappovú (MŠ Eleka 

Benedeka s VJM) 

Terézia Knappová je 26 rokov zamestnaná v MŠ Eleka Benedeka. Za roky svojej praxe sa 

vypracovala na pedagóga vysokých odborných aj morálnych kvalít. K deťom je vždy veľmi 

ústretová, kolegom nikdy neodmietne pomoc a radu. Má zmysel pre spravodlivosť, je veľkorysá, 

rada pomôže kolegom i deťom, svojou profesionalitou a ľudským prístupom si vie získať ich rešpekt 

i úctu.  Jej priateľská a optimistická, nekonfliktná povaha, veľkorysosť a otvorenosť motivujú 

kolektív.  

Pracuje zodpovedne, kvalitne a aktívne.  Je koordinátorkou školskej rady. Aktívne spolupracuje s 

rodičmi aj obchodnými partnermi  materskej školy.  Zodpovedným prístupom k pracovným 

povinnostiam prispieva k dobrému hospodárskemu výsledku materskej školy. Vyniká príkladným 

pedagogickým taktom, dominuje u nej ľudskosť a empatia, presadzuje pozitívne pedagogické 

hodnoty, výchovu zrelej osobnosti a otvorenú komunikáciu. Jej pedagogická práca sa prejavuje v 

láskavom prístupe k deťmi, ako aj riešeniu výchovných a sociálnych problémov. Má vynikajúce 

organizačné schopnosti. Spolu s  deťmi pripravuje akcie na prezentáciu materskej školy, pomáha 

organizovať tiež rôzne kultúrne a športové podujatia. Za svedomitú prácu, ktorú počas 

odpracovaných rokov v materskej škole odviedla, jej patrí uznanie a poďakovanie. 

 

Návrhy na ocenenia (Čestné občianstvo, PRO URBE) boli posúdené prostredníctvom per rollam 

hlasovania komisie na posudzovanie verejných ocenení mesta Dunajská Streda dňa 01. 03. 2022. 

Hlasovanie na Cenu mesta Dunajská Streda PRO EDUCATIONE prebehlo v súlade s VZN č. 

23/2021, článok VII. 

 

Predkladaný návrh prerokovala: 

Komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča - neodporúča ho schváliť.   

Komisia MsZ pre mládež a šport a odporúča - neodporúča ho schváliť.   

Komisia MsZ pre pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo a odporúča - neodporúča ho schváliť.   

Mestská rada a odporúča - neodporúča ho schváliť.   

Vypracovala: Mgr. Edita Tilajčíková, samostatný referent kultúry, mládeže a športu, Odbor školstva, 

sociálnych vecí, športu a kultúry 


