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DUNAJSKOSTREDSKÝ
HÍRNÖK HLÁSNIK

„A mi forradalmunk Pesten, március 15-én nem vérontás
volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe: ezerek meg
ezerek csoportoztak össze Isten ege alá, ezerek meg ezerek emel-
ték égre kezeiket, s egy szívvel, szájjal mondták Petőfi Sándor
után az eskű szavait.”

Arany János 

Sokszor eszembe jut: vajon milyen lehetett akkor, márci-
usban... Vajon érezték-e a szívükben az akkoriak az idő meg-
megdobbanó mélységét? Gondolták-e ezernyolcáznegyven-
nyolcban, hogy előbb arany betűkkel, majd vérvörössel fog-
ják beírni tetteikkel nem csupán a történelemkönyvekbe, de
kései milliók szívébe is, kitörölhetetlenül, hogy a szabadság
szent ügyéért érdemes élni, tenni, mindig, minden körül-
ményben?

Úgy, aképp érezték-e a szél lágy melegét az arcukon, mint
mi? S az esőben megsejtették-e, hogy a vihar majd mekkora
fákat fog az útjukba taszítani?

Ha lehunyom a szemem, látni vélem a lányokat is, ahogy
sóhajtva, izgalommal teszik fel férfiaik szíve fölé a nemzeti

színű kokárdákat. S milyen büszkén viselik a legények a
gyengéd kezekkel kabátjaikra öltött trikolórjaikat...

De vajon mi – te meg én – ugyanilyen büszkeséggel tesz-
szük-e ki mai szívünk fölé piros–fehér–zöld színünket azon
az emlékezetükre szentelt napon? Vagy csak megszokásból?
Netán mert másutt is látjuk? 

Esetleg épp félelemből, lustaságból, figyelmetlenségből
talán el is felejtjük kitenni kokárdánkat?

Március van megint. A mi márciusunk. És éppen olyan
lesz, amilyenné mi tesszük. Hogy esős-e vagy borús, avagy az
új élet, a hittel teli remények útján az első lépés a jobb, a bol-
dogabb felé, az bizony nem máson, csupán rajtunk múlik...

Mert a tavasz igérete bennünk is elhintheti a melegség, a
bizalom, az összetartozás, az életigenlés magvait. S e tavasz
nem feltétlen a melldöngetésről, az „erőnek erejéről” kell
szóljon, hanem éppen a szépről, a szabadságról és annak ün-
nepéről. S akkor feltehetjük mi is magunknak a kérdést,
hogy a mi márciusunk szép ünnep-e, s a szabadságé-e. Ki
tudunk, ki akarunk, ki merünk-e menni Isten ege alá, Petőfi
után egy szívvel elmondani majd az eskü szavait?

A mi márciusunk

MEGJELENIK KÉTHETENTE

Paleoart – a 90 000 éves utazás Obrazy zo všedného života…Mint egy jól működő 
közösségi háló4. o. 5. o. 7. s.
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Érkezik 
a Csárdáskirálynő 
a Felvidéki Vágtára!

Az operett-statisztikusok szerint nincs
egyetlen perc, amikor a Föld valamelyik
pontján föl ne csendülne – színházban,
koncerten, filmen, tévében vagy rádióban –
Kálmán Imre valamelyik népszerű melódi-
ája. Minden bizonnyal Kálmán nagy sikerű
operettje a III. Felvidéki Vágta közönségét
is el fogja bűvöli!

A Budapesti Operettszínház előadása –
hasonlóan az ősbemutatót követő sikerszé-
riához – a magyar főváros után végigjárta az
egész világot. Állva tapsolt a produkciónak
Tokió, Róma, München, Amszterdam,
Berlin és Tel-Aviv közönsége, Salzburgban,
Bukarestben és Prágában pedig koproduk-
cióban, ugyancsak KERO rendezésében
hódított.

Június 23-án este a III. Felvidéki Vágta
programsorozatának részeként az ismert
dallamok Dunaszerdahelyen csendülnek
fel!

Szókratész-estek indultak
Február 17-én a Szent Erzsébet Főiskola Bartók Béla korzón lévő klubhe-

lyiségében megkezdődtek a Szókratész-estek.
Elsőként Herdics György, az intézmény igazgatója folytatott beszélgetést a

hallgatókkal és érdeklődőkkel „Az örök és a mulandó” témában. Legközelebb
március 24-én kerül sor hasonló programra.

Sokratove večery
Od 17. februára sa na Vysokej škole sv. Alžbety na korze Bélu Bartóka

rozbehli Sokratove večery.
Ako prvý začal s poslucháčmi a záujemcami rozhovory Herdics György,

riaditeľ inštitúcie, na tému „Večné a pominuteľné”. Program bude najbližšie
pokračovať 24. marca.

Járási kézilabdadöntő
Február 28-án a Városi Sportcsarnokban zajlott a középiskolás lányok járási

kézilabdadöntője, amelyben a Dunaszerdahelyi Magángimnázium, a Vámbéry
Ármin Gimnázium, a Dunaszerdahelyi Sportgimnázium és a Vidékfejlesztési
Szakközépiskola együttesei mérték össze tudásukat. Az eredmények a követ-
kezők szerint alakultak: 

Vidékfejlesztési – Sportgimnázium 12 : 14
Magángimnázium – Vámbery 13 : 9
Vámbery – Sportgimnázium 12 : 15
Vidékfejlesztési – Magángimnázium 10 : 14
Magángimnázium – Sportgimnázium 10 : 16
Vámbery – Vidékfejlesztési 12 : 17
Helyezések: 1. Sportgimnázium,  2. Magángimnázium, 3. Vidékfejlesztési

Szakközépiskola, 4. Vámbery Ármin Gimnázium. A bajnokcsapat névsora:
Balázs Réka, Bosak Cyntia, Csontos Lilla, Fekete Vanessa, Jakab Napsugár,
Józan Réka, Kozma Emese, Marczell Melinda, Posvancz Rebeka, Rudy Bri-

gitta, Sághi Dóra
Emese, Šesták
Margaréta. Edző-
jük  Németh Lívia. 

Járásunkat így
az április 28-ai ke-
rületi olimpián a
Sportgimnázium
lánycsapata fogja
képviselni.

Rövid hírek – Krátke 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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„Március 4-én ismét meg-
nyitotta kapuit a gyűjtőudvar,
amely a Pozsonyi úti vasúti át-
járó után balra térve közelíthe-
tő meg. Minden héten hétfőn
12-től 18 óráig, illetve szom-
baton 8-tól 14 óráig szállíthat-
ják ki ide a dunaszerdahelyi la-
kosok a gallyakat, ágakat.

Akik pedig nem szeretnék,
vagy nem tudják kiszállítani az
ilyen hulladékot, ők természe-
tesen megvárhatják a lomtala-
nítást, amelyre a különböző
városrészekben három hétvé-
gén kerül sor (március 18–
19., március 25–26., április

1–2.). Ezek pontos szétírásá-
ról a Dunaszerdahelyi Hírnök
következő számának hasábja-
in, valamint a dunaszerdahe-
lyi.sk portálon is hírt adunk
majd. Kérjük a lakosokat,
hogy korábban ne helyezzék ki
a hulladékokat az utcákra –
védjük így is városunkat!

A vegetációs időszak kez-
detén, áprilisban elindul a ta-
valyi bevált módon a zöldhul-
ladék gyűjtése is a Municipal
Real Estate DS Kft. munka-
társainak a segítségével. Ennek
ütemtervét úgyszintén meg-
kapják a polgárok a postaládá-
jukba, valamint a városi média
is tájékoztat majd arról, hol és
mikor fogják begyűjteni a kerti
hulladékokat.  

Egyúttal kérjük a polgáro-
kat, tartsák be az eddigi sza-
bályokat: a zöldhulladékot,
füvet, faleveleket a már meg-

szokott módon fóliazsákokba
kell kitenni a ház elé. Egy
háztartásból maximum há-
rom zsákot szállítanak el. A
városi vállalat munkatársai a
faágakat továbbra sem fogják
összaegyűjteni, azt egész év-
ben ugyanis a vállalat udvará-
ra kell kivinni. A nem kerti
hulladékot tartalmazó zsáko-

kat sem szállítják majd el. Az
előző év tapasztalatai meg-
mutatták, sokkal gazdaságo-
sabb a Municipal Real Estate
DS Kft. által gyűjteni a zöld-
hulladékot, illetve tegyük
hozzá, a lerakási illetékek nö-
vekedése is várható, így tehát
többszörösen megéri a város-
nak ez a megoldás.”

Hova kerüljön a kerti hulladék?

S príchodom jari sa znova stáva dôležitou téma odvo-
zu záhradného odpadu. V tejto súvislosti sme sa poroz-
právali s primátorom mesta,  Hájosom Zoltánom.

„4. marca znova otvoril svoje brány zberný dvor na Brati-
slavskej ulici vľavo za železničným priecestím, a počnúc týmto
bude každý pondelok od 12. do 18. hodiny a v sobotu od 8.
do 14. hodiny pre občanov Dunajskej Stredy k dispozícii. 

Kto nechce alebo nevie sám doviezť väčšie konáre z ore-
zaných stromov alebo kríkov, môže počkať na jarné uprato-
vanie, ktoré sa bude konať v rôznych mestských častiach
18. – 19, 25. – 26. marca a 1. a 2. apríla. O presnom har-

monograme budeme občanov informovať prostredníctvom
Dunajskostredského hlásnika a na portáli dunajskostred-
sky.sk. Žiadame občanov, aby odpad nedávali na ulice skôr,
dbajme o výzor nášho mesta.  

Na začiatku vegetácie, v apríli, bude pokračovať zber zá-
hradného odpadu zamestnancami Municipal Real Estate
DS s.r.o., ako sa to osvedčilo v minulom roku. Obyvateľov
budeme informovať o harmonograme zberu viacerými spô-
sobmi – letákom do poštovej schránky a aj cez médiá.  

Zároveň obyvateľov žiadame o dodržiavanie doterajších
zásad: záhradný odpad, pokosená tráva, lístie sa umiestňuje
v plastových vreciach pred dom. Z jednej domácnosti
sa odvezú maximálne tri vrecia. Orezané konáre sa ani na-
ďalej nebudú odvážať, tie si každý môže odviezť sám
do zberného dvora. Vrecia s iným ako záhradným odpadom
nebudú spred domov odvezené. 

Skúsenosti z minulého roka dokazujú, že odvoz záhrad-
ného odpadu prostredníctvom Municipal Real Estate DS
je efektívne, mestu sa to viacnásobne oplatí, keďže sa očaká-
va nárast ceny za odpad vyvezený na smetisko.”

Kam so záhradným odpadom?

A tavasz kezdetén is-
mét fontos témává válik a
kertekben képződő hulla-
dék elszállítása. Ennek
kapcsán kérdeztük dr.
Hájos Zoltán polgármes-
tert.
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Az eseményen részt vett többek közt
Berényi József, a Nagyszombati Kerüle-
ti Önkormányzat alelnöke, Nagy Lász-
ló, a Magyar Köztársaság Pozsonyi
Nagykövetségének tanácsosa, Ľubica
Malá, a Nagyszombati Kerületi Önkor-
mányzat kulturális osztályának igazga-
tója, Kvarda József, a Nagyszombati Ke-
rületi Önkormányzat képviselője, Vla-
dimír Krupa, a pöstyéni Balneológiai
Múzeum igazgatója, a kiállítás kurátora,
Zsigmond Tibor, a Csallóközi Múzeum
igazgatója, Juraj Štaffa, a Róbert Něme-
čekről készült Viktor című könyv szer-
zője, valamint Jana Hubinská színésznő.

Tibor Mikuš Nagyszombat megyei
elnök szavait Berényi József tolmácsol-
ta. Kiemelte Róbert Němeček meggyő-
ző erejű és erőteljes művészetét, annak
mély és élettel teli világát. Mind ő, mind
Berényi további sok erőt és egészséget,
alkotókedvet kívánt a művésznek.

Vladimír Krupa, a kiállítás kurátora
szerint Němeček az újkőkorszaki fal-

festményeket saját alkotói síkján át olaj-
festményekké transzformálja, beemeli
mai művészetébe. Mikor az egykori fal-
festményeket így egybegyűjti és a saját
látásmódján keresztül szemlélteti a né-
zővel, akkor elénk tárja a hajdan élt va-
dászokat, állatokat, s az akkori falfestő
művészek színvilágát, technikáját, s regi-
onálisuk különbözőségének rendkívül
széles skáláját is.

Művészettörténeti szempontból is
érdekes mindez, hiszen bemutatja a pa-
leolit kori ember művészi kifejeződését,
világhoz való viszonyát, s teszi mindezt
óriási területeket bejárva, felkeresve Szí-
riát, Algériát, Egyiptomot, Franciaor-
szágot vagy épp Ausztráliát. A kiállítás
így egyfajta kirándulásnak is tekinthető

térben és időben egyaránt. Az ünnepi
est alkalmából felavatták a Viktor című,
Róbert Němečeket bemutató kötetet is,
amelyről szerkesztője és összeállítója,
Juraj Štaffa szólt a közönséghez, el-
mondva, ez az első része a Nagyszombat
megyei jubiláló művészeket bemutató
sorozatnak.

Ezt követően Berényi József, Zsig-
mond Tibor és Ľubica Malá sóval, pap-
rikával és borssal avatták fel a könyvet –
sóval, mert a kultúra az élet sója, papri-
kával, mert néha csípős a művészet is, és
borssal, mert a művészet az élet sava-
borsa...

Az estet Jana Hubinská színésznő
dalbetétei tették meghitté.

A tárlat április 29-ig tekinthető meg.

Paleoart címmel mutatták be
Róbert (Viktor) Němeček képző-
művésznek az újkőkorszak (paleo-
litikum) falfestményeit idéző alko-
tásait. A Nagyszombati Kerületi
Önkormányzat és a dunaszerdahe-
lyi Csallóközi Múzeum közös szer-
vezésében zajló megnyitó a múze-
um kiállítócsarnokában március 2-
án volt.

Paleoart – a 90 000 éves utazás
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– Miképp jött létre az intézet?
– Ez még a mečiari korszakra nyúlik

vissza, amikor a Csemadok nem jutott ál-
lami támogatáshoz, és az országos titkár-
ság kénytelen volt az alkalmazottait elbo-
csátani. Ekkor, 1993-ban kezdett el mű-
ködni, Ág Tibornak köszönhetően, a te-
rületi választmány szervezeti egységeként
a Népzenei Munkaközösség, a népzenei
mozgalom módszertani segítésére. Ké-
sőbb, Dusza Istvánnak köszönhetően,
1999-ben kezdődött el az első bábkészítő
tanfolyam, majd öt évre rá a Csemadok
Országos Közgyűlésén eszközölt alapsza-
bály módosításba bekerült a művelődési
intézet létrehozása. Az előkészítést nagy-
ban segítette, hogy 2001 júniusában Du-
naszerdahely Önkormányzata pozitívan
bírálta el a területi választmány kérelmét,
így jutott épülethez a területi választmány.
A kettős irányítás (területi titkárság/inté-
zet) 2007. július 1-jével ért véget, amikor
különvált a két intézmény. 2012-ben a
Csemadok Országos Elnöksége, mint
alapító bejegyeztette a Szlovákiai Magyar
Művelődési Intézetet, mint a Csemadok
Művelődési Intézetének jogutódját. 

– Ha valaki nem hallott az intézetről,
elég lenne csak felmennie a honlapjára… 

– Ismertség, vagy nem ismertség okán
elég csak pár évtizedre visszamennünk:
sajnos azt tapasztaljuk, hogy 30–40 éve
kialakult egy értékmentes világ, amelyben
a múlt, a gyökerek megismerése a legke-
vésbé sem fontos. Persze sok régi–új jön
elő manapság is, újra „kitalálunk” dolgo-
kat, mintha a rendszerváltás előtt nem is
létezett volna kultúra. Vagy nem éltünk
volna magyarként. Persze, mindehhez
hozzájárul, hogy ma olyan „mélységbe vit-
ték” az értékrombolást, az emberi viszo-
nyokat, hogy onnan alig tudunk a felszín-
re jönni.

A Csemadok szakmai háttérintézmé-
nyeként működő művelődési intézetünk
nem egy városra szabott – országos szintű
feladatokat vállal fel és lát el, de, tegyük
hozzá, jelentős helyi segítséggel. Példa-
ként elég csak a Duna Menti Tavaszt em-
lítenem. 1996-ban, mikor átvettük, az or-
szágos mozgalomban csak 20 csapatunk
volt; mára ez a szám 45-re duzzadt, válo-
gató fesztiválokkal és dunaszerdahelyi
központtal. Ezért is tudtunk szobrot állí-
tani a fesztivál 40. évfordulóján. S mint
mindig, most is kiemelem: a Duna Menti
Tavasz nincs Dunaszerdahely nélkül –
mint a város is elképzelhetetlen a Duna
Menti Tavasz nélkül.

Itt van a Bíborpiros Szép Rózsa is,
amely annak a szükséges szemléletváltás-
nak a gyermeke, amelyet meg kellett lép-
nünk, amelyből kulturális műhelyünk
2000 után, a Csemadok struktúrájának
szétesését követően kinőtt. Ahogyan leé-
pült Pozsony, mi próbáltuk a régiónkat
erősíteni, például Bárdos Gábor mai so-
morjai polgármesterrel. A régiós fokoza-
tos építkezésnek jó erőt jelentett a Duna
Menti Tavasz is.

– Ez pont abban az időben történt,
amikor többen a politika felé fordultak a
kultúrából…

– Emlékszem, a szakmából Dusza
István maradt, s ha nincs akkor városi tá-
mogatás, majd az Illyés közalapítványi tá-
mogatás, akkor bedöglik a Duna Menti
Tavasz is. Onnantól kezdtem fokozato-
san felépíteni az intézeti hátteret. Külön
téma lenne elmesélni, hogyan kellett
megvívni az akkori harcot a kultuszmi-
nisztériummal.

– Mire van szüksége egy ilyen intéz-
ménynek, hogy ilyen színvonalon működ-
hessen? 

– Példaként a Duna Menti Tavaszt
említem ismét. Ahhoz, hogy meg tudjuk
tartani a rendezvényt, kellett hozzá az a
helyi városvezetés, amely az országos dön-
tőt szívvel-lélekkel a magáénak fogadta,
vagyis az a helyi közeg, amelyben erős táp-
talaja van a fesztiválnak. Aztán meg kellett
találni mindennek a gazdasági hátterét, ki
kellett harcolni azt, hogy úgy működhes-
sen, hogy ebben a pályázati világban ne le-
gyen rizikó meghirdetni a versenyt. Aztán
a mozgalom, a Csemadok háttere, amely
befogadó közössége mindennek. Persze
az egyéni szervező is belé kell tegye min-
denét: szervezni kellett, majd menni válo-
gatókra, függetlenül mindentől, félretéve
betegséget, családot, magánügyet – én a
főszervezőként nem hagyhattam magára
a fesztivált, minden lépésben ott kellett
lennem. 

– Nem csak ezt az egy országos ese-
ményt szervezik…

– Említhetném a Bíborpiros szép ró-
zsa mozgalmat, amelynek a döntője
ugyancsak Dunaszerdahelyen van, a ván-
dorrendezvény citeratalálkozót, amelyet
ha nyolc éve nem vállaljuk fel, már nem is
létezne, vagy az Ipolyi Arnold népmese-
mondó versenyt is, amelyet a Duna Menti
Tavasz inspirált, de a legutóbbi országos
vetélkedőnket, a Felvidéki Értékőrzőket
is. Persze, mindez a jéghegy csúcsa, mely
mögött még rengeteg munka létezik, vagy
ott van a mozgalmi háttér, a bábos képzé-
sek melletti módszertani gondoskodás, és
persze az a szakembergárda, akiknek az
odaadása és tudása nélkül mindezt nem
lehetne csinálni. Olyan ez, mint egy jól
működő közösségi háló, mely a háttérben
mindennap működik és bár nem mindig
látható, teljesen átszövi az ember egész
életét.

És rendkívüli erőt ad a mozgalom,
azoknak az embereknek a sokasága, aki-
kért mindez működik, s akik ezt akarva-
akaratlanul működtetik. Mert mindez a
mozgalom nélkül nem működne…

Ma a Szlovákiai Magyar Műve-
lődési Intézet a szlovákiai magyar-
ság kulturális életének egyik érté-
kes támpillére. Vezetőjével, motor-
jával, Huszár László igazgatóval
beszélgettünk.
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Mint egy jól működő közösségi háló
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Csak pecsenyéből félezret vittek!
Bár a malac elfutott, mégis nagy si-

kere volt a frissen vágott disznóhúsnak,
a sercegő kolbásznak és az ínycsiklandó
hurkának, de a frissen sült pecsenyének
is: a február 25-én negyedik alkalom-
mal rendezett sikabonyi hagyományőr-
ző disznóvágáson ugyanis majdnem fél-
ezer vendég-látogató váltotta egymást a
Sikabonyi Közösségi Ház udvarán.

Simon Ferenc, a Sikabony Polgári
Társulás elnöke szerint „bejáratott” és
kedvelt lett mind a sikabonyiak, mind a
dunaszerdahelyiek körében a február
végén szervezett hagyományőrző ren-
dezvény. 

Ráadásul idén már többen érkeztek
a többi városrészből, mint Sikabonyból
– a jól meghirdetett program mellett
többeket odacsalogatott nem csak a
frissen sült hús bódító illata, de a kelle-
mes zene, és persze a jó társaság is. A
kellemes, napsütéses, valódi sétaidő pe-
dig csak hab volt a tortán.

A cél a régebben megfogalmazott
maradt: felidézni az egykori falusi disz-
nótorokat, amikor összegyűlt a család
apraja-nagyja, s a rokonok és a szom-
szédok jó kedéllyel, finom ételek és kar-

cos borok, torkot égető pálinkák mel-
lett adtak hálát a bőséges javakért, éte-
lekért a Teremtőnek.

Bőséges volt a fogyasztás is: a féle-
zernyi adag pecsenye mellett jól fogyott
a frissen sült hurka és az enyhén pikáns
kolbász is, de ugyancsak szétkapkodták
a feldolgozott malacokat, és az odaké-
szített hentesáruból, oldalasból, húsos
szalonnából is csak hírmondó maradt
kora délutánra, amikor kisorsolták a
tombolát. Mi mást, mint stílusosan egy
visító malacot.

Hoci prasiatko utieklo, čerstvé bravčové, pečená klobása
či voňavé jaterničky a čerstvo upečená pečienka mali počas
4. ročníka tradičnej maloblahovskej zabíjačky 25. februára
veľký úspech. Na dvore Maloblahovského spoločenského
domu sa prestriedalo asi päťsto hostí.

Ferenc Simon, predseda Maloblahovského občianske-
ho združenia, povedal, že všetci návštevníci boli spokojní,
ako Maloblahovčania, tak aj Dunajskostredčania. Toho
roku prišlo z ostatných častí mesta dokonca viac ľudí než
z Malého Blahova – okrem dobre spropagovaného pro-
gramu prilákala návštevníkov vôňa pečeného mäsa, dobrá
hudba a samozrejme, dobrá spoločnosť.  Pekné počasie,
slniečko, boli už len čerešničkou na torte.  Cieľom bolo
objaviť čaro voľakedajších dedinských zabíjačiek, kedy
sa zišla celá rodina, príbuzní a susedia, ktorí dobrým jed-
lom, vínom a pálenkou vzdali Stvoriteľovi hold za túto

hojnosť.Hojná bola aj spotreba:  popri päťsto kusov pe-
čienky sa dobre míňali aj čerstvo upečené jaterničky
a jemne pikantná klobása, ale tiež mäso a slanina, ktoré
sa do žrebovania tomboly úplne vypredali.

Len pečienky sa minulo päťsto!
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Obrazy zo všedného života…

Túto farebnú, bohato ilustrovanú
publikáciu odporúčala Bíró Huszár
Ágnes svojimi odbornými komentár-
mi do pozornosti hostí, ktorí sa zišli
na pôde organizácie na podujatí, kto-
rého hostiteľkou bola  Cséfalvay Ág-
nes. Kniha pozostáva z troch častí -
„rozhovory v klube”, druhá je výberom
z vydaných textov počnúc rokom 2008
a tretia je fotogaléria.

„Reč bude o zázrakoch, drobných
a veľ kých zázrakoch, ktoré dávajú
zmysel každému utrpeniu, skúškam,
dávajú silu ľuďom, ktorých príbehy
sa pred nami odvíjajú. Človek je tvor
odkázaný na druhých. Počas života
sa každý raz dostane do situácie, kedy
bude odkázaný na iného, niekto viac,
niekto menej. Okrem detí a starých ľu-
dí, najviac tí, ktorí sú nejako postihnu-
tí. Predstavíme vám takých rodičov,
ktorým sa po neskutočných ťažkos-

tiach, s veľkou láskou podarilo zabez-
pečiť ich postihnutým deťom dôstojný
život. Oni si uvedomili, že spolu, ne-
súc ťarchu toho druhého, je ľahšie.
Rozhovory vznikli s členmi Spoloč-
nosti na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Dunajskej Strede počas
rokov 2000 a 2010. Doplnené sú nie-
koľkými textami z  www.baratno.com
stránky a časopisu Carissimi z rokov
2009 až 2015. Na konci je fotogaléria
o živote tejto malej spoločnosti. ” – píše
v úvode knihy redaktorka Tóth Erika. 

Strédl Terézia, psychologička
vo svojom príspevku píše: „Ako po-

mocníčka cítim, že tak ako rodičovi,
aj dieťaťu treba toho človeka „zvonka“,
kto ich vie nezaujato, odborne, na zá-
klade svojich skúseností a znalostí
o zákonitostiach vývoja, obohatiť,
a keď treba, aj usmerniť.

Cséfalvay Ági spolu s ostatnými sú
v Dunajskej Strede príkladom – ich
organizácia je akýmsi spojivom aj v ži-
vote iných organizácií.  Sú iniciátormi,
inovátormi, stále obohacujú paletu
svojich činností.  V ich práci je najšľa-
chetnejšie, že vystupujú ako rovnocen-
ní partneri, lebo sú presvedčení, že ina-
kosť obohacuje. Ich mottom by mohlo
byť: »My sme takíto, takto vieme spes-
triť prácu spoločnosti, takto vieme vni-
seť do života detí radosť a rodinám dať
príklad do budúceho života.« Prajem
im, aby sa im po tejto ceste darilo ešte
dlho chodiť.”

Na predstavení knihy publiku
sa zúčastnila okrem iných aj Németh
Gabriella, podpredsedníčka klubu pre
sociálnu politiku a zdravotníctvo
SMK, dekan Zsidó János, podpredse-
da Bratislavskej župy a člen kuratória
Carissimi, Strédl Terézia, psychologič-
ka, Tóth Erika, predsedníčka kurató-
ria Fondu Carissimi Nonprofit  a au-
torka publikácie, Nagy Frigyes, bývalý
viceprimátor mesta.

23. februára bola publiku preds-
tavená informatívna publikácia
s názvom Obrazy zo všedného živo-
ta dunajskostredskej Spoločnosti
na pomoc ľuďom s mentálnym pos-
tihnutím, ktorá predstavuje každo-
dennú prácu spoločnosti zapodie-
vajúcej sa zdravotne hendikepo-
vanými.
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Évértékelő ülést tartott a Csallóköz-Szerdahelyi Kaszi-
nó 1860 Városvédő Egylet 2017. február végén, melyen az
elmúlt időszak mellett többek között áttekintették a 2017-
es év feladatait is.

A Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet
továbbra is felajánlja a segítségét Dunaszerdahely város múlt-
jával, a hagyományok ápolásával kapcsolatos kérdésekben a
városi hivatalnak, célként kitűzve, hogy közösen őrizzék a
múlt értékeit a jövő generációjának.

Az egylet tagjai ezúton fejezik ki további együttműködési
szándékukat a Pázmaneum Polgári Társulással és a Bíró Már-
ton Polgári Társulással is, hiszen e két társulás azokat az érté-
keket vallja, amelyekkel a városvédő egylet is egyetért. A Csal-
lóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet arra kéri a
városi hivatalt és munkatársait, hogy a sikabonyi öreg temető
kapcsán alaposan figyeljenek oda a városrész régi emlékeire. A
sikabonyi öreg temetőben fontos, hogy az egykori sírköveket
az elképzelések szerint új helyen állítsák fel, illetve az egylet
teljes mértékben támogatja, hogy az 1848-as honvédtiszt, Si-
kabonyi Gállfy Ignác sírja, illetve családi sírkertje a hivatal

közleményében közöltek szerint megmaradjon, és történelmi
emlékhellyé váljon.

Az egylet az egykori kistejedi temető helyén létesített ku-
tyasétáltatót azonban továbbra is kegyeletsértőnek tartja, s ké-
ri a hivatalt, hogy azt onnan helyezze át egy arra megfelelőbb
helyre.

Az egylet idén is szorosan együttműködik Dunaszerdahely
Város Önkormányzatával a Szent György-napok szervezése
kapcsán – ennek keretében április 28-án megszervezi a Szent
György-díjátadót, illetve történelmi kiselőadásokat tart a vá-
ros iskolásai részére.

A Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet
csatlakozik a város polgármesterének azon felhívásához, mely-
ben arra kéri a polgárokat, hogy jelezzék azon rokonaik, isme-
rőseik nevét, akik dunaszerdahelyiként, sikabonyiként, olléte-
jediként, csótfaiként harcoltak az I. vagy a II. világháborúban,
és hősi halált haltak, illetve fogolytáborban vesztették életü-
ket.

Az egylet szakmailag és erkölcsileg is támogatja a világhá-
borús katonahalottakra emlékező városi emlékmű, emlékhely
létrehozását.

Ülésezett a Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 
1860 Városvédő Egylet

Tisztelt Dunaszerdahelyről 
elszármazottak!
A szülőföld, a szülőváros az ember

életének alapvető meghatározója, erőt
adóforrás mindenütt a világban. Mi, Du-
naszerdahelyen élők, gyakran gondolunk
azokra a gyermekkori társainkra, baráta-
inkra, rokonainkra, akiket sorsuk szét-
szórt a környéken, vagy messzebb, akár a
határainkon túlra sodort, és évek, akár
évtizedek óta csak rövid időre térnek
vissza. 

Dunaszerdahely Város Önkormány-
zata nevében ezzel a felhívással fordu-
lunk Önök felé:

A világon mindig az a legszebb, ahol va-
lamikor otthon voltunk. (Márai Sándor)

Kedves dunaszerdahelyiek,
szerte a nagyvilágban! 
Bár a világon számos olyan hely lehet,

ahol az ember jól érezheti magát, igazi

otthonérzetet csak a szülőváros nyújthat.
Éppen ezért keressük, hívjuk és várjuk a
valamikor Dunaszerdahelyen lakó, itteni
felmenőkkel rendelkező, de ma már kül-
földön élő társainkat, hogy 2017. április
29-én, a Szent György-napok városi ün-
nepség alkalmából jöjjenek haza a 3. Du-
naszerdahelyi Hazaváró Találkozóra.
Megtiszteltetésnek vesszük, hogy egy
közös összejövetel keretén belül feleleve-

níthetjük a múltat, ezért kérjük, tisztelje
meg részvételével rendezvényünket! 

Kérjük, hogy a Találkozón való rész-
vételét legkésőbb 2017. április 10-ig je-
lezze a primator@dunstreda.eu e-mail-
címen. 

Örömmel vennénk, ha jelentkezésé-
hez csatolna egy rövid életpályát is. Bő-
vebb információt az Ön által megadott
elérhetőségre küldünk!

A személyes találkozás reményében
barátsággal üdvözli: 

Dr. Hájos Zoltán polgármester 

Kedves dunaszerdahelyiek!
Rendezvényünk sikerének érdeké-

ben, amennyiben van ismeretségében
Dunaszerdahelyről elszármazottra el-
érhetősége, szíveskedjen közölni ve-
lünk vagy akár Ön értesítse barátját,
ismerősét.

3. Dunaszerdahelyi Hazaváró Találkozó 
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Samospráva mesta spustila pred 10 rokmi program vernost-
nej karty s cieľom zvýšiť platobnú disciplínu na úseku miestnych
daní a poplatkov. O vernostnú kartu môžu totiž požiadať iba
právnické a fyzické osoby s trvalým bydliskom v Dunajskej Stre-
de, ktorí nemajú žiadne nedoplatky voči mestu.

Majitelia kariet okrem iného za to majú možnosť kúpiť zlac-
nené vstupenky na UĽP, termálne kúpalisko, či divadelné pred-
stavenia organizované MsKS. Ďalej nárok na zľavy za služby po-
skytované MŠ, ZŠ a školskými klubmi, ako aj z ceny parkovacej
karty. Držiteľom kariet od roku 2012 ponúka 50 miestnych pre-
dajní a poskytovateľov služieb zľavnené ceny.

Vernostné karty sú stále v obľube, v súčasnosti je v obehu
13 367 kariet. Vernostnú kartu v roku 2015 mestský úrad vydal
na 4 roky. Vernostné karty, ktorých držitelia v hociktorom roku
z týchto 4 rokov majú nedoplatky, stratia platnosť. V prípade,
že nedoplatky uhradia, vernostné karty môžu opäť používať.
Tento rok novým držiteľom vydali 570 vernostných kariet, no sú
aj takí Dunajskostredčania, ktorí v tomto roku nebudú môcť
uplatniť vernostnú kartu.  

„Pre oprávnenosť na vernostnú kartu musí do 30. novembra
predchádzajúceho roku všetky dane a poplatky zaplatiť obyvateľ,
ktorý sa prisťahoval do Dunajskej Stredy, resp. aby platnosť kar-
ty bola zachovaná pre obyvateľov, ktorí boli držiteľmi aj doteraz.
Mestský úrad zaviedol v roku 2016 nový informačný systém
a pre chybu systému sa mohlo stať, že platnosť stratili aj vernost-

né karty držiteľov, ktorí nemajú nedoplatky. Ak to niekto zistí,
nech príde na MsÚ, aby sme mohli vec prehodnotiť. Chybu mô-
žu nahlásiť pracovníčke MsÚ Eve Nagyovej” – informovala
prednostka MsÚ Júlia Bubniaková.

Skúsenosti ukazujú, že vernostné karty mnoho držiteľov po-
užíva jednak v mestských inštitúciach, jednak v miestnych pre-
dajniach a službách. V mestských inštitúciach funguje systém čí-
tačky kariet, pomocou ktorej kontrolujú platnosť karty, držitelia
sú oprávnení na zľavy až po kontrole. Mestský úrad vernostné
karty oprávneným novým držiteľom doručil v mesiaci január. Tí,
ktorí kartu nemohli prevziať, môžu tak urobiť v kancelárii prvé-
ho kontaktu MsÚ v úradných hodinách. (dunstreda.sk)

Desať rokov vernostnej karty 
v Dunajskej Strede
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Paleoart je názov výstavy diel pripo-
mínajúcich nástenné maľby z doby ka-
mennej  výtvarného umelca Róberta
(Viktora) Němečeka. Otvorenie výstavy
v spolupráci s Trnavským samospráv-
nym krajom sa  vo výstavných sálach
Žitnoostrovského múzea uskutočnilo
2. marca.

Na podujatí sa zúčastnil aj podpred-
seda Trnavského samosprávneho kraja
Berényi József, Nagy László, radca Veľ-
vyslanectva Maďarska v Bratislave, Ľu-
bica Malá, riaditeľka Odboru kultúry
Trnavského samosprávneho kraja,
Kvarda József, poslanec, Vladimír Kru-
pa, riaditeľ Piešťanského balneologické-
ho múzea, kurátor výstavy a riaditeľ Žit-
noostrovského múzea Zsigmond Tibor,

Juraj Štaffa, autor knihy o Róbertovi
Němečekovi a herečka  Jana Hubinská.

Berényi József  citoval slová predsedu
Trnavského samosprávneho kraja,
Tibora Mikuša, v ktorých vyzdvihol
umenie Róberta Němečeka a zaželal
umelcovi v jeho i svojom mene veľa zdra-
via a tvorivej chuti.  

Podľa Vladimíra Krupu, kurátora vý-
stavy, Němeček transformuje nástenné
maľby svojím vlastným štýlom do súčas-
ného umenia. Takto pred návštevníka
predkladá obrazy lovcov a zvierat, svet
farieb vtedajších umelcov, ich techniku.  

Z hľadiska teórie umenia je zaujíma-
vé vidieť obrazové videnie ľudí v období
paleolitu, ich vnímanie sveta, ktoré
spoznal na svojich cestách v Sýrii, Al-

žírsku, Egypte, Francúzsku či Austrálii.
Výstavu tak môžeme istým spôsobom
považovať aj za výlet v čase a priestore.  

Pri tejto príležitosti pokrstili aj knihu
„Viktor“ o Róbertovi Němečekovi,
o ktorej jej autor,  Juraj Štaffa, povedal,
že ide o prvú časť zo série, ktorá predsta-
ví jubilujúcich umelcov Trnavského kra-
ja.  

Potom Berényi József, Zsigmond Ti-
bor a Ľubica Malá pokrstili knihu soľou,
paprikou a korením  – soľou, lebo kultú-
ra je soľou života, paprikou, lebo občas
aj umenie štípe a korením,  lebo umenie
je korením života... 

Večer ozvláštnila svojimi piesňami
herečka  Jana Hubinská. 

Výstava potrvá do 29. apríla. 

Paleoart – 90 000 ročné cestovanie
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Képzés az osztályozott szemétgyűjtésről
A képzésen az intézmények vezetői is részt vettek és széles

körű tájékoztatást kaphattak a szemét globális problémájáról.
Többek közt szó esett a világban jelentkező kihívásokról és ar-
ról is, Szlovákia még mindig nagyon le van maradva a hulladék
osztályozása területén Európa élmezőnyétől. Évente idehaza
átlagosan minden állampolgár 321 kilogramm szemet termel,
s ennek csak csekély százaléka kerül újrahasznosításra. A
Nagyszombati kerület ugyan a jobbak közé tartozik belföldi
összehasonlításban, de így is csak a hulladék 15 százalék kerül
újrahasznosításra, miközben tőlünk nyugatra ennek aránya
akár az 50 százalékot is elérheti.

Éppen a szelektált hulladékgyűjtés népszerűsítését célozta
az alapiskolai valamint óvodai tanároknak tartott előadás, mert

ők tudják a felnövekvő generációnak átadni a tudatos szemét-
gazdálkodás alapvető elemeit.

Členovia Lukostreleckého klubu Danubia sa v sobotu 25. 2. 2017 zúčastnili aj
posledného 5. kola dlhodobej súťaže v halovej lukostreľbe - 22. ročníka Petržals-
kého pohára.

V celkovom hodnotení získali nasledovné umiestnenia: 
Zorka Farkašová 3. miesto (medaila) v kategórii holý luk - mladšie žiačky
Fanny Cserepes 4. miesto v kategórii holý luk - mladšie žiačky
Marko Marcell 7. miesto v kategórii holý luk - starší žiaci
Ing. Ivona Mertusová 2. miesto v kategórii kladkový luk – ženy

Lukostrelci súťažili v Petržalke

A dunaszerdahelyi Sportgimnázi-
um II. osztályos diákjai a Pátria Rá-
dióban jártak, ahol többek közt megfi-
gyelhették, hogy a rádió technikusa

hogy „hangolja” az adást hozzáértően a
keverőpulton.

Lovász Attilától, a rádió igazgatójá-
tól megtudták, hogy készülnek a felvé-

telek, miért speciálisak a stúdió kere-
kasztalának közepére elhelyezett mik-
rofonok. Ízelítőt kaptak a rádiózás tör-
ténetéből is, miközben alakot öltve se-
rénykedtek körülöttünk a rádió olyan
munkatársai, mint Vasik János, Sze-
meth Edit, akiknek csupán a nevét
hallhatjuk az egyes adásokkal kapcso-
latban. 

A Szlovák Rádió impozáns épülete
a főváros különös építménye. Az igaz-
gatótól megtudták, hogy az 1960-as
években épült. Különös formáját a két
egymásba ,,lógatott piramis” adja, me-
lyek négy emeletnyi betontömbben -
stúdiók, raktárak - folytatódnak a föld
alatt. Jeles építészeink alkotása tökéle-
tesen megfelelt - megfelel a rádiózás
követelményeinek.

Sportgimisek a rádióban
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A karitász tavaszi gyűjtése
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Rodná zem, rodné mesto, je pre život človeka tým určujú-
cim, čo mu všade vo svete dáva silu. My, ktorí žijeme v Dunaj-
skej Strede, často myslíme na tých, ktorí s nami strávili naše
detstvo, na našich kamarátov, príbuzných, ktorých osud zavial
kamsi do okolia, či do väčších diaľok, hoci až za hranice repu-
bliky. Na tých, ktorí sem už roky či desaťročia zvyknú zavítať
vždy len na krátky čas. Samospráva mesta Dunajská Streda
organizuje 29. apríla t.r. podujatie Stretnutie rodákov z nášho
mesta, preto sa obraciame na Vás s nasledovnou výzvou:

Vážení Dunajskostredčania, roztrúsení po svete!
Na svete je mnoho miest, kde sa človek môže cítiť dobre,

no skutočný pocit domova ponúka len jeho rodné mesto. To
je dôvodom, prečo Vás, niekdajší Dunajskostredčania,  kto-
rých predkovia tu kedysi žili, hľadáme, voláme a pozývame
Vás na 3. stretnutie dunajskostredských rodákov žijúcich v

zahraničí, ktoré sa bude konať v rámci mestských osláv Sv. Ju-
raja 29. apríla 2017.

Prosím Vás, Vašu účasť potvrďte najneskôr do 10.apríla
2017 na mailovú adresu primator@dunstreda.eu. 

Boli by sme radi, keby ste k registrácii priložili aj Váš krát-
ky životopis. Viac informácií Vám pošleme na Vašu mailovú
adresu.

Teším sa na stretnutie. S pozdravom, 
JUDr. Zoltán Hájos, primátor 

Vážení Dunajskostredčania,
ak máte kontakt na bývalého rodáka Dunajskej Stredy,

prosím oznámte nám jeho kontaktnú adresu alebo ho in-
formujte o tomto stretnutí a prispejte tak k úspešnosti toh-
to podujatia, ktoré navracia rodiny, priateľov a známych k
rodným koreňom.

Vážení  rodáci  z Dunajskej Stredy!



Kettős dunaszerdahelyi siker
Ismét sikeres versenyeken vannak túl

a városunk birkózói.

Az ifik Hakszer Tibor edző vezetésé-
vel Pozsonyban szerepeltek a szabadfogá-
sú birkózó liga első fordulójában. A pon-
tozásos rendszerben zajló liga első fordu-
lójában kiemelkedett Hakszer Balázs tel-
jesítménye, aki 63 kg-ban fölényesen tu-
dott győzni. A csapat többi tagja is hozta
a formáját, aminek köszönhetően a fordu-
lót 36 ponttal a harmadik helyen zárták a
dunaszerdahelyiek.

A csapatverseny állása:
1. Pozsonyi Dunajplavba 60 pont
2. Kassai birkózó klub     41 pont 
3. Dunaszerdahelyi birkózó klub 

35 pont
4. TJ AC Nyitra    30 pont
5. Vihorlat Szinna 15 pont
6. Rimaszombat     9 pont

Gaál Attila edző vezetésével két ver-
senyzőnk a lengyelországi Bialogard váro-
sában szerepeltek a Lengyel kupán. A ju-
nior korosztályú ifj. Gaál Attila az U-23

korosztály mezőnyében indult, ahol 70
kg-os súlycsoportban első meccsén pon-
tozásos győzelmet aratott lengyel ellenfe-
lén. A döntőbe jutásért alul maradt a ké-
sőbbi győztes ellenfelével szemben, majd
ezután következett a bronz meccs, ahol
Attila lengyel ellenfelén technikai tusgyő-
zelmet aratva szerzett nagyon értékes
bronzérmet.

Február utolsó napján Nagyszombati Városi Sportcsarnokban zajlott
a középiskolák megyei futsal döntője. Járásunkat a Vidékfejlesztési Szak-
középiskola képviselte, mint járási bajnok.

A dunaszerdahelyiek a csoportjukból másodikként jutottak tovább,
egy szoros 2:1-es vereséget követően, a későbbi második Szenicével
szemben. Fiataljaink végül a harmadik helyen zártak.

Harmadik hely-
ért: Vidékfejlesztési
Szakközépiskola –
Skalica,  7 : 1,

Góllövőink: Pau-
lík,Modrovics,Szel-
le,Seszták 2x,Zsig-
mond 2x

Első helyért: 
Senica – Trnava,

2 : 3
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Aj za posledné dva zápasy si dunajskostredské
stolnotenistky pripísali výhru na svoje konto, a tak
sa stali víťazkami základného kola.

Ešte 18. marca zohrá Euromilk Dunajská
Streda zápas v Trnave, potom 8. apríla sa rozhod-
ne o extraligovom  majstrovi.  Ako je známe, po-
sledné dva ročníky vyhrali dievčatá z Dunajskej
Stredy, a vidiac ich terajšie výsledky, majú veľkú
šancu na výhru aj v tomto roku.

SST Euromilk Dunjská Streda - STO Valali-
ky 7:0 (Malá 2,5, Daubnerová 2,5, Majerčíková
2)

SST Euromilk Dunajská Streda - ŠKST Ru-
žomberok 6:1 (Majerčíková 2,5, Daubnerová 1,5,
Malá 2).

V Dunajskej Strede 
zabojujú o titul 
majstra 

Bronzérem 
a kerületi bajnokságon
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Po tom, čo mladí atléti z klubu Megy Sport vyhrali na zá-
padoslovenských majstrovstvách, získali koncom februára v
bratislavskej športovej hale Elán aj titul Majstra Slovenska.

Mladí atléti z  Megy Sport sa v kategórii mladších žiakov
stali slovenskými majstrami. Dosiahli nasledovné výsledky:

– Vodnyanszká Renáta, majsterka Slovenska v skoku do
diaľky, 492 cm

– Vodnyanszká Renáta, beh na 150 m, bronz,
– Sebestyén Fekete, majster Slovenska v skoku do výšky,

160 cm (vlastný rekord). Ich trénerkou je Medgyes Renáta.

Atléti majstrami Slovenska

A Dobozy kupán képviselték városunkat
Hetedik alkalommal szervezték meg a Dobozy kupát a

Duna-menti Pilismaróton – Dunaszerdahelyet idén is az
FC STANDARD csapata képviselte.

Köszönhetően a Komárom-Esztergom Megyei Önkor-
mányzatnak és Pilismarót Község Önkormányzatának, idén is
megrendezték a hagyományos labdarúgó tornát a Nyírő Csaba
sportcsarnokban. A helyi önkormányzat, élén Pergel István pol-
gármesterrel, még 2011-ben kezdeményezte, hogy a település
sportcsarnoka vegye fel a nagyszerű sportember nevét. A gon-
dolatokat hamar tettek is követték. A sportcsarnok új névtáblá-
ját Popovics György a Komárom-Esztergom megyei közgyűlés
elnöke leplezte le még 2011-ben.

Azóta a szervezők minden év februárjának utolsó szombat-
ján egy rendhagyó felnőtt labdarúgó tornát is szerveznek, tisz-
telegve a falu egykori sportvezetője előtt és ápolva a község gaz-
dag kulturális és sportkapcsolatait.

Az idei résztvevőket Steindl Balázs, a Komárom-Esztergom
megyei Közgyűlés elnöke, és Pergel István, Pilismarót polgár-

mestere köszöntötte. A nyitórendezvényen Tóth Zoltán Bajót
község polgármestere is részt vett.

A VII. Dobozy kupán Pilismarót csapata mellett a Komá-
rom-Esztergom Megyei és a Csongrád Megyei Labdarúgó-
Szövetség, az Esztergomi Kistérség Fc. és a dunaszerdahelyi
FC STANDARD csapata képviseltette magát.

A sportszerű küzdelemben lezajlott torna végül a Komá-
rom-Esztergom Megyei Labdarúgó-Szövetség végső győzel-
mével ért véget. Az ezüstérem idén a Pilismaróté a bronz pedig
Dunaszerdahely csapatáé lett. A torna gólkirálya a pilismaróti
Eichenwalder Szabolcs, a legjobb mezőnyjátékos a KEMLSZ
gólfelelőse Karczagi Pál lett. A torna legjobb kapusát pedig az
Esztergomi Kistérség Fc adta, Mezei Ferenc személyében.

Az eredmények:
FC STANDARD – KEMLSZ 1:4
Csongár MLSZ – FC STANDARD  2:9
Pilismarót FC STANDARD                4:3
FC STANDARD – Esztergomi Kistérség FC  7:1

Itthon harcolhatnak a bajnoki címért
Utolsó két hazai bajnoki mérkőzését is fölényesen hozta

szombaton a dunaszerdahelyi női asztalitenisz csapat, így már
most az alapszakasz győztesei lettek.

Március 18-án még Nagyszombatban mérkőzik meg az Eu-
romilk Dunaszerdahely női alakulata, de ettől függetlenül idén
is megnyerték az alapszakaszt, ami azt jelenti, hogy április 8-án
Dunaszerdahely dől majd el, hogy a négy döntős csapat közül
ki lesz az extraliga bajnoka. Mint ismeretes, a dunaszerdahelyi
lányok nyerték az elmúlt két idényt, s eredményeiket figyelve
idén is ők a legnagyobb esélyesek.

SST Euromilk Dunaszerdahely-STO Valaliky 7:0 (Malá
2,5, Daubnerová 2,5, Majerčíková 2)

SST Euromilk Dunaszerdahely-ŠKST Ružomberok 6:1
(Majerčíková 2,5, Daubnerová 1,5, Malá 2).

(lav)
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Sikeres volt a gyűjtés
Március 4-én indult hivatalosan a dunaszerdahelyi plébániai ka-

ritász tevékenysége Bacsák utcai központjukban, amelyet Szakál
László János esperes, a karitász elnöke szentelt fel, s adott át rendel-
tetésének. „Sikeresnek mondható a tavaszi gyűjtés, közel száz család
hozott adományokat – ruhát, élelmiszert, lakástextilt, lakberende-
zést, játékot, iskolaszert –, hogy azokat a nehezebb anyagi körülmé-
nyek közt élő családoknak, egyéneknek adhassa tovább szerveze-
tünk. Már a gyűjtés ideje alatt is osztottunk szét a begyűjtött ruhák-
ból” – mondta el Bugár György, a központ vezetője. „A Bacsák utcai
székházban szombatonként 8.00 és 10.00 óra közt várjuk – egészen
a nyári szünetig – a segítséget kérőket, legyen szó ruháról, élelmi-
szerről, vagy éppen szociális tanácsadásról. A plébániai karitász ve-
zetősége nevében pedig ezúton is kérem a lakosságot, jelezzenek ne-
künk a környezetükben élő rászoruló családokról, hogy segítséget
tudjunk nyújtani nekik” – összegezte a központ vezetője. 

Játsszon velünk, és nyerjen filmes ajándékcsomagot!
Nem kell mást tennie, mint válaszolni a következő kérdésre, és el-

küldeni azt a press@perfects.sk címre 2017. március 16-ig!
Mikor várják a segítséget kérőket a központban?
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei: Vörös

Krisztián, Varga Ádám, Tomáš Novotný. 
A nyerteseknek a nyereményüket postáztuk.

Nyerő hármas
Zbierka bola úspešná
4. marec 2017 sa do histórie dunajskostredskej charity zapíše

veľkými písmenami,  začala sa totiž oficiálne jej činnosť v centrále
na Bacsákovej ulici. Szakál László János, predseda farskej charity,
posvätil jej centrálu a odovzdal ju do užívania.  

„Jarnú zbierku môžeme považovať za veľmi úspešnú, dar do-
nieslo takmer sto rodín – šatstvo, potraviny, bytový textil, náby-
tok, hračky, školské pomôcky -, aby ich naša organizácia mohla
dať rodinám žijúcim v ťažších životných podmienkach. Už počas
zbierky sme rozdali časť šatstva” – povedal  Bugár György, vedúci
centra. „Darcov i žiadateľov prijmeme v centre na  Bacsákovej ulici
v sobotu od 8.do 10.hodiny  - až do letných prázdnin – či už ide
o šatstvo, potraviny či poskytnutie sociálnej rady.  Vedenie kato-
líckej charity žiada o nahlásenie rodín žijúcich v ťažkých pod-
mienkach, aby sme im mohli poskytnúť pomoc” – povedal vedúci
centra.

Hrajte s nami a vyhrajte filmový balíček.
Stačí do 16. marca 2017 odpovedať na nasledujúcu otázku a

odpoveď poslať na press@perfects.sk.
Kedy je centrum otvorené pre žiadateľov o pomoc?
Výhercovia z predchádzajúceho čísla Dunajskostredského

hlásnika sú Vörös Krisztián, Varga Ádám, Tomáš Novotný.
Výhru zasielam výhercom poštou. 

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

Herdics György: A szavak ereje. Könyvbemutató. Szent Erzsébet
Főiskola központi előadóterme, 18,30

Groteszk. Válogatás a Kapos ART Groteszk Gyűjteményéből.
Vermes-villa, Kortárs Magyar Galéria, 17.00

Nőnap Sikabonyban. A Sikabony Polgári Társulás hölgytagjainak
köszöntése. Sikabonyi Közösségi Ház, 16.00

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

3. Fergeteges Nőnapi Operettgála. Csaplár Benedek Városi Műve-
lődési Központ színházterme, 17.00

Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es magyar forradalom és
szabadságharc évfordulóján. 1848-49-es emlékmű, 16.00

Beszélgetés dr. Prokopp Mária művészettörténésszel és Rieger
Tibor szobrászművésszel. Szent Erzsébet Főiskola központi előadó-
terme, 18.00

Franz Arnold – Ernst Bach: Apa csak egy van?! Zenés vígjáték.
Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színházterme, 19.00

Programajánló
MÁRCIUS

8

MÁRCIUS

11

MÁRCIUS

8
MÁRCIUS

10

MÁRCIUS

11

MÁRCIUS

11

Születések – Novorodenci
Konc Marcell
Varga Gergő
Darnayová Aira
Varga Annabella
Novák Tamás
Farkas Jozef

Elhalálozások – Zomreli
Kosztrová Katarína (1923)
Stemmerová Helena (1930)
Banziová Mária (1936)
Kölesová Gertruda (1932)
Farkas Pavel (1934)
Horváth Dezső (1942)
Szalay Ladislav (1940)

Házasságkötés – Sobáše
Bódis László – Brandová Patrícia
Balázs Hodossy – 

Andrea Koszorúsová
Ivan Tabačár – Anita Pataiová
Péter Czentlaki – 

Sandra Pázmányová
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MÁRCIUS

11
MÁRCIUS

12
MÁRCIUS

15
MÁRCIUS

17
MÁRCIUS

23

Kortárs Magyar Galéria
A dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria tisz-

telettel meghívja Önt a GROTESZK – Válogatás a
Kapos ART Groteszk Gyűjteményéből című kiállí-
tás megnyitójára, melyre 2017. március 10-én,
pénteken, 17 órai kezdettel kerül sor a Vermes-vil-
lában.

A kiállítást megnyitja: Szemadám György festő-
művész, író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes
tagja. A kiállítás megtekinthető: 2017. március 31-
ig. A belépés ingyenes!

3. Fergeteges 
Nőnapi Operettgála

Fellépnek: Tótpál Szilvia, Sze-
redy Krisztina, Kollár Péter Erik,
Gats Éva, Benkóczy Zoltán, Kó-
bor Tamás. Sztárvendég: Poór Pé-
ter. Kísér a Budapesti Lehár Ze-
nekar. Csaplár Benedek Városi
Művelődési Központ színházter-
me, március 12., 17.00.



A városi önkormányzat tíz éve azzal a céllal indította útjára a Hűségkártya-prog-
ramot, hogy növelje az adó- és illetékfizetési fegyelmet a járási székhelyen. Hűségkár-
tyát ugyanis csak azok a dunaszerdahelyi állandó lakhelyű jogi és természetes szemé-
lyek igényelhetnek, akiknek nincs semmilyen tartozásuk a várossal szemben.

A kártyatulajdonosok cserébe egyebek mellett olcsóbban válthatnak belépőjegyet a
műjégpályára, a termálfürdőbe, vagy a városi művelődési központ által szervezett
színházi előadásokra. Kedvezményt élveznek az óvodai és a napközi otthoni szolgál-
tatások esetében, valamint olcsóbban vásárolhatnak parkolókártyát. A kártya tulajdo-
nosainak továbbá 2012-től több mint 50 helyi bolt és szolgáltatás nyújt eltérő mérté-
kű árkedvezményt.  A kedvezménykártya népszerűsége töretlen, jelenleg 13 367 kia-
dott kártya van érvényben. A hűségkártyát 2015-ben négy évre adta ki a városi hiva-
tal. Akiknek a négy év bármelyikében tartozásuk van, kedvezménykártyájuk érvényét
veszti. Ha befizetik az elmaradt adót vagy illetéket, akkor a hűségkártyát ismételten
használhatják. Idén 570 új hűségkártya-tulajdonos lett, és olyan dunaszerdahelyiek is
vannak, akik ebben az évben nem tudják érvényesíteni a kártyát.

„Az előző év november 30-ig kell az összes adót és illetéket befizetni ahhoz, hogy
vagy hűségkártyára jogosult legyen az a lakos, aki Dunaszerdahelyre költözött, vagy
pedig aktív maradjon azoknak a lakosoknak a kártyája, akik már eddig is rendelkeztek
vele. A városi hivatal 2016-ban új informatikai rendszert vezetett be, ezért a rendszer
hibája miatt előfordulhat, hogy olyan lakosok hűségkártyája is érvényét vesztette,
akiknek nincs tartozásuk. Aki ilyet tapasztal, kérjük, jöjjön be a hivatalba, hogy átér-
tékeljük a kialakult helyzetet. A hibát Nagy Évánál, a városi hivatal munkatársánál le-
het bejelenteni” – tájékoztatta a városi honlapot Bubniak Júlia hivatalvezető.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hűségkártyát mind a városi intézményekben,
mind pedig a helyi boltokban sokan használják. A városi intézményekben kártyaleol-
vasó rendszer működik, amely segítségével leellenőrzik annak érvényességét, a lako-
sok csak így jogosultak a kedvezményekre. A városi hivatal januárban kézbesítette az
új hűségkártya-tulajdonosoknak a kedvezménykártyát. Aki nem tudta azt átvenni, a
városi hivatal központi ügyfélfogadó irodájában ügyfélfogadási időben megteheti.

A Szent Erzsébet Főiskola Dunaszerdahelyi Kihelyezett Tagozata mellett műkö-
dő közművelődési klub vendége lesz március 17-én dr. Prokopp Mária művészettör-
ténész és Rieger Tibor szobrászművész Budapestről. 

Az est háziasszonya Pogány Erzsébet, a Felvidék.ma hírportál igazgatója lesz, míg
a beszélgetés témája a Magyarok Nagyasszonya-szobor közadakozásból történő fel-
állítása Királyfiakarcsán, illetve Rieger Tibor szakrális művészete.

A beszélgetés időpontja március 17., péntek, 18.00 óra lesz, helyszíne pedig a fő-
iskola előadóterme a Bartók Béla korzón.

Rieger Tibor neves szobrászművész a Magyarok Nagyasszonya-szobrát hálája ki-
fejezéseképpen a csallóközi Királyfiakarcsa községnek – boldog gyermekévei földjé-
nek és népének – ajándékozta. Elkészítette a szobor gipszváltozatát, és 2015-ben a
Szent István-napi ünnepségen jelképesen átadta a falu és a felvidéki szervezetek kép-
viselőinek. A közösség örömmel fogadta az adományt, s jelenleg gyűjtik a szobor
bronzba öntésére, fölállítására a támogatást.

A Hűségkártya tíz éve

Beszélgetés dr. Prokopp Mária
művészettörténésszel és Rieger Tibor
szobrászművésszel
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Nőnap városunkban
MDŽ v našom meste

A márciusi hősökre emlékezve
Spomienka na hrdinov

Tavaszi lomtalanítás
Jarné dni čistoty mesta

Következő számunkból
Megjelenés március 22-én.
Nasledujúce číslo vychádza 22. 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


