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HÍRNÖK HLÁSNIK

A tavaszi szünet napjaiban a szülőknek nincs könnyű dol-
guk, főként, hogy már rég megszoktuk, ezek a szabadnapok
még a télben várnak az iskolásokra. Kevesebb a program, és a
szabadban is kevesebb időt töltünk. Egyébként is, régen látott
tél végén járunk, amely a legtöbb szervezetet megviselte. Éppen
ezért különösen örülnénk, ha vége volna. Persze a télnek is volt
számtalan szép oldala, láttuk a deres és havas Csallóközt, s még
hógolyózni is lehetett. De mégis…

Korosodva, de még mindig csak harmincasként, egyre in-
kább azt tapasztalom, hogy a gyermeki havas örömökön kívül
nem sok embernek hoz örömet a valódi tél. Az enyhe januárok
és februárok után a sok kártevő miatt panaszkodtunk, és a jár-
ványok terjedésén, de idén megtapasztaltuk, hogy a vírusok a
kemény mínuszok között is ugyanolyan veszélyesek. Sőt, ebből
a szempontból különösen kemény oldalát mutatta meg az év-
szak. És még nem is láttuk a fűtési számlákat.

Hiába ugyanis az elmúlt másfél évtized hőszigetelési trend-
jei, még mindig sok háztartásnak éppen ezek a fűtésköltségek
jelentik a legnagyobb havi terhet, nem véletlen, hogy országo-

san is igen sok szó esett az elmúlt hetekben az energiaárakról.
Ezektől függetlenül mégis a saját kis életünk elmúló hónapjai
határozzák meg, mennyire is örülünk az érkező tavasznak,
amelyről ugyanúgy keveset sejtünk, mint bármely más idő-
szakról. Csak várunk és vágyunk, ennyi és nem is kevesebb, a
jégcsapokat is nap mint nap mi készítjük, ahogy felolvasztásuk
is bennünk kezdődik. 

Krúdy Gyula pontosan megfogalmazta: „Mindenkinek van
tavasza, piros nyara, hosszadalmasan ásító ősze, megnyugtató
tele. Élet, amely pontosan igazodik a kalendáriumhoz. Vannak
fiatal napok, vannak öreg napok, jönnek és mennek ködök,
szomorgó esők, májusok, novemberek, jó és rossz kedvek, ájta-
tosságok és káromkodások, betegségek és ropogó egészségek.
Senki sem csodálkozik az életen, amint nem lep meg különö-
sebben a tavasz áhítatos napsugara és nem váratlan az ősznek
mogorvasága. Bolond az, akinek nem tetszik, hogy elmúlik a
nyár. Okos ember megnyugszik a tél hótakarója alatt, az örö-
kös némaságban, az emberhangtalan magányban.”

Rajkovics Péter

Már jön a tavasz?

MEGJELENIK KÉTHETENTE

Môžu vzniknúť 
centrálne kuchyne Iskolai beiratkozások áprilisban!Emlékkiállítás és Antilogika5. s. 8. o. 10. o.
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Karneval na ľade
Umelá ľadová plocha v rámci „Zimných

dní športu” privítala 17. februára 2017 deti
zo základných škôl na tradičnom Karneva-
le na ľade, ktoré zorganizoval Klub rekreač-
nej telesnej výchovy a športu v spolupráci s
Olympijským Klubom Žitného ostrova.

Toto podujatie možno nazvať tradičným,
keďže sa uskutočnil jubilejný 20. ročník,
ktorého sa zúčastnilo vyše 125 žiakov
za pomoci organizátorov, pedagógov a rodi-
čov. Naše mesto sa môže pochváliť touto,

na Slovensku ojedinelou a atraktívnou akci-
ou, ktorej autorkou je neúnavná a dobrou
náladou nabitá pani Helenka Czafíková,
predsedkyňa klubu RTVŠ. Touto cestou sa
v mene klubu poďakovala za ústretový prí-
stup Mestského úradu Dunajskej Stredy a
rovnako aj celému kolektívu pracovníkov,
ktory sa stará o ľadovú plochu a tým umož-
nili usporiadať túto akciu, ktorá prispieva
ku krásnej a osožnej veci – k pohybu za
zdravím. Zábavné hry sa začali fašiangovým
sprievodom detí v maskách a pokračovali
súťažnými disciplínami na sánkach, tanie-
roch či doskách a rýchlostné preteky. Na zá-
ver sa vyhodnotili masky, triedy obdržali
účastnícke diplomy a rôzne sladkosti od
sponzorov a organizátorov.

Elhunyt Méhes Tibor
2017. február 13-án a reggeli órákban hosszú, súlyos betegséget követően 58

éves korában elhunyt Méhes Tibor, az SK Talent Dunaszerdahely kézilabdaklub
alapítója és edzője. Élete végéig nagy érdeklődéssel figyelte a dunaszerdahelyi ké-
zilabdaklub tevékenységét, annak tagja volt. A kivételes sportember, aki nemcsak
a kézilabdában, hanem a triatlonban is otthonosan mozgott, 2012-ben, a Szabó
Gyula Alapiskola testnevelés szakos tanáraként, az év pedagógusa volt.

Gyűjtsük együtt az étkezési olajat és zsiradékot!
Február elején az öt városi fenntartású alapiskolába kikerültek azok a gyűj-

tőedények, amelyekbe a tanulók otthonról az összegyűjtött étkezési olajokat és
zsiradékokat helyezhetik.

Természetesen nemcsak az iskolások családjában összegyűjtött olajok és zsi-
radékok kerülhetnek itt elhelyezésre, hanem akár a szomszédoktól, utcabeliektől
vagy lépcsőházi ismerősöktől összegyűjtöttek is. Az első hónap után pedig sze-
retnék megvizsgálni, mennyire sikerült az akcióval megszólítani a családokat.

Az étkezési olajok és zsírok szelektált gyűjtésének okai:
– a hulladék újrahasznosításával megelőzhető a felszíni és talajvizek szeny-

nyezése, 
– az olajok és zsírok károsítják a lefolyókat, így megnehezítve a szennyvíz-

tisztítók működését,
– eltömíthetik az emésztőgödröt és a közcsatornát, ahol így elszaporodhat-

nak a rágcsálók,
– az olajokat feldolgozva bioüzemanyagként lehet hasznosítani, ezáltal csök-

kentve a kőolajigényt, a zsiradékok pedig energetikai vagy ipari felhasználásra
kerülhetnek.

A gyűjtésre megfelel az összes növényi olaj (napraforgó, repce, len stb.), az
állati és növényi eredetű zsiradékok, amelyeket a konyhában használunk fel (és
a serpenyőben, olajsütőben való sütés után feleslegessé válnak), esetlegesen
azon olajok, amelyek öntetként szolgálnak (halkonzerv, szárított paradicsom,
sajt stb.) Nagyon fontos, hogy a gyűjtéskor ne kerüljön víz vagy ételmaradék az
összegyűjtött olajba, zsiradékba – ajánlatos ezért átszűrni.

„Szükséges, hogy a lakosok/diákok az olajat és zsiradékot átlátszó, zárható
edényekben hozzák a gyűjtőpontra (legjobb PET-flakonokban), ezzel is meg-
könnyítve a későbbi osztályozást. A flakonok egy nagyobb, tanúsítvánnyal ren-
delkező edényben kerülnek elhelyezésre, melyet rendszeresen kiürítenek majd.

Az összegyűjtött olaj és zsiradék a továbbiakban szakszerű, környezetbarát
felhasználásra kerül. A PET-gyűjtőflakonok pedig, amelyekben az elsődleges
gyűjtés megvalósul, az elszállítás és kiürítés után újrahasznosításra kerülnek” –
tudtuk meg a városi hivatal közléséből.

Rövid hírek – správy
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Cím / Adresa: Erzsébet tér 1203 
Alžbetínske námestie 1203

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

dunajskostredsky.sk

Lapunk elérhetőségei

További programkínálat, információk, híreink Dunaszerdahelyről: 

www.dunaszerdahelyi.sk  

Všetky články, programy, aktuálne informácie

a správy nájdete na našej stránke:

www.dunajskostredsky.sk
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„Idén január 31-ig az ügyfélfogadó
részlegünkön összesen 4178 lakos for-
dult meg – ez a szám azokat a személye-
ket összegzi, akik regisztrálták magukat,
vagyis az információs pultnál számot
kértek, és besorakoztak az ablakokhoz.

Az ügyfélfogadó irodában intézik el-
sősorban a lakosságot érintő eseteket, a
szociális dolgokat, a segélyeket, itt foglal-
koznak első lépésben a gondozószolgá-
lathoz érkező ügyekkel, a más jellegű, be-

nyújtott kérvényekkel és azok elintézésé-
vel, de itt találjuk a lakossági nyilvántar-
tást is, tehát a ki- és bejelentkezések is itt
történnek.

Két ablak kimondottan csak az adóval
foglalkozik és az illetékekkel, tehát pél-
dául a szemétdíjjal, a kutyaadóval, vagy
az ingatlanadóval. Van hitelesítő abla-
kunk is, és különálló a pénztár, illetve az
anyakönyvi hivatal részlege is.

Az információs pultra kötött rendszer
segítségével pedig figyelemmel tudjuk kí-
sérni, hogy az adott időszakban milyen
típusú kérvények érkeznek, hol, mely
részlegen volt nagyobb a forgalom, tehát
követjük, hány ügyfelünk volt abban a
hónapban.

Mint említettem, január 31-ig 4178
lakos fordult meg a városi hivatal ügyfél-
fogadó irodájában. Ebből a hitelesítést
végző ablakhoz 552 fő érkezett, a pénz-
tárt 1272-en keresték fel, az adóügyekkel
foglalkozó ablakok 911 ügyfelet fogad-

tak, 184 fő keresett fel bennünket a sze-
métilletékkel kapcsolatosan, a lakossági
nyilvántartó irodarészt pedig 717-en,
míg az anyakönyvi hivatalt 412-en keres-
ték meg. A fennmaradó szám pedig az
egyéb ügyeket jelzi.

A magas számot nézve hozzá kell te-
gyük, a januári hónap eleve erősebb a
többinél, hiszen a hónap végéig kellett az
illetékeket is rendeznie a polgároknak.

Mindenesetre az ügyfélfogadó iroda
látogatottságának mérésekor nem szá-
mítjuk ide az összes többi olyan kapcso-
latot, amely még a városházán történik,
például az építészeti osztályon, a jogi
osztályon, illetve ebben a számban nin-
csenek benne sem a panaszok, sem pedig
a közös községi hivatalt felkeresők szá-
ma, vagy a postán érkezett beadványok.

Elmondható tehát, hogy összességé-
ben átlag napi 130–150 fő keresi meg az
ügyfélfogadó irodán keresztül a városi
hivatalt.”

Nagy érdeklődés az ügyfélfogadó irodában

Primárne styčné body na kontaktovanie sa a riešenie
svojich záležitostí nájdu občania mesta v prvom rade na
Mestskom úrade v kancelárii prvého kontaktu. V pod-
state sa tu sústreďuje všetko, čo obyvateľ mesta môže
potrebovať. Súhrn činností kancelárie za mesiac január
nám priblížila prednostka Mestského úradu, Júlia Bub-
niaková.

„Toho roku sa do 31. januára v kancelárii otočilo celkove
4178 obyvateľov  –  to predstavuje ľudí, ktorí sa zaregistro-
vali, čiže si pri informačnom pulte vyžiadali lístok s porado-
vým číslom k niektorému okienku.

V tejto kancelárii sa riešia mnohé záležitosti týkajúce sa
obyvateľov mesta, ako sú sociálne záležitosti, sociálne dávky,
sem prichádzajú požiadavky na opatrovateľskú starostlivosť,
či žiadosti iného druhu, tu je taktiež evidencia obyvateľstva,
čiže sa tu prihlasuje na pobyt či sa z neho odhlasuje. 

Dve okienka sú určené výlučne na daňové záležitosti a po-
platky, ako sú poplatky za odvoz odpadu, daň za psa a daň z
nehnuteľností. Nachádza sa tu okienko, kde sa overuje.
Zvlásť je umiestnená pokladňa a tiež matrika.

Prostredníctvom systému previazaného s informačným
pultom vieme sledovať a analyzovať potreby občanov, s kto-

rými sa obracajú na Mestský úrad, aké žiadosti boli najviac
podávané, kde bol najväčší obrat, koľko klientov bolo v tom
ktorom mesiaci na úrade.

Ako som už spomenula, do 31. januára navštívilo úrad
4178 obyvateľov. Z toho potrebovalo 552 z nich overiť
niečo,  1272 občanov vyhľadalo pokladňu, okienko s daňo-
vými záležitosťami vybavilo 911 klientov,  184 občanov
nás vyhľadalo v súvislosti s odvozom odpadu a oddelenie
evidencie obyvateľstva vyhľadalo 717 občanov, kým na ma-
triku sa obrátilo  412 občanov mesta. Zostávajúce číslo
poukazuje na iné záležitosti.

Vidiac vysoké čísla musíme podotknúť, že január je zvy-
čajne silnejším mesiacom, keďže sa zaplatenie množstva
poplatkov viaže ku koncu tohto mesiaca.

V každom prípade však dodajme, že v týchto číslach nie
sú zarátané návštevy obyvateľov uskutočnené na iných od-
deleniach Mestského úradu ako je napríklad Stavebný od-
bor, právne oddelenie, tiež nezahŕňa sťažnosti ani návštevy
na Spoločnom stavebnom úrade a ani podania prostred-
níctvom pošty.

V sumáre možno povedať, že Mestský úrad navštívi
prostredníctvom kancelárie prvého kontaktu denne prie-
merne 130–150 občanov. ”

Niekoľko tisíc občanov mesačne

Az elsődleges kapcsolatteremtő
vagy ügyintéző pontokat a polgárok
a városi hivatalban elsősorban az
ügyfélfogadó irodában találják meg
– lényegében itt összpontosul mind-
az, amire egy állampolgárnak, mint a
város lakosának, szüksége lehet. Az
ügyfélfogadó iroda januári tevékeny-
ségét Bubniak Júlia hivatalvezető
foglalta össze.
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A tanácskozás elején egy perc néma
csenddel adóztak az 58 éves korában el-
hunyt Méhes Tibor emlékének. A közis-
mert pedagógus, edző munkásságát
2012-ben az Év pedagógusa díjjal ismer-
te el a városi önkormányzat. 

A főellenőr beszámolt a kisebbségi
nyelvhasználati törvény rendelkezései-
nek betartásáról a városi hivatal részéről.
Ennek kapcsán Ravasz Marian képvise-
lő kifejtette, nem elégedett a városi hiva-
tal kisebbségi nyelvhasználat területén
mutatott eredményeivel, amelyre Hájos
Zoltán polgármester úgy reagált, hogy ő
is látja a hibákat, de folyamatos munká-
ról van szó. A kisebbségi nyelvhasználati
szakbizottság elnöke, Horony Ákos fi-
gyelmeztetett, a hivatalnokok sok eset-
ben nem ismerik a helyes magyar szak-
terminológiát, ezért nem mernek ma-
gyarul válaszolni, emiatt is továbbkép-
zést szerveznek az alkalmazottaknak.
Egyúttal kérte a kormányon lévő Híd
képviselőit, hogy alkossák meg a hivata-
los szakterminológiát.  

Az iskolai étkezdék felmérését és
eredményének a jóváhagyását érintő ja-
vaslatot is tárgyalták az ülésen. Ennek
keretén belül Horváth Gábor, a szülők
képviselője is teret kapott, hogy megosz-
sza a képviselőkkel az ő meglátásaikat. A

polgármestertől megkérdezte, miért aka-
dályozták meg az általuk megfogalma-
zott kérdőívek begyűjtését az iskolákban.
Hájos Zoltán válaszában elmondta, sze-
rinte partizánakcióról volt szó, ugyanis a
kérdőívek készítői arra hivatkoztak,
hogy azokat a polgármester nevében
osztották ki. Hangsúlyozta, a gyerekek-
kel nem lehet politikát folytatni, a téma
megvitatására pedig lehetőség nyílt a la-
kossági fórumon, amelyre azonban alig
jött el szülő. Úgy tűnik ebből, hogy a
képviselőkre hagyták a döntést, akik ér-
zik is ennek súlyát.

Horváth Gábor arra is figyelmezte-
tett, hogy csupán 600 ezer eurónyi kü-
lönbség van a központi konyhás és a 14
konyhás megoldás között. (A javaslat
szerint három központi konyha létesül-

ne, ezekből kettő az alapis-
kolákban, egy pedig az
egyik óvodában, a többi
konyhában pedig ebédkia-
dók jönnének létre.) Jarábik
Gabriella képviselő úgy vél-
te, nem megfelelő hang-
nemben folytatódik a kom-
munikáció a szülőkkel, míg
Sebök Pál azt hangsúlyoz-
ta, az első szakvélemény
mellett a fórumon is ismer-
tetett opponensi vélemény
szintén a központi konyhás
megoldást javasolja.

Horváth Zoltán alpolgármester arra
világított rá, a két megoldás közti kü-
lönbség az opponensi vélemény szerint
nagyobb lehet, mert a 14 konyhás meg-
oldás költsége 15 százalékkal magasabb
lehet az első szakvéleményben jelzettnél.
Hájos Zoltán pedig hangsúlyozta, nem
politikai, hanem jövőbe mutató döntés-
ről van szó, előbbit alátámasztják az
eredmények is, mert a javaslatot 23 kép-
viselőből 19 megszavazta, 1 nem szava-
zat és 3 tartózkodás mellett.

A konyhák működését kezelő Gastro
DS Kft. vezetéséről is szavaztak a képvi-
selők. Ennek két ügyvezetője lesz, Hor-
váth Zoltán és Sebök Pál, míg a felügye-
lő bizottságban Brunczvik Tünde, Van-
gel Ferenc képviselők, valamint Miške
Tamás kap helyet a szülők képviseleté-
ben.

A képviselők többek között jóváhagy-
ták a Szlovák Kézilabda Szövetség és a
városi sportklub együttműködési szerző-
dését, majd figyelmeztettek az aktuális
megoldandó kérdésekre a közlekedés-
biztonság területén, Ravasz Marian pe-
dig a Dunaszerdahelyi Hírnök Transpa-
rency International Szlovákia felmérésén
elért rossz eredménye kapcsán fogalma-
zott meg kritikát a kiadvánnyal kapcso-
latban, amelyre lapunk főszerkesztője,
Rajkovics Péter is reagált. 

Az ülés részleteivel következő szá-
munkban is foglalkozunk.

Idei első ülését tartotta a duna-
szerdahelyi városi képviselő-testü-
let február 14-én délután.

Központi konyhák alakulhatnak
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Na zasadnutí mestského zastupiteľ-
stva, ktoré sa konalo 14. februára, sa pre-
rokúvala analýza školských stravovacích
zariadení.  

Na jeho začiatku si uctili pamiatku
Méhesa Tibora, ktorý zosnul vo veku
58 rokov. Prácu známeho pedagóga,
trénera, ocenilo mestské zastupiteľstvo
v roku 2012 cenou Pedagóg roka.
Hlavný kontrolór mesta predniesol
prítomným poslancom závery kontroly
dodržiavania zákona o používaní jazy-
ka menšín na Mestskom úrade. Posla-
nec Ravasz Marian vyjadril svoju ne-
spokojnosť s dodržiavaním tohto záko-
na zo strany Mestského úradu, na čo
reagoval  primátor Hájos Zoltán slova-
mi, že aj on vidí chyby, ide však o kon-
tinuálny proces. Poslanec Horony
Ákos v súvislosti so zákonom upozor-
nil, že úradníci nie vždy ovládajú od-
bornú terminológiu v maďarskom jazy-
ku, a preto nepíšu odpovede v maďarči-
ne, takže im treba zabezpečiť ďalšie
vzdelávanie. Požiadal poslancov
za vládnu stranu Most – Híd, aby dali
takúto terminológiu vypracovať. 

Na zasadnutí mestského zastupiteľ-
stva sa prerokúvala analýza školských
stravovacích zariadení. V rámci toho do-
stal priestor aj Horváth Gábor, zástupca
rodičov, aby informoval poslancov s ná-

zorom rodičov. Spýtal sa primátora, pre-
čo bolo zabránené  použitie dotazníkov
v školách.  Hájos Zoltán povedal, že
sa podľa neho jednalo o partizánčinu,
keďže autori dotazníka sa odvolávali na
neho, dotazník vraj  distribuujú v primá-
torovom mene. Zdôraznil, že s deťmi
sa politika nerobí, na prediskutovanie té-
my bol čas a priestor na fóre obyvateľov,
na ktoré ale prišlo len málo rodičov. Tak
to vyzerá, že rozhodnutie zverili do rúk
poslancov, ktorí berú do úvahy závažnosť
tejto úlohy.  

Horváth Gábor upozornil, že rozdiel
medzi centrálnymi kuchyňami a 14 sa-
mostatnými kuchyňami činí lasi 600 ti-
síc eur.   (Podľa návrhu by vznikli tri
centrálne kuchyne, z ktorých dve na zá-
kladnej škole a jedna v materskej škole,
z ostatných školských kuchýň by vznikli
výdajne stravy). Poslankyňa Jarábik Ga-
briella sa nazdáva, že dialóg s rodičmi

naberá nevhodný smer, kým Sebök Pál
zas zdôraznil, že popri odbornom názo-
re o výhodnosti centrálnych kuchýň, bo-
la rovnakého názoru aj oponentúra, kto-
rú si vyžiadali rodičia na už spomína-
nom fóre.

Horváth Zoltán, viceprimátor, po-
ukázal na to, že rozdiel medzi riešením
s centrálnymi kuchyňami a 14 samostat-
nými kuchyňami môže byť podľa opo-
nentúry dokonca o 15 percent vyšší, než
ako je to vyčíslené v pôvodnom odbor-
nom návrhu.  Hájos Zoltán znova uistil,
že nejde o politické rozhodnutie, ale o ta-
ké, ktoré je riešením pre budúcnosť a vý-
sledky ukážu jeho správnosť. Návrh bol
podporený 19 hlasmi z 23, pričom 1 bol
proti a 3 sa zdržali. 

Poslanci hlasovali aj o spoločnosti
Gastro DS s.r.o., ktorá bude kuchyne
prevádzkovať. Jej konateľmi budú po-
slanci Horváth Zoltán a Sebök Pál, kým
v kontrolnej komisii Brunczvik Tünde
a Vangel Ferenc  za poslancov, za rodičov
zas Miške Tamás.

Poslanci ďalej odsúhlasili zmluvu
o spolupráci Slovenského hádzanárske-
ho zväzu s mestským športovým klu-
bom. Upozornili tiež na aktuálne otázky
v oblasti bezpečnosti dopravy.  Ravasz
Marian vyjadril kritiku v súvislosti so
zlým výsledkom Dunaszerdahelyi Hír-
nök – Dunajskostredského hlásnika
v analýze Transparency International
Slovensko, na čo reagoval aj jeho šéfre-
daktor,  Rajkovics Péter. 

14. februára sa konalo prvé to-
horočné Mestské zastupiteľstvo
Dunajskej Stredy.
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Môžu vzniknúť centrálne kuchyne
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Tíz véradó „született”

„Ugyan kevesebben voltak, mint ta-
valy, de sikeres volt vasárnap a MAX-
ban megtartott mobil véradás. 82-en
jelentkeztek véradásra, akik közül 78-
an adhattak vért. Amit minden alka-
lommal kiemelünk, és az ehhez hason-
ló akciók egyik fő célja, hogy sikerült új
érdeklődőket is meggyőzni, és 10-en
életükben először adtak vért” – mond-

ta el Nagy Dagmar, a Szlovák Vöröske-
reszt dunaszerdahelyi irodájának veze-
tője.

„Örülünk annak, hogy a helyszín
biztosításával hozzájárulhatunk ehhez
a nemes cselekedetekhez. Természete-
sen, központunk is jutalmazta a vér-
adókat, hiszen minden résztvevő ka-
pott egy ajándékcsomagot. A duna-
szerdahelyi egészségügyi középiskola
diákjai is besegítettek, az érdeklődők-
nek újraélesztési gyakorlatot mutattak
be” – tudtuk meg Ferenci Ildikótól, a
MAX bevásárlóközpont marketing-
menedzserétől.

Kilencedik alkalommal adott
otthont a Bálint-napi vércsepp
nevű akciónak a Max bevásárló-
központ február 12-én.

Nákupné centrum Max 12. februára dalo už po devia-
tykrát domov akcii Valentínska kvapka krvi.

„Hoci bolo menej účastníkov ako v minulom roku, ne-
deľná akcia v Maxe sa môže považovať za úspešnú. Prihlá-
silo sa 82 darcov, spomedzi ktorých mohli krv darovať 78.
Čo každoročne vyzdvihujeme a je to vlastne aj jedným z
cieľov akcie, že sa nám podarilo osloviť a presvedčiť 10 pr-
vodarcov. ” - povedala  Nagyová Dagmar, vedúca dunajsko-
stredskej kancelárie Slovenského červeného kríža.

„Tešíme sa, že sme mohli prispieť priestormi na takýto
vznešený cieľ. Účastníkov sme aj my odmenili, každý do-
stal od nás darčekový balík. Prispeli aj žiaci dunajskostred-
skej Strednej zdravotníckej školy, prítomným predviedli
poskytovanie prvej pomoci” - dozvedeli sme sa od  Ildikó
Ferenci, marketingovej manažérky nákupného centra
MAX.

Desať nových darcov krvi
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DAC-sikerekről hírt adni

Honnan ered a foci iránti szeretet?
Igazából öröklődött, mivel nagy-

apám és édesapám is a DAC-ban dol-
gozott. Nagyapám játékososként, veze-
tőként és edzőként is tevékenykedett a
klubnál, sőt geodétaként a tavaly nyárig
érvényes pályaformát is ő mérte ki.
Édesapám pedig titkár volt, majd csa-
patvezető, s vele jártam ki a meccsekre,
de az elsőre nem emlékszem, mert már
kisgyermekként természetes környeze-
tem volt a stadion.

Mielőtt a DAC alkalmazottja lettél,
hosszú éveken át szurkolói oldalt is mű-
ködtettetek.

Igen, 2003-ban azon gondolkod-
tam, a klub egy évvel későbbi századik
születésnapjára jó volna, ha elektroni-
kus formát kapna a gyűjteményem,
amelyet a nyolcvanas évektől vezettem.
Sokat segített ebben a Sidó-Brányik
szerzőpáros remek kiadványa, de má-
sok is, többen adtak képeket és adato-
kat is. Célunk az volt, hogy megörökít-
sük az információkat, és emléket állít-
sunk a múltnak. Az archívum résznek
mai napig nagyon pozitív a visszajelzé-
se, a külső értékelések alapján egész
Közép-Európában egyedülálló. Azt is
hozzá kell tennem, hogy mivel sokáig
hiánycikk volt a klub hivatalos honlap-
ja, így nem csak a múlt, hanem az aktu-
ális információk kapcsán is fontos volt
ez a tevékenység. Munka mellett, sza-
badidőben igyekeztünk a lehető legjob-
ban csinálni.

Hogyan jött aztán 2014-ben az új
klubvezetés részéről a felkérés?

A klubelnök keresett meg, akivel
évek óta ismertük egymást, és tisztá-
ban volt a tevékenységemmel. Mivel

volt egy jó állásom, ahol az évek során
kialakítottam a saját karrieremet, így
nem volt könnyű a döntés, de sok taná-
csot és a családdal való egyeztetést kö-
vetően a szív diadalmaskodott. Három
év távlatából elmondhatom, nem bán-
tam meg ezt a váltást.

Melyek voltak az első feladatok?
A 2014-es tavaszi idény a klubban a

tűzoltásról szólt, akkor még munka
mellett kezdtem el  építeni a klub új
honlapját. Első körben csak ennek el-
készítését vállaltam, aztán jött a tulaj-
donos úr ajánlata, és az említett váltás
főállásra.

Sajtófőnökként ismernek a legtöb-
ben, de jóval több feladatot látsz el...

A weboldal és a közösségi oldalalak
kezelése a legtöbb időt igénybe vevő
feladat, a cikkek írása, a médiacsapat-
hoz tartozó kollégák koordinálása is
hozzám tartozik. Szóvivőként is én je-
lenek meg a nyilvánosság előtt, külön-

féle alkalmakkor mik-
rofonnal a kezemben
láthatnak. A kapcso-
lattartás a sajtóval
szintén nagyon fon-
tos, a mérkőzésekre
megjelenő híradót is
én szerkesztem a
szurkolóknak, emel-
lett sokrétű szervezé-
si feladatokat is ellá-
tok. Több nyelvet be-
szélve pedig igyek-
szem a játékosok köz-
ti kommunikációban
is besegíteni, hiszen
nagyon színes a csa-
patunk ilyen szem-
pontból is. És még
sorolhatnám…

Arra is kíváncsiak
lennénk, mennyire
kezelik jól a játéko-
sok, hogy a DAC-nál
nagy hangsúlyt he-
lyeztek a nyilvános-
sággal való kapcsolat-

tartásra, és nekik is gyakran kell nyi-
latkozniuk.

Meg kell őket dicsérnem, nagyon po-
zitívan kezelik a sajtóérdeklődést, pedig
látom, néhány mérkőzés után nem
könnyű a kamerák elé állni. Ugyanak-
kor profi játékosokról van szó, többnyi-
re már tudják mindennek a fontosságát.
Személy szerint el tudnám azt is kép-
zelni, hogy még ennél is többet szere-
peljenek a saját honlapunkon, akár vi-
deós tartalmakon keresztül, de ez ter-
mészetesen erőforrások kérdése is.

Milyen céljaitok vannak a DAC
kommunikációja területén?

A kereket nem kell feltalálni, nyitott
szemekkel járunk a világban, látjuk,
milyenek a trendek a sportkommuni-
káció területén, tehát tudjuk merre ve-
zet az irány, mit is kell tennünk. Lénye-
ges, hogy milyen formában akarunk
kommunikálni, de ennél még fonto-
sabb, hogy miről: DAC-sikerekről!

Nagy Krisztián nevét a DAC-
szurkolók nagyon jól ismerik, hiszen
fiatal kora ellenére már hosszú évek
óta a csapattal kapcsolatos minden-
nemű információk bázisa. A sárga-
kék együttes sajtófőnökét kérdeztük
a kezdetekről és a munkájával járó
kihívásokról.
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2017-ben ismét vágtázik a Felvidék, idén először kétna-
pos lesz a Felvidéki Vágta!

Június 23-án és 24-én Dunaszerdahelyen a sikabonyi repté-
ren az izgalmas lovas futamok mellett nagyszabású programok
szórakoztatják majd a közönséget. A lovasok és az árusok, első-
sorban kézművesek, már most jelentkezhetnek a következő tele-
fonszámon: 0903/397 063.

Már most várják 
a jelentkezéseket!

A Vermes-villában február 10-én
kettős kiállításmegnyitóval indította a
2017-es évet a Kortárs Magyar Galéria.

Bertók István elragadó zongorajáté-
kával alapozta meg a megnyitók hangu-
latát, majd Iván Péter, a KMG vezetője
üdvözölte a vendégeket. N. Mészáros Jú-
lia röviden bemutatta a két éve elhunyt
Rákóczy Gizella festőművész életét, aki-
nek művészetét a kozmikus világ és az
emberi civilizáció, a kultúra, a létezés, va-

lamint a szín, a fény és a mozgás, ennek
megfelelően a tér és az idő szoros össze-
függéseinek, kozmikus és emberi vetüle-
teinek kutatása töltötte ki. Méltatásában
kiemelte, hogy az 1970-es évek végétől a
művésznő kiemelkedően fontos életmű-
vet hozott létre, ennek az életműnek a
válogatását tekinthetik meg a látogatók a
kiállítás alkalmával. Záró gondolatként
Dietfried Gerhardust idézte: „A művé-
szeti képződményeknek – bármilyen jel-
legűek legyenek is – van egy közös tulaj-
donságuk: azok közé a tárgyak közé tar-
toznak, amelyek mint mesterséges tár-
gyak ’jelentenek valamit’, ’vonatkoznak
valamire’, ’(fel)mutatnak valamit’, ’hivat-
koznak valamire’; a képek, illetve képal-
kotások a ’valamiről szólás’ sokféle lehe-
tőségét hordozzák.”

A galéria vezetője ezután az emeleti
kiállítóterembe invitálta a látogatókat,
mivel ott a Vajda Lajos Stúdió: Antilogi-
ka című kiállításának megnyitója vette

kezdetét. A nem szokványos megnyitón
Szolnoki József és Ivan Buharov prefor-
manszát élvezhette a közönség, melynek
részeként Szenes Iván Klikkelj rám! cí-
mű, 21. századi slágere is elhangzott, sa-
játos értelmezésben. 

Rákóczy Gizella emlékkiállítása és a
Vajda Lajos Stúdió videoinstallációi
március 3-ig tekinthetők meg ingyene-
sen a Vermes-villában.

Emlékkiállítás és Antilogika

Tohoročný zápis detí do škôl prebehne v dňoch 20. - 28. apríla.

Zápis detí do dunajskostredských základných škôl sa uskutoční v danom obdo-
bí v duchu príslušných predpisov zriaďovateľa, čiže v tomto týždni budú prebiehať
slávnostné zápisy spojené s kultúrnym programom, ktorý jednotlivé  školy pre bu-
dúcich prváčikov pripravia, ako nás informovala Molnár Tímea, vedúca odboru
školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí. Zápisy do materských škôl sa budú rea-
lizovať v máji – podľa predpisov ministerstva je zápis možný vlastne po celý rok.

Zápis do škôl bude v apríli
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A lourdes-i Szűz Mária
jelenés évfordulóján, az an-
nak emlékére kijelölt február
eleji betegek világnapja alkal-
mából mutattak be február
12-én délután szentmisét a
Szent György plébániatemp-
lomban.

A Jeruzsálemi Szent János
Szuverén Máltai Lovagrend
Autonóm Perjelségek Szövet-
ségének, a Jeruzsálemi Szent
Lázár Kórházi Lovagrend
szlovákiai és magyarországi lo-
vagjai és dámái, a Szent

György a Mártír lovagrend
tagjai és a megjelent lelkiatyák,
valamint a hívek körében em-
lékeztek meg a jeles alkalom-
ról.

Az ünnepi szentmise előtt
elsőként Dunaszerdahely vá-
rosa részéről dr. Horváth Zol-
tán alpolgármester köszöntöt-
te az egybegyűlteket. „A város
vezetése és jómagam nevében
nagy szeretettel köszöntöm
Önöket városunkban! Tiszte-
lettel és szeretettel köszöntöm
továbbá minden olyan ember-
társunkat és polgártársunkat,
akik betegeinkkel nap mint
nap törődnek, próbálják ellát-
ni őket, s igyekeznek minden-
napjaikat elviselhetőbbé tenni.
Azt szoktuk mondani, hogy
az egészség az egyik legna-
gyobb kincs. Ennek a kincsnek
része az a környezet is, amely a
betegeket körbeveszi, gondos-
kodón. Tapasztaljuk, hogy az
utóbbi időben az egészség-

ügyben is változások zajlanak.
Jómagam nagyon bízom ben-
ne, hogy az elkövetkező évek-
ben csak azok a szándékok
maradnak meg e változásból,
amelyek az igaz gondolkodás-
ról és az igaz szeretetről szól-
nak” – mondta az alpolgár-
mester.

A köszöntők után a megje-
lent lovagrendek dámája, dr.
Czellárik Mária és Korom-
páky Mária Valéria, a győri
Egészséges Nemzedékért Ala-

pítvány ügyvezető titkára kö-
szöntötte az egybegyűlteket,
ismertetve az emléknap törté-
netét, illetve a rendek beteg-
ápolással és -gondozással kap-
csolatos szerepét. 

A szentmisén, amelyet
mons. Szakál László duna-
szerdahelyi esperesplébános,
pápai káplán mutatott be, kö-
szöntötték még Nagy Fri-
gyest, a Nemzetközi Szent
György Lovagrend Szlovákiai
Perjelségének nagypriorját.

Szentmisével ünnepelték 
a betegek világnapját
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Vo Vermesovej vile sa pre Galériu
súčasných maďarských umelcov sezó-
na 2017 začala dvojitou výstavou.

Atmosféru výstavy umocnil svojou
hrou  klavírny virtuóz Bertók István a ri-
aditeľ galérie,  Iván Péter, privítal hostí.
V kruhu hostí privítal aj viceprimátora
mesta, , Dr. Horvátha Zoltána, Karaffu
Attilu, predsedu Komisie pre kultúru a
medzinárodné vzťahy,  Bugár Györgya,
poslanca mestského zastupiteľstva,  Al-
mási Róberta, umeleckého maliara,
predsedu kuratória a, kurátorku výstavy
Rákóczy Gizelly, N. Mészáros Júliu,
historičku umenia.

N. Mészáros Júlia oboznámila hostí
so životom  Rákóczy Gizelly, umeleckej
maliarky, ktorá umrela pred dvoma rok-
mi a ktorej život bol naplnený skúma-
ním kozmického sveta, ľudskej civilizá-
cie, tiež kultúrou, bytím, farbou, svet-
lom, pohybom, tomu zodpovedajúcim
úzkym vzťahom priestoru a času, koz-
mu a ľudstva.  Uviedla, že umelkyňa
vytvorila od konca 70. rokov výnimočne
dôležité životné dielo, z ktorého výber
môžu návštevníci práve zhliadnuť na tej-
to výstave.  Na záver citovaná myšlienka
Dietfrieda Gerhardusa: „Umelecké
výtvory – nech už sú akéhokoľvek typu
– majú jednu spoločnú vlastnosť: patria

medzi veci, ktoré ako umelecké pred-
mety ’niečo znamenajú’, ’na niečo sa vzťa-
hujú’, ’(po)ukážu na niečo’, ’odvolávajú
sa na niečo’; obrazy ’o niečom hovoria’.”

Riaditeľ galérie potom pozval hostí na
poschodie, kde sa otvorila výstava Štúdia
Vajdu Lajosa pod názvom Antilogika.
Na neobyčajnom otvorení sa podieľali
performeri  Szolnoki József a Ivan Buha-
rov, v rámci ich predstavenia odznel
aj upravený šláger 21. storočia  Szenesa
Ivána: Klikkelj rám! (Klikaj na mňa). 

Spomienková výstava Rákóczy Gi-
zelly a videoinštalácie Štúdia Vajdu
Lajosa  sú bezplatné a prístupné do
3. marca.

Spomienková výstava a Antilogika
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Esküvői kiállításon
A dunaszerdahelyi Építészeti Szakközépiskola,

Szabó Gyula 1. kertészet-virágkötő és dekoratőr
szakos tanulói február 10-én egy látványos, leendő
szakmájukkal szorosan összefüggő kiállításon vet-
tek részt Pozsonyban az Incheba épületében.

Nem csupán az esküvői ruhákban gyönyörködhet-
tek, hanem részesei lehettek az esküvői csokrok ké-
szítésének, és a helyszínektől függő változatos deko-
rációkat is megcsodálhatták,  az asztali díszeket, a kü-
lönböző színek és a hozzájuk illő virágok szemet gyö-
nyörködtető, ízlésesen elrendezett, s ezáltal egyedivé
vált kompozícióját.

Mindezt kötetlen környezetben, svédasztalos fel-
szolgálás keretében tehették meg. A diákok elégedet-
ten, új ismeretekkel gazdagodva tértek haza ezen ese-
ménydús, csodálatosan eltöltött nap végeztével.

Tamási Éva

Családias légkör, 
jó hangulat

Sok érdeklődő
kereste fel a febru-
ár 8-9-i nyílt na-
pokat a Dunaszer-
dahelyi Magán-
gimnáziumban.

E két napon kö-
zel 120 érdeklődő

tanulót, jó néhány szülőt és pedagógust látott vendégül az in-
tézmény, akik így betekinthettek az órák menetébe, továbbá ér-
dekes fizikai kísérleteknek, LEGO-robot bemutatójának, angol
és német nyelvű élménybeszámolóknak lehettek részesei. Kicsit
belekóstolhattak a magángimis mindennapokba.

A szavalóverseny iskolai fordulója
Február 8-án rendezték meg a Vi-

dékfejlesztési Szakközépiskolában a
Tompa Mihály Szavalóverseny iskolai
fordulóját.

A hagyományos iskolai rendezvényt
Nagy Zsuzsa és Kis Lívia tanárnők nyi-
tották meg Kosztolányi Dezső idevágó
gondolataival: „A vers néma. Adj neki
hangot. A vers a könyvben halott. Keltsd
életre. Mi a szavalás? A vers föltámasztása
papírsírjából. Ez a kor néma. Hangtalanul
olvas, hangtalanul ír. Az ősi közlő forma
azonban a szó volt. Ezt ösztönösen érez-
zük, valahányszor verset szavalnak. Ün-
nepi borzongás fut át rajtunk, hogy a szó-

val, mely a könyvben térbeli életet élt, az
időben találkozunk. Ezáltal válik a költé-
szet igazán időbeli művészetté.” Tizenki-
lenc tanuló vett részt a megmérettetésben.

Az előadott művek közt egyaránt vol-
tak klasszikus és kortárs szerzők alkotá-
sai, prózában, illetve versben megfogal-
mazva. A kellemes hangulatban eltelt
versdélelőtt legnehezebb része a zsűrinek
jutott, mégpedig kiválasztani a legjobba-
kat, akik márciusban az iskolánkat kép-
viselik a járási fordulóban. Minden ver-
set minden szavaló másképp értelmez,
másképp közelít meg – hangsúlyozta ér-
tékelőjében Takács Ildikó tanárnő. Az
előadásmódok, versmegközelítések vi-

szont arról árulkodtak, hogy a szavalók
örömmel foglalkoztak a költeményekkel
és a prózarészletekkel.

Idén az iskolát Csiba Dávid, Somogyi
Nikoletta, Szabó Tímea, Mórocz Mar-
cela, Patasi Boglárka, Vaczulka Júlia
Viktória képviselik a járási fordulón. Ők
és a résztvevők mindegyike József Attila
Szállj költemény című versét tartalmazó
oklevélben, Szabó Lőrinc tavaszcsaloga-
tó versével díszített könyvjelzőben és egy
tábla csokoládéban részesült. Záróak-
kordként József Attila Születésnapomra
című versének megzenésített változatát
a capella adta elő Mórocz Marcela és
Szabó Tímea.
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Az idei alapiskolai beiratkozások április 20–28. között zajlanak majd.
A vonatkozó fenntartói rendelet szerint ebben az egy hétben zajlik majd Duna-

szerdahely alapiskoláiban a beiratkozás, illetve ebben az időszakban tartják majd az
ünnepélyes, gyermekprogramokkal teli beiratkozásokat is az egyes alapiskolák,
tudtuk meg Molnár Tímeától, a Közoktatási, szociális, sport és kulturális főosztály
vezetőjétől. Az óvodai beiratkozásokra májusban kerül sor – bár a minisztériumi
rendelet szerint az óvodákba lényegében egész évben lehetőségünk van a gyereke-
ket beíratni. 

Iskolai beiratkozások áprilisban!
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Farsangi játszóház – Fašiangový dom hier
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Hakszer Balázs aranyérmes!
A dunaszerdahelyi birkózók Pilzenben léptek szőnyegre,

ahol a serdülők és juniorok mérték össze erejüket. Az erős
mezőnyben Csehország, Szlovákia, Ausztria, Németország,
Bulgária 109 birkózója csatázott az érmes helyezésekért.

A juniorok között 60 kg-ban Hakszer Balázs először osztrák,
majd cseh ellenfelét verte technikai tussal. A döntőben a cseh vá-
logatott volt az ellenfél, aki felett Balázs 8:1 arányú pontozásos
győzelmet aratott és szerzett aranyérmet.

Dicséretes még a kadett korosztályú Farkas Krisztián junio-
rok között elért bronzérme is. Krisztián 66 kg-ban egy vesztes és
négy győztes mérkőzést követően a bronzmeccsen hatalmasat
birkózott német ellenfelével, akit végül 8:4 arányban sikerült
megvernie.

A serdülők között 85 kg-ban Botló Dominiknak sikerült
bronzérmet szereznie. 

Eredmények:
Serdülők: 85 kg – Botló Dominik – 3. hely
Juniorok: 60 kg – Hakszer Balázs – 1. hely

66 kg – Farkas Krisztián – 3. hely

Az alapiskolás lányok járási kosárlabda-bajnokságának
február 10-ei dunaszerdahelyi döntőjében a somorjai Ma-
dách Gimnázium csapata után a második helyen végzett a
Vámbéry Ármin Alapiskola csapata. A Vámbéry Ármin
Alapiskolában lezajlott döntőn az alábbi eredmény született:

1. Madách Gimnázium, Somorja: 3  3  0  112 : 26,  6 pont
2. Vámbéry Ármin Alapiskola, Dunaszerdahely: 3  2  1

63  :  58, 5 pont
3. Corvin Mátyás Alapiskola, Alistál: 3  1  2   40 :  65,  4

pont
4. Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola: 3  0  3   24  :

70, 3 pont

Somorjai csapat: Molnár Laura (28), Lelkes Barbara (20),
Pellérdi Petra (18), Nagy Liliána (16), Nyárfás Ella (8),
Nyárfás Ida (6), Andrássy Eszter (4), Marics Krisztína (4),
Igari Natália (2) – edző: Pellérdi Teréz.

A Vámbéry csapata: Zsákovics Sára (33), Kucsera Rebeka
(12), Hornyák Panna (8), Hrapka Sára (6), Davidovská Edi-
na (4), Sidó Linda, Szabó Réka, Lednecká Bianka, Heller
Laura, Klempa Anita – edző: Kálmán Miklós.

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK – DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK   /   2017. 2. 22.12

Mladí dunajskostredskí zápasníci
si v Plzni zmerali sily so svojimi roves-
níkmi z Česka, Slovenska, Rakúska,
Nemecka a Bulharska. O umiestnenie
súťažilo 109 zápasníkov.

V kategórii juniorov  60 kg zvíťazil
Hakszer Balázs najprv nad svojím rakú-
skym, potom aj českým protivníkom.

Vo finále mal za súpera českého zápas-
níka, nad ktorým zvíťazil v pomere   8:1,
čím si vyslúžil zlatú medailu.

Chvályhodná je aj bronzová medaila
kadeta Farkasa Krisztiána v kategórii
juniorov. Krisztián v kategórii 66 kg po
jednej prehre a štyroch víťazstvách zá-
pasil o bronz so svojím nemeckým sú-
perom, ktorého porazil v pomere  8:4.

V kategórii 85 kg sa podarilo získať
bronz aj Botló Dominikovi. 

Výsledky:
Dorast: 
85 kg – Botló Dominik – 3. miesto
Juniori:
60 kg – Hakszer Balázs – 1. miesto
66 kg – Farkas Krisztián – 3. miesto

Hakszer Balázs zlatý!

Dobogósak lettek a Vámbéry alapiskolás lányok
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7. februára sa v Gabčíkove konalo
finále majstrovstiev chlapcov zo zá-
kladných škôl v basketbale.

Zo štyroch finálových družstiev boli
dve z Dunajskej Stredy, Základná škola
na Jilemnického a chlapčenské družstvá
z Gymnázia Vámbéryho. Dokonca prvé
dve miesta získali Dunajskostredčania,

pred družstvom Základnej školy Ama-
dé Lászlóa z Gabčíkova a Základnej
školy Bartóka Bélu z veľkého Medera.  

Zápasy:
Vámbéry – Jilemnický 12 : 14
Amadé – Bartók 30 : 13
Amadé – Vámbéry 12 : 24
Jilemnický – Bartók 15 : 8

Vámbéry – Bartók 23 : 7
Amadé – Jilemnický 14 : 18
Záverečné výsledky:
1. Jilemnický Dunajská Streda, 6 bo-

dov
2. Vámbéry Dunajská Streda, 5 bo-

dov
3. Amadé Gabčíkovo, 4 body
4. Bartók B., Veľký Meder, 3 body

Okresní víťazi sú chlapci z Jilemnického

Sakkverseny – nyolcadik alkalommal
A dunaszerdahelyi Szabó Gyula 21 Szakközépiskolában

már szép hagyománya van a sakkozásnak, hiszen hét éve,
2010-ben szervezte meg az iskola első alkalommal tanulói
számára az iskolai sakkversenyt a vándorserlegért.

A diákok minden évben szép számban kapcsolódnak be a
versenybe. Így volt ez idén, február 14-én is, amikor nyolcadik
alkalommal gyűltek össze a fiatalok megmérettetni magukat.

14 diák töltött egy szép délelőttöt együtt e napon. Idén elő-
ször a verseny történetében két diáklány és két autószerelő sza-
kon tanuló fiatal is bekapcsolódott, mindannyian eredményes-
nek is bizonyultak.

A verseny győztese Herdics Márk harmadikos diák lett, aki-
nek a neve a vándorserlegre is felkerül. Második helyen Cseh Já-
nos végzett, akit Dudás Zoltán követett a harmadik helyen. Ők
ketten elsős diákjaink a felépítményi szakon.

A verseny végén iskolánk igazgatóhelyettese, Takács László
adta át a fiataloknak az okleveleket, és a győztesnek a kupát. Jö-
vőre folytatódik a verseny, hiszen gondolkodni, alkotni jó, és a
kreativitás, amit néhányan a sakkban élnek meg, teljesebbé te-
heti az életet. Klőr Levente

Nézze meg a DAC keretét
Február 15-én tartotta szezon előtti sajtótájékoztatóját a

DAC klub, amelyen a téli felkészülést értékelték, és a felfris-
sült keretről is esett szó. Három nappal később Zólyombré-
zóban nyert/veszített/döntetlenezett a sárga-kék alakulat.

Tekintse meg a DAC tavaszi keretének tagjait:
Kapusok: 
1 / BENJAMIN SZÁRAZ/ 9.3.1998 • 22 / MATEJ

SLÁVIK / 5.8.1994 • 30 / DARKO TOFILOSKI (MAC)
/ 13.1.1986

Védők: 
3 / JÁNOS SZÉPE / 15.3.1996 • 5 / TOMÁŠ HUK /

22.12.1994 • 6 / ĽUBOMÍR MICHALÍK / 13.8.1983 • 14
/ NOE ACHILLE KWIN AMBAN (CAM) / 14.1.1990 •
25 / SLAVOMÍR PAGÁČ / 7.1.1997 • 28 / MARKO
ŽIVKOVIĆ (SRB) / 17.5.1994 • 31 / ERIC JAVIER DA-
VIS GRAJALES (PAN) / 31.3.1991 • 37 / ĽUBOMÍR

ŠATKA / 2.12.1995 • 66 / GERGŐ KOCSIS (HUN) /
7.3.1994 • 88 / ZSOLT NÉMETH / 1.2.1991 • 95 / JA-
KUB KOSORÍN / 27.4.1995

Középpályások: 
4 / MARIN LJUBIČIĆ (CRO) / 15.6.1988 • 8 / ERIK

PAČINDA / 9.5.1989 • 9 / BRANISLAV ĽUPTÁK /
5.6.1991 • 10 / SARR PAPE MACOU (SEN) / 25.7.1992
• 18 / KRISTOPHER ANDRÁS VIDA (HUN) /
23.6.1995 • 20 / YVES SIMON PAMBOU LOEMBET
(FRA) / 27.11.1995 • 21 / JAKUB BRAŠEŇ / 2.5.1989 •
24 / PETER ŠTEPANOVSKÝ / 12.1.1988 • 80 / ZOL-
TÁN KONTÁR / 7.11.1993 • 94 / ESMERALD ALUKU
(ALB) / 31.12.1998

Támadók:
11 / LADISLAV ALMÁSI / 30.3.1999 • 15 / ANDRÁS

MÉSZÁROS / 29.3.1996 • 23 / ROLAND ČERNÁK /
22.7.1997 • 27 / PAVOL ŠAFRANKO / 16.11.1994
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A Önkéntesek jelentkezését várják

A Dunaszerdahelyi Plébániai Karitász önkéntesek je-
lentkezését várja. Az önkéntes munka heti egy-két órás
szolgálatot jelent.

Jelentkezni, illetve bővebb információt a Dunaszerdahe-
lyi Katolikus Plébániahivatalban mons. Szakál László Já-
nos esperesnél (031/552 4465), illetve Bugár Györgynél
(0904/644 950) lehet kérni.

Játék
Játsszon velünk és nyerjen a SATURN ENTERTA-

INMENT, s. r. o-nak köszönhetően filmes ajándékcsoma-
got!

Nem kell mást tennie, mint válaszolni a következő kér-
désre, és elküldeni azt a press@perfects.sk címre 2017.
március 1-ig!

Hol lehet jelentkezni az önkéntes munkára?
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei:

Mikóczi Szófia, Takács Szilveszter, Sándor Attila.
A nyerteseknek a nyereményüket postáztuk.

Nyerő hármas

Hľadajú sa dobrovoľníci
Dunajskostredská farská charita prijíma dobrovoľní-

kov. Dobrovoľnícka práca by znamenala 1 – 2 hodiny týž-
denne.

Prihlásiť sa, respektíve vyžiadať si viac informácií, mož-
no na Dunajskostredskom Katolíckom farnom úrade u
mons. Szakála László Jánosa na čísle 031/552 4465, prí-
padne u Bugára Györgya na čísle 0904/644 950.

Súťaž
Hrajte s nami a získajte filmový balíček od SATURN

ENTERTAINMENT, s. r. o.!
Treba len správne odpovedať na nasledujúcu otázku

a odpoveď zaslať do 1. marca 2017 na adresu press@per-
fects.sk.

Kde sa dá prihlásiť na dobrovoľnícku prácu?
Vyhercovia z predchádzajúceho čísla Dunajskostred-

ského hlásnika sú: Mikóczi Szófia, Takács Szilveszter,
Sándor Attila.

Výhercom ich výhry posielame poštou. 

Víťazná trojica
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HaddelHadd koncert. Soul Hunter Music Club, 20.30

Sikabonyi disznóvágás. A Sikabony Polgári Társulás szervezésé-
ben. Sikabonyi Közösségi Ház, 8.00

Aranykert Bábszínház – Állatmesék. Bábelőadás a legkisebbek-
nek. Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, bábterem, 10.00

Arthur Miller: Pillantás a hídról (dráma). A Rivalda Színház elő-
adása. Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ moziterme, 19.00

XXVI. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny
járási fordulója. Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ mozi-
terme, 8.00

Sportest Dunaszerdahely. A Szuper Sportestet Kašpar Andrea
nyitja Deep Workkel, és őt követi Alakreform edzéssel Rubint Ré-
ka. Városi Sportcsarnok, 17.00

PALEOART. Kiállítás a Csallóközi Múzeumban. Csallóközi Mú-
zeum kiállítócsarnoka, 17.00

„37” – Karaffa Attila amatőr fényképész fotókiállítása. Csaplár
Benedek Városi Művelődési Központ előcsarnoka, 18.00

Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé (zenés bábjáték). Családi prog-
ram az Ametiszt Bábszínház előadásában. Csaplár Benedek Városi
Művelődési Központ bábterme, 16.00

Rivalda Színház: Animus avagy a sors embere. Színház szavak
nélkül a QUEEN legnagyobb slágereivel. Csaplár Benedek Városi
Művelődési Központ színházterme, 19.00

Zorall – 15 év. Koncert. Soul Hunter Music Club, 20.00

Programajánló
FEBRUÁR

24

FEBRUÁR

25

FEBRUÁR

25
FEBRUÁR

25

MÁRCIUS

1

MÁRCIUS

2

Születések – 
Novorodenci

Bugárová Hanna
Szabóová Emerita
Czvedlerová Sára

Elhalálozások – 
Zomreli

PaedDr. Fóthi František (1928)
Rusnák Štefan ( 1929)
Putz Ladislav ( 1937)
Almási Peter ( 1938)
Bartolovic Slavomír (1972)
Jankovič František (1931)
Kalmár Jozef  (1952)
Kohút Ladislav (1951)
Virágh Štefan  (1947)
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A városi képviselők február 14-i ülésükön megszavazták a városi díjakra javasolt
személyek névsorát. Idén a díjátadó ünnepségre augusztus helyett már az áprilisi
Szent György-napok ünnepségén kerül sor.

A képviselők 20 igen és két tartózkodás mellett (ők személyes érintettség miatt
nem voksoltak) szavazták meg a következő személyek elismerését:

Dunaszerdahely Város Díszpolgára – Zsidó János
Dunaszerdahely Város Pro Urbe Díja – Németh Ilona a művészetben elért ered-

ményeiért, Németh Jolán a sport területén elért eredményeiért és Dr. Baculák Vero-
nika a társadalom területén elért eredményeiért.

Dunaszerdahely Város Pro Urbe Juvenis Díjával pedig Szabó Annamáriát isme-
rik majd el.

14. februára mestskom zastupiteľstve odhlasovali poslanci zoznam osôb navrh-
nutých na vyznamenanie. V tomto roku sa slávnostné odovzdávanie vyznamenaní
presúva z augusta už na apríl, na Dni sv. Juraja.

Poslanci schválili nasledovný zoznam 20 hlasmi, dvaja sa zdržali  (kvôli osobnej
zainteresovanosti):

Čestný občan mesta Dunajská Streda – Zsidó János
Cena mesta Dunajská Streda Pro Urbe – Németh Ilona za zásluhy v umení,

Németh Jolán za úspechy dosiahnuté v oblasti športu a Dr. Baculák Veronika za
výsledky v spoločenskej oblasti.

Cenu mesta Dunajská streda Pro Urbe Juvenis získava Szabó Annamária.

Márciusban karitász gyűjtés 
a dunaszerdahelyi rászoruló családok számára

A Dunaszerdahelyi Plébániai Karitász ezúton hívja fel a figyelmet, hogy március
3-án 14.00–18.00 óra között, illetve március 4-én 8.00–12.00 óra között nagy-
szabású városi gyűjtést szerveznek a dunaszerdahelyi rászoruló családok részére, a
Bacsák utca 1. szám alatti újonnan megnyílt Karitász központjukban.

Minden adományt – tartós élelmiszert, kozmetikumot, tisztálkodási szereket, ru-
haneműt, játékokat stb. – elfogadnak!

További információ: Bugár György, 0904/644 950

V marci bude charitatívna zbierka 
pre odkázané rodiny

Dunajskostredská farská charita vyzýva občanov, že sa 3. marca bude medzi 14. a
18. hodinou a 4. marca medzi 8. a 12. hodinou bude konať veľká charitatívna zbi-
erka pre odkázané rodiny. Zbierka sa uskutoční v novootvorenej centrále charity na
Bacsákovej ulici č. 1. 

Za všetky dary – trvanlivé potraviny, kozmetiku, hygienické potreby, odevy, hračky
– budú vďační. 

Ďalšie informácie: Bugár György, 0904 644 950

Ismertek a városi elismerések új tulajdonosai

Už sú známe mená vyznamenaních

Dunajskostredský hlásnik
Šéfredaktor: Péter Rajkovics • Fotografie: Attila Nagy •  Sídlo vydava -
teľa a adresa redakcie: Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská
Streda • IČO vydavateľa: 00588105, ISSN 1339 3707 • e-mail: press@
perfects.sk • Internet: www.dunajskostredsky.sk • Grafická príprava:
namedia • Tlačiareň: ADC MEDIA a.s., Vozokany • Expedícia: Perfects •
Evidenčné číslo: 233/08 • Nepredajné. 

Dunaszerdahelyi Hírnök
Megjelenik kéthetente • Főszerkesztő: Rajkovics Péter • Fotók: Nagy
Attila • A kiadó székhelye: Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely •
A kiadó azonosítószáma: 00588105, ISSN 1339 3707 • e-mail: press@
perfects.sk • Internet: www.dunaszerdahelyi.sk • Nyomdai előkészítés:
namedia •  Nyomda: ADC MEDIA a.s., Vezekény • Lapterjesztés: Perfects •
Nyilvántartási szám: 233/08 •  Ingyenes.

Sikabonyi disznóvágás
Tradičná zabíjačka

Tompa Mihály Országos Vers- 
és Prózamondó Verseny
Recitačná súťaž

PALEOART 

Következő számunkból
Megjelenés március 8-án.
Nasledujúce číslo vychádza 8. marca.

Szentmisék
Vasárnap: 8.00, 11.00, 15.30 (Minden-

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

Sväté omše
Nedeľa: 9.30, 15.30 (Kostol Všetkých

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

Ref. istentisztelet
Vasárnap / Nedeľa: 9.00

Ev. istentisztelet
Vasárnap: 10.00 / Nedeľa: 9.00


