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FELVIDÉKI VÁGTA

II. Felvidéki Vágta: egy igazi családi nap
Szeretne részt venni a II. Felvidéki Vágtán, de nem
tudja, hogyan jusson el a helyszínre? Vagy a kicsik miatt
nem mer jönni, hátha unatkoznának? Gond egy szál se!
A Vágta szervezői mindenre gondoltak!
A könnyebb kijutás érdekében Vágta Buszt és Vágta Vonatot is indítanak, amely Dunaszerdahely város tíz különböző
pontján rendelkezik majd megállóval. A busz megállói: Barátság tér, Városháza, Mező utca – garázsok, Észak II lakótelep –
287. számú tömb, Szövetkezet utca 1783. A vonatra a Borostyán utcában, a Thermalparknál, a Lidl élelmiszerboltnál, a
Csaplár Benedek kultúrháznál, illetve a Szabó Gyula utcában
lesz lehetőség felszállni. A busz és a vonat délelőtt 10.00 órától
az éjszakába nyúlóan áll majd a vendégek rendelkezésére.
A szervezők nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a legkisebbek is megtalálják a nekik való szórakozási lehetőséget. Ennek
okán színes, izgalmas programokkal várják az apróságokat.
Idén szintén beköltöznek a helyszínre a kisállatok, amiket
kedvükre simogathatnak a gyerekek. Ezt a Szlovákiai Kisállat-

tenyésztők Szövetségének Dunaszerdahelyi Alapszervezete
teszi lehetővé. Továbbá érdekes és szórakoztató kézműves
foglalkozások és pónilovak kötik majd le a legkisebbek ﬁgyelmét is. Ezen túl meglepetés is várja az odalátogatókat: a szervezők egy lehengerlő játékudvart rendeznek be az esemény
helyszínén, amely a régi vásárok hangulatát fogja felidézni,

így biztosítva, hogy a legkisebbtől a legnagyobbig mindenki
megtalálja a magának legkedvezőbb elfoglaltságot. A játékudvaron belül egy Vágtajátékra is sor kerül majd, ahonnan a
résztvevők akár igazi kis huszárként térhetnek haza. S mindez
még semmi, hiszen lesz még bódéjáték, szekrényjáték, valamint egy különleges céllövölde, mogyorópuskával. Természetesen az összes játékot ingyen használhatják itt a gyerekek.
„Reméljük, sok-sok mosolygós gyermekarcot láthatunk
majd a Vágtán. Célunk ugyanis, hogy a kisgyermekes családoknak is élménnyel teli, s megfelelő kikapcsolódási lehetőséget kínáljunk” – összegezték a Vágta szervezői.

Vágta Vonat
menetrend

Vágta Busz
menetrend
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Mi is kerüljön a zöldhulladékba?

„A városi cég májustól végzi ezt a feladatot, és többször előfordult, hogy azok
a zöld zsákok, amelyeket a családi házas
övezetekben élőknek osztanak szét a vállalat munkatársai, egész héten át kint álltak az utcán a házak előtt. Ezért is újfent
arra kérjük a lakosokat, hogy azokat lehetőleg a harmonogram szerint a begyűjtés napján vagy az előző nap este helyezzék ki. Ha egész héten kint állnak a
zöldhulladékot tartalmazó zsákok, az a
városképet is rontja, és a városi rendelettel sincs összhangban.
Kérjük továbbá a polgárokat, hogy
ezekbe a zsákokba ne kerüljön föld. Természetesen a gyomlálás során ez elkerülhetetlen, de azt jó lenne jobban lerázni a
növényekről, mert így kikerül a föld a

kertből, s a későbbiekben nem kerül
vissza. A szemetes részt pedig jobb volna
a kommunális hulladék közé dobni, így
is tudatosan kezelve a szemétkérdést
egyéni szinten is.
Amikor elindítottuk a városi gyűjtést, arra kértük a lakosokat, hogy az
ágakat a zsákok mellé tegyék ki. Most
pedig abban kérnénk az együttműködésüket, hogy a fák botolását és a kivágását
a vegetációs időszak végén, vagyis novemberben végezzék. A Municipal Real
Estate munkatársai ugyanis június 20tól már nem fogják szedni az ágakat,
ezért a nyesést is ennek fényében lenne
jó tervezniük a családi házas övezetben
élő dunaszerdahelyieknek. Azért döntöttünk így, mert a vegetációs időszakban ezek a munkálatok nem időszerűek.
A zöld zsákokba tehát jelenleg a füvet és
a gyomot lehet helyezni, ősszel pedig
még a faleveleket – a városi cég munkatársai ezeket szedik össze. Az ágak, galylyak szedését és elhordását november-

ben fogjuk a polgárok számára biztosítani. A hétfői, keddi és szerdai időpontokat pedig tartani fogjuk.
Elmondhatjuk azt is, hogy már a heti 40 tonnát is meghaladja a begyűjtött
zöldhulladék mennyisége, tehát ilyen
mennyiséggel csökkent a hulladéklerakóra kerülő szemét, ami jelentős volumen.
Egyúttal pedig szeretném eloszlatni
azokat a félreértéseket, amelyek hozzám is eljutottak, miszerint a blokklakások néhány lakója szerint az ő adójukból is ﬁzetjük a családi házas övezetek zöldhulladékának az elszállítását.
Csak emlékeztetnék, hogy a lakótelepekről egész évben folyik a város által
biztosított lomtalanítás, a családi házaknál pedig csupán évente egyszer. Ha
ezeket a kiadásokat összevetjük, akkor
láthatjuk, hogy az összegek kiegyenlítődnek, tehát a közösből mindenki
számára arányos szolgáltatást biztosít
az önkormányzat.”

Čo patrí do záhradného odpadu?
Už jeden a pol mesiaca vykonáva mobilný zber záhradného odpadu mestská spoločnosť Municipal Real Estate
DS, s.r.o. Na doterajšie skúsenosti sme sa spýtali JUDr.
Zoltána Hájosa, primátora mesta.
„Od mája plní túto úlohu mestská spoločnosť a už viackrát
sa stalo, že zelené vrecia, ktoré zamestnanci spoločnosti pridelili
obyvateľom žijúcich v zónach rodinných domov, ostali počas
celého týždňa vonku na uliciach pred domami. Žiadame obyvateľov, aby vrecia vykladali von presne podľa harmonogramu
v deň zberu alebo deň predtým vo večerných hodinách. Ak sú
vrecia so záhradným odpadom vonku na ulici celý týždeň, kazí
to výzor mesta a nie je to ani v súlade s mestským nariadením.
Okrem toho, žiadame občanov, aby sa do vriec záhradného odpadu nedostala hlina. Samozrejme, že na vypletých burinách a
rastlinách, ktoré patria do vriec, zostane aj hlina, ale tú by bolo
vhodné oklepať, lebo keď sa dostane zo záhrady preč, neskôr sa
už nedostane naspäť. Ostatný odpad patrí do komunálneho
odpadu, treba ho umiestniť do nádob na to určených, a tak vedome vedome riešť systém odpadu aj na úrovni jednotlivcov.
Keď sme rozbiehali mestský zber záhradného odpadu,
žiadali sme obyvateľov, aby konáre umiestňovali vedľa vriec.
Teraz by sme ich chceli požiadať o spoluprácu pri orezávaní
a výrube stromov, čo sa času týka, vhodné obdobie je v no-

vembri, na konci vegetačného obdobia. Zamestnanci spoločnosti Municipal Real Estat už od 20. júna nebudú zbierať konáre, takže radíme Dunajskostredčanom, aby orezy
a výruby plánovali v tomto. Rozhodli sme sa tak preto, lebo
tieto práce nie sú počas vegetačného obdobia aktuálne. Teda
v súčasnosti je do zelených vriec možné umiestňovať trávu a
burinu, na jeseň aj opadané lístie, tento odpad sa bude zbierať. Zber a odvoz konárov, vetiev, zabezpečíme občanom
v novembri. Harmonogram odvozu, ktorý vykonávame, teda pondelok, utorok a stredu, budeme naďalej dodržiavať.
Môžem tiež povedať, že množstvo týždenne zozbieraného záhradného odpadu prekročilo už 40 ton, takže o toľko
sa znížilo množstvo komunálneho odpadu uloženého na
skládku, čo je významný objem.
Zároveň by som chcel vysvetliť nedorozumenia, o ktorých
som sa dopočul, podľa ktorých si vraj niektoríz obyvateľov bytových domov myslia, že odvoz záhradného odpadu v zónach
rodinných domov platíme aj z ich daní. Len by som chcel pripomenúť, že odvouz veľkokapacitného odpadu zo sídlisk zabezpečuje mesto po celý rok, kým v oblastiach rodinných domov len raz ročne. Ak porovnáme tieto náklady, môžeme vidieť, že ﬁnančné prostriedky sú vyvážené, takže zo spoločného
rozpočtu poskytuje mestská samospráva rovnocenné služby
všetkým obyvateľom mesta.”
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL – PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

Másfél hónapja a zöldhulladék
gyűjtését a városi tulajdonú Municipal Real Estate végzi. Az eddigi tapasztalatokról kérdeztük dr. Hájos
Zoltán polgármestert.

A SZLOVÁKIAI MAGYAR GYERMEKEK BÁB- ÉS SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁLJA

Duna Menti Tavasz
Ismét fantasztikus előadásokat és csodás alakításokat hozott városunkba a már negyvenegyedik alkalommal megrendezett Duna Menti Tavasz, a szlovákiai magyar gyermekek báb- és színjátszó fesztiválja.
Június 3-án, pénteken, a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színháztermében a három nap előadásainak, és
az előtte zajló több hónapos munkának szüretelték gyümölcseit, hiszen aznap jött el a várva várt díjkiosztás. A képzőművészeti verseny díjazottjai, illetve az internetes sorsolásos játék díjazottjai után Tilajcsik Imre is oklevelet vehetett át, a Duna
Menti Tavaszon, évtizedeken át tartó kiváló hangosításért és
emberi jóságáért.
Vezérné Gonda Klára, a Gömörfalvai Alapiskola Harkácsi
Pimpó Bábcsoportja rendezője, a gyermek bábos mozgalomban kifejtett több évtizedes áldozatkész munkájáért vehette át
a Dusza István-díjat, Lipcsey György Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását.
Kiosztották a bábosok, a szerkesztett játék és a színjátszók
bronz-, ezüst és aranysávos minősítéseit is.
Álljon itt a díjazottak listája, örüljünk együtt velük, és várjuk őket jövőre is ugyanilyen szeretettel, mint az idén.
A 41. Duna Menti Tavasz díjai – 2016
A képzőművészeti kiállítás díjazottjai
I. kategória 1–4. évfolyam
• Nagy Jázmin (Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság)
• Deák Regina (Magyar Tannyelvű Alapiskola, Nagymagyar)
• Šuhaj Zsolt (Kármán József Alapiskola és Óvoda, Losonc)
• Molnár Dóra (Magyar Tannyelvű Alapiskola, Zselíz)
II. kategória 5–9. évfolyam
• Gaál Boglárka (Magyar Tannyelvű Alapiskola, Zselíz)
• Mészáros Ákos (Móra Ferenc Alapiskola, Nemesócsa)
• Jozeffy Katalin (Speciális Alapiskola, Lég)
• Varga Noémi (Szombathy Viktor Alapiskola, Feled)
SORSOLÁSOS JÁTÉK
Fejtsd meg, ha tudod! Internetes sorsolásos játék (Fejtvényelés a Duna Menti Tavaszra készülve)
• Bodnár Beáta, Csicseri Csacsogók, Csicser – Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármesterének ajándéka (Canon Ixus
fényképezőgép)
• Király Adrián, Ficánka Gyermekcsoport, Boly – Bárdos
Gábor, Somorja polgármesterének ajándéka (Canon Ixus)
• Kovács Bernadett, Harkácsi Pimpó, Harkács – Bíró Szabolcs, a Historium Kiadó vezetőjének ajándék könyvcsomagja
Oklevél Tilajcsik Imrének, a Duna Menti Tavaszon, évtizedeken át tartó kiváló hangosításért és emberi jóságáért.
Dusza István-díj Vezérné Gonda Klárának, a Gömörfalvai Alapiskola Harkácsi Pimpó Bábcsoportja rendezőjének, a
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gyermek bábos mozgalomban kifejtett több évtizedes áldozatkész munkájáért (Lipcsey György Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása)
BÁBOSOK
Bronzsávos minősítés:
• az Érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola Pinokkió Bábcsoportjának A fülemüle előadásáért, rendezte: Juhász Zsuzsanna és Krošlák Olga
• a Pozsonyeperjesi Községi Hivatal Ugri-bugri Bábcsoportjának Az állatok nyelvén értő juhász előadásáért, rendezte:
Ágh Erzsébet és Nagy Erzsébet
• a Dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola Virgoncok Bábcsoportjának A szegény asszony madara előadásáért,
rendezte: Csiffári Renáta, díszlet és bábok: Kiss Márta
• az Ógyallai Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola Fityﬁrittyek Bábcsoportjának a Cipódal előadásáért, rendezte:
Bencsics Varga Mária
Ezüstsávos minősítés:
• a Pozsonyeperjesi Községi Hivatal Kis Ugri-bugri Bábcsoportjának a Reszkessetek egerek előadásáért, rendezte: Ágh
Erzsébet és Nagy Erzsébet
• a Diószegi Petőﬁ Sándor Alapiskola és Óvoda Diócska
Bábcsoportjának A becsületes tolvaj Marci előadásáért, rendezte: Bréda Szilvia
• a Komáromi Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tekergők Bábcsoportjának A farkas és a hét kecskegida
előadásáért, rendezte: Izsák Katalin, Siposs Jenő és Tóth Tibor
Aranysávos minősítés:
• a Gömörfalvai Alapiskola Harkácsi Pimpó Bábcsoportjának a Lúdas Matyi előadásáért, rendezte: Dolinsky Irén, Vezér
Klára és Csutor Vezér Zsóﬁa
• a Dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési
Központ Gézengúzok Bábcsoportjának A makrancos asszony
és az ördög előadásáért, rendezte: Csörgei Tünde
• a Feledi Szombathy Viktor Alapiskola Meseláda Bábcsoportjának a Kádár Kata története előadásáért, rendezte: Makó
Kovács Erika
• a Pozsonyi Duna utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és
Gimnázium Iciri-Piciri Bábcsoportjának Az öreg halász és a
nagyravágyó felesége, rendezte: Farkas Márta
• a Felsővámosi Alapiskola TIKIRIKI Bábcsoportjának A
kismalac és a farkas előadásáért, rendezte: Rebro Ágota
• a Kisgéresi Magyar Tannyelvű Alapiskola Mustármag
Bábcsoportjának a József az álomlátó előadásáért, rendezte:
Blanár Gabriella
A GYEREKZSŰRI DÍJA:
• a Dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési
Központ Gézengúzok Bábcsoportjának A makrancos asszony
és az ördög előadásáért, rendezte: Csörgei Tünde
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SZÍNJÁTSZÓK
Bronzsávos minősítés:
• a Királyhelmeci Speciális Alapiskola Varázskerék Színjátszó Csoportjának A kiskakas gyémánt félkrajcárja előadásáért,
rendezte: Pirigyi Mária és Szabó Alica
• a Bélyi Alapiskola Csicsergő Színjátszó Csoportjának A
tök és a csikó előadásáért, rendezte: Szakszon Anna
Ezüstsávos minősítés:
• a Jánosi Alapiskola és Csemadok Csicsóka Színjátszó Csoportjának A rátóti csikótojás előadásáért, rendezte: Milen Gabriella
• a Tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola Kincskeresők Színjátszó Csoportjának a Ludas

Matyi előadásáért, rendezte: Mészáros Piroska és Okos Zsuzsanna
• a Füleki Gimnázium és a Csemadok Alapszervezet Zsibongó Kisszínpadának a Várról várra zeng az ének… előadásáért, rendezte: Szvorák Zsuzsa
• a Nyárasdi Tekergők Polgári Társulás és alapiskola Tekergők Csoportjának a Völgyhíd előadásáért, rendezte: Magyar
Gaál Lívia és Nagy Irén
Aranysávos minősítés:
• a Dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési
Központ és a Csemadok Vámbéry Ármin Alapszervezet Fókusz Gyermekszínpada II. csoportjának az Árvácska előadásáért, rendezte: Jarábik Gabriella és Kuklis Katalin
A Fókuszosok II. csoportja

• a Hetényi Református Gyülekezet Tábita Színpadának a
József és testvérei előadásáért, rendezte: Écsi Gyöngyi, jelmeztervező: Kotiers Éva
• a Galántai Kodály Zoltán Gimnázium Kodály Zoltán
Gimnázium Bábcsoportjának A teremtés előadásáért, rendezte: Mészáros Andrea
A GYEREKZSŰRI DÍJA:
• a Nyárasdi Tekergők Polgári Társulás és alapiskola Tekergők Csoportjának a Völgyhíd előadásáért, rendezte: Magyar
Gaál Lívia és Nagy Irén
A ZSŰRI KÜLÖNDÍJAI:
• Benko Pálnak és Fero Mráznak, a Füleki Gimnázium és a
Csemadok Alapszervezet Zsibongó Kisszínpada tagjainak a
kiemelkedő látványvilágért
• Pirigyi Máriának és Szabó Alicának, a Királyhelmeci Speciális Alapiskola Varázskerék Színjátszó Csoportja rendezőinek a kiváló színházpedagógiai munkáért
• Gál Ádám Vajknak, a Hetényi Református Gyülekezet
Tábita Színpada tagjának a kiváló színészi alakításért
• Hajas Renátának, a Nyárasdi Tekergők Polgári Társulás
és alapiskola Tekergők Csoportja tagjának a kiváló színészi alakításért
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SZERKESZTETT JÁTÉKOK
Bronzsávos minősítés:
• a Marcelházi Alapiskola Napsugár Hagyományőrző Csoportjának a Játszani jó! előadásáért, rendezte: Poništ Tünde
Ezüstsávos minősítés:
• a Bolyi Alapiskola és Óvoda Ficánka Gyermekcsoportjának a Tavaszi gyermekjátékok előadásáért, rendezte: Kondás
Viola és Horbulák Petronella
• a Tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola Galiba Gyermekcsoportjának a Bálos-Ok, BáloSokk előadásáért, rendezte: Pierzchala Mária, Szászi Edina és
Székely Zsuzsa
Aranysávos minősítés:
• a Dunaszerdahelyi Csaplár Benedek
Városi Művelődési Központ és a Csemadok Vámbéry Ármin Alapszervezet Fókusz Gyermekszínpada I. csoportjának A
fülemile előadásáért, rendezte: Jarábik
Gabriella és Kuklis Katalin
• a Nyárasdi Tekergők Polgári Társulás és alapiskola Tekergőcök Csoportjának az Így volt, igaz volt, mese SE volt előadásáért, rendezte: Magyar Gaál Lívia és
Nagy Irén
Gyémántsávos minősítés:
• az Ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskola Csillag-szóró Gyermekszínjátszó
Csoportjának a Titok-tár előadásáért,
rendezte: Köteles Judit és N. Tóth Anikó
A GYEREKZSŰRI DÍJA:
• az Ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskola Csillag-szóró
Gyermekszínjátszó Csoportjának a Titok-tár előadásáért, rendezte: Köteles Judit és N. Tóth Anikó
A ZSŰRI KÜLÖNDÍJA:
• N. Tóth Anikónak, az Ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskola Csillag-szóró Gyermekszínjátszó Csoportja rendezőjének a
kiváló dramaturgiai munkáért

REKLÁM
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Egy szerdahelyi ikon

– Honnan indultál?
– Tizenötéves koromban, amikor még
Pozsonyban laktam, kezdtem el zenélni.
Aztán több mint tíz évre kimentem külföldre dolgozni, muzsikálni. Körülbelül
1989-ben jöttem haza, s azóta Dunaszerdahelyen dolgozom. Jó lehetőséget kaptam akkor a kultúrházban, aminek azért
is örültem, mert továbbra is zenélhettem.
– Sokak pályáját épp te indítottad el…
– Igen, akkoriban kezdtem el ﬁatal zenészekkel, énekesekkel, tehetségekkel foglalkozni. Mindez persze rengeteg munka
volt, de mindig örültem a kezem alól kikerülő tehetségek sikereiknek. Persze ma
vannak közöttük olyanok is, akik már
nem zenével keresik a kenyerüket, abbahagyták. Mert, meg kell mondani, a zenész élete nem mindig fenékig tejföl. Állandóan úton lenni, sokszor nagy távolságokat utazni. Noha bizonyos szempontból nagyon szép élet a zenész élete, de nagyon kemény is egyben. Nem mindenki
bírja. Meg voltak, akik noha sikeresek lettek, de mégis azt választották, hogy hazajönnek. Én is. (Mondja nevetve, majd kisimul az arca.) Belefáradtam.
– Lényegében a „változásoktól” működsz Szerdahelyen…
– Igen, például 1989-ben, a bársonyos
forradalom idején, mikor a művelődési
központ előtt csörgették a kulcsokat, én
hangosítottam a téren. Bár, jegyezzem
meg, nem volt az „igazi” forradalom. Meg
azt is elmondhatom, hogy a munkámból

kifolyólag az összes pártnak dolgoztam,
mégsem voltam sehol sem párttag. A régi
rendszerben sem – nem húztak be a kollégák se a kommunista pártba. Lehet,
azért is, mert abszolút apolitikus vagyok.
Nemcsak soha életben nem voltam semmilyen párttag, de bevallom azt is, hogy
soha nem voltam még választani sem.
– 1989 és 2016 között Dunaszerdahely megváltozott. Többszörösen. Te miképp látod?
– Annyi mindent el lehetne mesélni…
Itt éltem, benne dolgoztam a sűrűjében,
ekképp részese voltam a történéseknek.
Fölöttem, mellettem mentek el az évek.
Sajnos azt tapasztalom, hogy minél tovább, annál inkább azt látni, nincs igény a
kultúrára. Ez persze, sajnos, ma világprobléma, nem egyedi vagy városi történet. De ami nagyban érződik, ugyanazt
látni itt is kicsiben. Alig jelenik meg érték.
– Milyen irányba haladunk?
– A zenésznek az a dolga, hogy szórakoztassa az embereket, s ha az emberek
jól érzik közben magukat, akkor a zenész
megtette a kötelességét.
De ma azt látom, hogy sok tehetségnél
a rutin hiányzik. Mert nagyon sok türelmes évet, gyakorlást, munkát le kell tenni
ahhoz, hogy valaki valóban zenésznek nevezhesse magát.
– Mennyire jellemző a mai ﬁataloknál
a kitartás, vagy a munka szeretete, tisztelete? Mennyivel másabb a mentalitásuk,
mint a régieké?
– Úgy érzem, jó pár évvel ezelőtt mi
komolyabban vettük az egészet. Szó se

róla, nem azt akarom mondani, hogy nincsenek tehetségek, mert nagyon is vannak, s itt nálunk főleg a ﬁatal roma srácok
között, akiknek az apja, öregapja is zenész
volt. Csak az a baj, hogy náluk a zenész
szónak ma már nincs olyan súlya. Sokak
elherdálják a tehetségüket, ezért aztán
nem is tudnak belőle – semmilyen formában – proﬁtálni.
Másrészt meg, nincs is olyan kellő háttér, ami segítse őket. Bár, jegyzem meg, ha
volna, a megbízhatatlanságukkal elrontanák a kapcsolatot. Ennek ellenére mégiscsak hiányzik egy olyan háttér, ami ezeket
a tehetségeket nemcsak felkarolná, de segítené, irányítaná is. Valamikor én is ezt
csináltam, saját időmet, pénzemet öltem
bele, de ez nagyon kevés. Egy ember élete
erre semmi. Csakis teljes összefogással lehetne mindezt jól orvosolni, ám erre most
nincs se innen, se onnan igény.
– Említetted, hogy a zenész élete kemény. Hogyan viselte a tiédet a család?
– Ez nagy szívfájdalom a számomra.
Így visszanézve, a magam kárán csak azt
tudom tanácsolni bárkinek, hogy ha megnősül, családja lesz, nem menjen el fél
évekre mellőlük külföldre dolgozni, mert
az szétveri a kapcsolatot. Csak egy példa:
egyszer, mikor egy hosszú utamról hazajöttem, a ﬁam a szobában játszott. Odamentem hozzá, de ő megijedt tőlem, nem
tudta, ki ez a bácsi. Ezt nagyon rosszul éltem meg. Az általam választott életemre
aztán rá is ment a házaséletem. De sajnos
nem vagyok egyedül: a többi kollégámmal
is ugyanez történt.
De azt tartom, hogy mindenért, amit
teszünk, vállalnunk kell a felelősséget.
Erre tanított az élet. És arra, hogy fogadjuk el azt, amit ránk mér, nem kérdezve, miért. Nem kell mindenre tudnunk a választ, sőt vannak olyan válaszok, amelyeket nem kell megértenünk
sem. Egyet azonban elmondhatok: ma is
nagyon szeretem az embereket. Amit
ugyanis elértem, azt nekik köszönhetem.
És nekik köszönhetem mind a mai napig
a felém áramló sok mosolyt, ismerős arcot, baráti kézfogást.
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BEMUTATJUK

Tilajcsik Imit mindenki ismeri
Dunaszerdahelyen, de nem létezik
szerdahelyi, aki legalább a nevével
ne találkozott volna. Valamiképp
úgy beleivódott a dunaszerdahelyi
mindennapokba, hogy közben
csendesen, akaratlanul is egyfajta
ikonná vált a városban. Persze,
azért is, mert évtizedek óta nemhogy benne van annak kulturális
életében, hanem szó szerint csinálja is azt – bár igaz, ma már kisebb
fordulatszámmal. Vele beszélgettünk.

GYEREKNAP

„Gazdag volt” az idei gyereknap
Gyereknapi rendezvényekkel teli volt a május utolsó,
valamint a június első hétvégéje is, egyszerre több helyszín is gazdag programokkal várta a kicsiket és szüleiket.
Először a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ
előtti téren a városi gyereknap programjai várták a kikapcsolódni vágyó családokat.

Az elmaradhatatlan arcfestés és kezműves foglalkozások
mellett idén is volt akadályverseny, ügyességi pálya, kötélhúzás, zsákban futás és egyéb kalandok a kisebbek, de a nagyobbak számára is.
A Szerdahelyi sétatéren c. zenés fellépéssel a Nyuszi
Hopp és a Csallóközi Gyermeknéptánc-csoport lepte meg a

közönséget, akiket a már sokak által ismert és elismert gellei
Pósfa zenekar kísért fellépésük során, majd őket az Ágacska
Gyermeknéptánc-csoport műsora követte.
A június legelején lezárult Duna Menti Tavasz forgataga,
bábelőadásai és szerkesztett játékai is rengeteg óvodást és iskolást vonzottak a Csaplár Benedek Városi Művelődési
Központba, de a téren zajló programok is rendkívül gazdag
gyerekprogramot, fellépéseket kínáltak. Így, aki a „Mesevárosban” éppen nem a kerámiákat vagy a faragott dolgokat,

majd a luﬁbohóc alkotásait csodálta meg, illetve kézműves
foglalkozásokon vett részt, az többek között megnézhette,
meghallgathatta a Kor-Zár Együttes Hangraforgó műsorát,
a Biatorbágyi Cipcirip Bábcsoport vendégjátékát, Korpás
Éva, Madarász András és Sipos Dávid gyerekkoncertjét
vagy Kátai Zoltán énekmondó műsorát.
Június első péntekén és szombatján a Vovoland zenés,
táncos, foglalkozásokkal teli programsorozata fogadta a szórakozni vágyókat, majd szombat délelőtt a Vámbéry Ármin
Alapiskola udvarát töltötte meg hangos gyerekzsivaj és népes szülőtábor a Vámbérys Családi Napon.
Itt nemcsak a gazdag programok, hanem a ﬁnom és ínycsiklandó ételek illata is betöltötte szinte az egész udvart. A
légvárak folyamatosan szippantották magukba az ugrálni vá8
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GYEREKNAP

gyó kisebb gyerekeket, míg a nagyobbak ﬁgyelmét a fellépők
műsora kötötte le. Az előadásokon néptáncos fellépés, a Virgoncok bábjátéka, vámbérys tehetségek között válogathattak
az érdeklődők, de ugyancsak rengetegen voltak kíváncsiak a
tűzoltóbemutatóra, illetve a rendőrségi bemutatóra is.

Az Iringó táncstúdió, illetve Gyurcsík Tibi kiskoncertjére
is sokan voltak kíváncsiak. Természetesen emellett nem maradhattak el a kézműves foglalkozások, a focitorna, az arcfestés, a sminkelés és az egészségsátor sem.
Ráadásul a rekkenő hőségben még a családi napra invitált
motorosok felvonulása is dübörgően izgalmassá varázsolta a
hangulatot.
Még aznap délután, a kiadós eső megérkezése előtt,
ugyancsak fantasztikus hangulatban és rengeteg gyerek, illetve szüleik kíváncsi érdeklődése mellett, Sikabonyban is
gyereknapot tartott a Sikabony Polgári Társulás.
Itt izgalmas akadályversenyekbe, ügyességi játékokba
kapcsolódhattak be (nem csak) a kicsik, illetve a bátrabbakat
a tűzoltóautó létrája biztonságos magasságba is felvitte.
A rendezvényen képviseltette magát a Mentálisan Sérülteket Segítő Társulás is, akiknek köszönőlevelet adtak át a
sikabonyiak, illetve a program végén mindegyik, a játékokba
bekapcsolódó (több mint 120) gyereket oklevéllel és éremmel jutalmazták.
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Igazi csemegével indul az idei Tündérkert
Antal Ágotát kérdeztük az idei Tündékertről:
Június 20-án Bérczes László rendezésében Slawomir
Mrozek Mulatság c. tragikomédiáját láthatjuk Mucsi Zoltán, Scherer Péter és Szikszai Rémusz főszereplésével. A
Pepe és Kapa néven ismert páros számos ﬁlmben, színházi
darabban nevettette már meg a közönséget. A rangos szakmai sikereket is aratott darabot 16 éve játsszák, jelenleg a
Budapesti Nemzeti Színházban. Igazán kivételes helyzetben vagyunk, hogy „házhoz jönnek” a magyar színházi
szakma nagyjai.
Június 21-e a nyári napforduló, és egyben a jóga világnapja. Idén először részese hivatalosan is a programnak a
nap, a fény köszöntése. Hunčík Kata vezetésével 108 napüdvözletre hívjuk a gyakorlókat reggel, a Golf játszótéren
(az állomáspark mellett), ahol délután tovább folytatódik a
színes program.
Őry Kati és Oros Eszter saját készítésű, méretre szabott
tündérkosztümökkel várja a gyerekeket, hogy külső formájában is megelevenedjen Tündér Ilona, és a tündérkavalkád
mesés helyszínné varázsolja a parkot. A Gézengúzok bábcsoport és a Csallóközi Gyermek-néptánccsoport fellépése
után Kiss Szilvia és Gál Tamás előadásában érkezik egy mese Azördögbe!!! címmel. Majd egy amatőr zenekar, a GrooveTrain mutatkozik be. Az egész délutánt, illetve az estét

10

Németh Éva és a Pántlika zenekar teszi még gazdagabbá
táncházukkal.
Ezután meggyújtjuk a tüzet, és amíg leég, az Esszencia
zenekar segít a lelkünknek felkészülni a tűzugrásra, ők: Balogh Kálmán, cimbalom, Bognár András, nagybőgő, Csík
János, népi hegedű, Dresch Mihály, szaxofon, Kunos Tamás,
népi brácsa, Lakatos Róbert, brácsa és Kacsó Hanga Borbála, ének.
Ezek a nevek már így, együtt leírva is az előfeltételei annak, hogy ezen az estén összeérjen a föld az éggel. Akik már
részt vettek egy-egy Tündérkerten, tudják, hogy egy régi, csallóközi hagyománnyal, a tűzugrással tisztítjuk meg
magunkat, testileg, lelkileg felkészülve az
előttünk álló napokra, hiszen június 21.
után meghosszabbodnak az éjszakák.
Átugorjuk a tüzet a kedvessel, az apával,
az anyával, hogy erősítsük a kapcsolatunkat szeretteinkkel, s a közösséggel. Előtte
Nagy Iván beszél hagyományról, majd
Varga Mónika és Petőcz Laci zenél –
már a tűz körül –, csendes, belső hangokat pengetve.
Június 22-én Korpás Évi érkezik a
Fecském koncerttel, szintén a Művészeti
Alapiskola koncerttermében. Zenésztársai Sipos Dávid (szaxofon), Madarász
András (billentyű), Lelkes Tibor (nagybőgő) és Varjú Attila (dob) lesznek. A
fesztivál záró eseménye pedig egy fergeteges impróest, az Itt és most Rudolf Péterrel, Kiss Szilviával, Molnár Xéniával, Gál
Tamással és Laboda Róberttel.
Mit is mondhatnék még ezek után?
Mindenkit nagy szeretettel várunk!
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KÉPRIPORT – FOTOREPORTÁŽ

A köztársasági elnök városunkban
Prezident SR v našom meste

Športový vietor do základných skôl
Klub Rekreačnej Telesnej Výchovy
a Športu (RTVŠ) spolu so základnými školami pripravil pre deti nášho
mesta športový deň, ktorý sa uskutočnil 20. mája 2016 v mestskej
športovej hale pod názvom „Športový vietor do ZŠ”.
Do akcie sa zapojilo 250 detí včetne
pedagógov a organizátorov. Po spoločnej rozcvičke pod vedením učiteľa tan-

cu „Calyho” z Bratislavy si deti zatancovali „Zumbu”. Pre deti to bolo niečo
úžasné, tancovali o dušu aj so svojimi
učiteľkami, hala „burácala”.
Deti sa postupne vystriedali na stanovištiach (trampolínky, lopty, vrecia, taniere, chodule, lavičky, rebriny a rôzne súťaže). Všetky deti na záver absolvovali
malý maratón: „Beh Terryho Foxa”.
Cieľom tejto ojedinelej a atraktívnej
akcie na Slovensku bola radosť z pohy-

bu a utvárať trvalý pozitívny vzťah k
športu.
Činnosť klubu RTVŠ dáva základy
pre vrcholové športy, takže z našich
„olympijských hviezdičiek” sa raz stanú
olympionici.
Triedy boli odmenené účastníckymi
diplomami a deti občerstvením.
WWW.DUNASZERDAHELYI.SK • WWW.DUNAJSKOSTREDSKY.SK
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Felnőtt női kézilabdacsapatunk lehet
Május 31-én Horváth Zoltán alpolgármester meghívására városunkba érkezett Kelecsényi Ernő, a
Szlovák Kézilabda Szövetség alelnöke, akivel a dunaszerdahelyi kézilabdasport további lehetőségeiről
egyeztettek. A találkozón részt vettek a SG DAC Sportklub kézilabda
szakosztályának és az SK Talentnak a vezetői, Németh Jolán és
Brunczvik Tünde is.
„Abból a célból találkoztunk, hogy
annak a hatalmas munkának, amit a
két klub végez, egy továbblépési lehetőséget próbáljunk megteremteni. Ennek
kiváló alapot nyújt a szövetség új elképzelése az utánpótlás-nevelés terén,
amelynek a megalkotója Kelecsényi úr.
Városunkban a legnagyobb bázisú férﬁsport a foci, női területen ez hagyományosan a kézilabda. Dunaszerdahelyen
jelenleg két kiváló tehetséggondozó bázis működik ebben a sportágban, s
most olyan lehetőségeket keresünk,
amely segíti majd a továbblépést” –
mondta el beszélgetésünk elején Horváth Zoltán alpolgármester.
Kelecsényi Ernőtől azt is megtudtuk, hogy a kézilabda-szövetség legutóbbi közgyűlésén a sporttörvény kapcsán végrehajtott alapszabály-módosítás mellett a sportág jövőbeli stratégiája
is bemutatásra került. Ennek alapján kíván haladni a szövetség az elkövetkező
hat évben, amelynek kicsúcsosodása a
2022-es férﬁ kézilabda-EB lehetne,
amelyre Szlovákia Magyarországgal és
Csehországgal közösen szeretné jelöltetni magát. „Szeretnénk ebben az időszakban kiszélesíteni az alapokat. Nagyon ambiciózus számokat határoztunk meg. Az igazolt játékosok számát
a mai 6 ezerről hat év alatt 15 ezerre
szeretnénk növelni. Ehhez szervezeti,
szakmai, pénzügyi és marketingeszközöket kell hozzárendelni.”
A testnevelőtanárokat is ösztönözni
akarják, hogy foglalkozzanak a kézilabdával az órákon, 2017-től pedig regio12

nális „kézilabdacentrumokat” akarnak
létrehozni Szlovákiában – ezek végeznék a szakmai koordinációt. A nyár során pályáztatással fogják kiválasztani a
központok helyszíneit, amelyek mellett
a klubok is fontos szerepet játszanak
majd a szlovákiai kézilabda fejlődési törekvéseiben. Az a cél, hogy a közös
munkának köszönhetően erős utánpótlás-válogatottak jöjjenek létre, s itt a felnőtt válogatottak számára képeznének
játékosokat. Mint megtudtuk, jelenleg
azoknak a feltételeknek a megteremtése
zajlik, amelyek Dunaszerdahelyt is regionális központok közzé emelné.
Kelecsényi elismerte, nagyon jó szinten van a dunaszerdahelyi utánpótlásnevelés, de az a cél, hogy az alapiskola
befejezése után is megfelelő módon
tudják továbbképezni a ﬁatalokat. A
szövetség néhány hónapja kinevezett alelnöke korábban csaknem öt évig vezette a Győri Audi ETO KC női kézilabdaklubot, ahol már együttműködött a
dunaszerdahelyi csapatokkal.
Németh Jolán a találkozón megjegyezte, teljes mértékben egyetértenek az
elképzeléssel. „Pár héttel ezelőtt kaptunk felkérést az alpolgármester úrtól,
hogy dolgozzunk ki egy koncepciót a
helyi kézilabda jövőjéről. Úgy érzem,
kinőttük a kereteinket, és már nem tudunk ezek között továbblépni. A távolabb mutató elképzeléseinknek azonban meg tudnák adni az alapot a szövet-

ség jelenlegi tervei, vagyis szeretnénk
regionális központtá válni. Úgy érezzük, hogy a pályázaton való sikerességhez össze kell fogni.”
Brunczvik Tünde, az SK Talent vezetője is egyetértett az elképzeléssel.
„Azon vagyunk, hogy a városben ne legyen rivalizálás, és egy klub maradjon.
Elképzelhető, hogy néhányan megijednek ettől, azt gondolva, így gyermekük
majd nem kap versenylehetőséget, de
megerősíthetem, ettől nem kell tartani,
hiszen ebben az esetben A-, B- és Ccsapatokat hoznánk létre.”
Horváth Zoltán ugyancsak megerősítette, hogy a városvezetés elképzelése
egybecseng a klubvezetők által elmondottakkal, és szeretnék egy városi sportklub keretén belül egyesíteni a két utánpótlásbázist, természetesen az eddigi
értékrendeket tiszteletben tartva.
„Olyan klubstruktúrát alkotva kívánjuk
ezt megvalósítani, amelyben mindenkinek megvan a maga feladata, joga és kötelezettsége, s amihez a város érezhető
anyagi támogatást biztosítana. Ehhez
csatlakozhatna hosszabb távon a férﬁ
kézilabda is. Látjuk, hogy a kézilabdát a
szülők támogatják, s a hátteret e mögé
meg lehet szervezni, hiszen sokan szeretik a régióban ezt a sportágat.”
Mindennek fényében elmondhatjuk,
az érintettek záros határidőn belül szeretnék elindítani a felnőtt női csapatot a
kézilabda-bajnokságban.
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Csaplár Benedek Emlékév – pályázatok

Gyermekrajzpályázat
A pályázattal emléket kívánunk állítani a 110 éve elhunyt dunaszerdahelyi tudós piarista néprajzkutatói munkásságának, így annak témája a Csallóköz, illetve
a dunaszerdahelyi népszokások, hiedelmek és a mondavilághoz kötődő alakok,
mitológiai lények (Tündér Ilona, tündérek, iglicek, boszorkányok, a lápi világ
mondai élőlényei stb.) megjelenítése. Segédanyagul Csaplár Benedek Csallóközi,
különösen Duna-Szerdahely-tályi népszokások című szövege használható fel.
A pályázatot két kategóriában hirdetjük meg:
– óvodás egyéni kategória,
– alapiskola alsó tagozatos tanuló (1–
4. osztály) egyéni kategória.
Minden pályázó maximum két rajzzal
pályázhat. A pályaműveket szakmai zsűri
bírálja el. A pályázatok beérkezési határideje: 2016. október 20.

A rajzokat névvel és az intézmény
megjelölésével kell leadni a Dunaszerdahelyi Városházán, Molnár Tímeánál
(Közoktatási, szociális, sport és kulturális főosztály).
Próza- és esszéíró pályázat
Az én városom, Dunaszerdahely címmel kiírt pályázat célja olyan irodalmi alkotások létrehozása, amelyeken keresztül
a ﬁatal nemzedék is minél több ismeretet
szerezhet Dunaszerdahely városáról, annak jelenéről és múltjáról, illetve hogy a
városhoz kötődő irodalmi művek szülessenek. Lehetőség van így a város történelmi eseményeivel, múltjának érdekes epizódjaival, egykori és jelenlegi lakóival, illetve mai jelenével és mindennapjaival,

jellegzetes és ismert helyeivel, helyszíneivel foglalkozni.
A pályázat másik célja, hogy további
lehetőségekkel, elismerésekkel serkentse
az alkotói kedvet.
A pályázatot három kategóriában hirdetjük meg:
– alapiskola felső tagozatos (5–9. osztály) kategória,
– ifjúsági kategória (középiskolások),
– felnőtt kategória (18 évtől).
A pályázatok terjedelme nem haladhatja meg az 5 gépelt oldalt. (Times New
Roman betűtípus, 12 pontos betűnagyság, 1,5 sortáv). Minden pályázó maximum két írással pályázhat. A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el.
Az írásokat névvel, telefonszámmal és
egyéb elérhetőségek megadásával kell elküldeni az info@dunaszerdahely.com
címre. A tárgymegnevezésbe kérjük beírni: Próza- és esszéíró pályázat.
A pályázatok beérkezési határideje:
2016. október 20.
Mindkét pályázat célja, hogy a város
tudós ﬁának életét jobban megismertesse
a ﬁatalsággal, illetve erősítse az itt élők regionális, csallóközi identitását. A nyertes
pályázók értékes jutalomban részesülnek.

V Dunajskej Strede sa konala
konferencia zdravotných sestier
Konferenciu poctil svojou účasťou okrem iných aj József
V Dunajskej strede sa po prvýkrát konal Deň ošetroBerényi, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja, ako
vateľov.
aj Zoltán Horváth, zástupca primátora Dunajskej Stredy.
Hlavným cieľom veľkolepej konferencie bola
prezentácia nových nemocničných a oštrovateľských technológií, nových diagnostických metód a
inovácií. Organizátori si predsavzali zorganizovať
túto konferenciu podľa vzoru lekárskych konferencií, účastníci si mohli vypočuť prednášky aj zahraničných - Maďarských a Rakúskych – hosťujúcich prednášateľov. Prednášky boli roôznorodé,
týkali sa tém od nemocničných nákaz cez kompetencie sestier vo vybraných EU krajinách až po
prezentácie rôznych ošetrovateľských metód.
WWW.DUNASZERDAHELYI.SK • WWW.DUNAJSKOSTREDSKY.SK
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CSAPLÁR BENEDEK EMLÉKÉV

Dunaszerdahely Város Önkormányzata és a társszervezők a
2016-os Csaplár Benedek Emlékév
kapcsán, annak eseményeihez kapcsolódva két pályázatot hirdetnek
meg az alábbi témakörökben:

MOZAIK – MOZAIKA

Víťazná trojica
VINOTÉKA Dunajská Streda
Vo VINOTÉKE na Galantskej ceste (vedľa obchodu CopyShop, v červenej budove) čapujú kvalitné pezinské sudové
vína, okrem iných napr. suché biele - Rizling vlašský, suché
červené víno - Frankovku modrú, polosuché biele - Müller
Thurgau a suché biele - Veltlínske zelené.
Zastavte sa u nás a pozrite si náš široký výber! Hrajte s nami a my vás odmeníme prekvapením z VINOTÉKY!
Odmeníme troch výhercov. Všetko, čo musíte urobiť, je
odpovedať na nasledujúcu otázku a poslať ju na emailovú adresu press@perfects.sk do 30. júna 2016.
Kde sa nachádza predajňa VINOTÉKY Dunajská
Streda? Víťazi z predchádzajúceho čísla DH:
Anikó Herceg, Lajos Kún a Szilvia Rózsa.
O prevzatí cien sa môžete informovať na mailovej adrese
press@perfects.sk!
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Nyerő hármas
VINOTÉKA Dunaszerdahely
Bazini, minőségi hordós bort csapolnak a galántai úti
VINOTÉKÁBAN (a CopyShop üzlet mellett, a piros épületben), száraz fehér olaszrizlinget, száraz vörös kékfrankost,
félszáraz Müller-Thurgau fehérbort és száraz fehér zöld veltelinit.
Térjen be, és tekintse meg kínálatukat!
Játsszon velünk és nyerjen VINOTÉKA meglepetést!
Összesen három szerencsést ajándékozunk meg!
Nem kell mást tennie, mint válaszolni a következő kérdésre,
és elküldeni azt a press@perfects.sk címre 2016. június 30-ig!
Hol található VINOTÉKA, Dunaszerdahely üzlete?
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei:
Herceg Anikó, Kún Lajos és Rózsa Szilvia.
A nyereményük átvételéről a press@perfects.sk címen érdeklődhetnek!
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Programajánló
JÚNIUS

JÚNIUS

17
JÚNIUS

18
JÚNIUS

20
JÚNIUS

24

Gyilkosok társasága. A Rivalda Színház krimije. Helyszín, óra:
Városi művelődési központ moziterme, 19.00
A makrancos asszony és asszony és az ördög. A Gézengúzok
bábcsoport évzáró előadása. Helyszín, óra: Városi művelődési központ moziterme, 17.00
II. Sikabonyi szabadtéri főző- és házi sütemény verseny.
Helyszín, óra: Sikabonyi Közösségi Ház, 9.00
Tündérkert. Helyszín, óra: Művészeti Alapiskola koncertterme,
19.00 (A további programokat lapunk 10. oldalán találják!)
Éjszaka a Vermes-villában. Helyszín, óra: Vermes-villa, Kortárs
Magyar Galéria, 18.00

JÚNIUS

25
JÚNIUS

29

Felvidéki Vágta. Helyszín, óra: Sikabonyi reptér, 10.00
A Szabó Gyula Alapiskola végzős diákjainak ballagási ünnepsége. Helyszín, óra: Városi művelődési központ színházterme, 10.00

Éjszaka a Vermes-villában
2016. június 24‐én a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria és a Pázmaneum p.t. idén is sok szeretettel várja az érdeklődőket az Éjszaka a Vermes‐villában című fesztiválra.
18.00 – Dr. Cserháti László Gábor, a Széchenyi Társaság alelnökének, a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Bizottság tagjának „Széchenyi üzenete a mának” c. előadása
19.30 – Maja és Fecó koncertje
20.30 – Brogyányi Mihály: „Pozsony magyar emlékei” c. előadása
22.00 – Pataky Ádám handpan koncertje

Lapunk elérhetőségei
Cím / Adresa: Erzsébet tér 1203 • Alžbetínske námestie 1203
E-mail: press@perfects.sk
Web dunaszerdahelyi.sk • dunajskostredsky.sk

Všetky články, programy, aktuálne informácie
a správy nájdete na našej stránke:
www.dunajskostredsky.sk
További programkínálat,
információk, híreink Dunaszerdahelyről:
www.dunaszerdahelyi.sk

Születések – Novorodenci
Somogyi Soﬁa, Rajská Karin, Busánszky Imre Noé, Póda Laura, Bolčo Tobias, Belák Ladislav, Johancsik
Olivér, Szabó Zsóﬁ, Rigó Marc, Rigó
Anna Léna, Füssy Vince, Lunák Nina, Sándor Erik, Sámuelová Bella
Elhalálozások – Zomreli
Katona Michal (1937), Hájos
Konstantín (1935), Soľava Štefa
(1950), Pósová Oľga (1952), Činčura Pavel (1945), Dénes Karol
(1930), Véghová Izabela (1919),
Lelkesová Helena (1925), Borbélyová Margita (1927), Olláriová Jolana
(1937), Kartai Ľudovít (1950), Jedličková Zuzana Ida Mária (1937),
Egri Ján (1940), Antalová Alžbeta
(1943), Horsiová Helena (1951),
Pósová Mária (1935), Vidová Helena (1944), Buga Ondrej (1968),
Kardosová Alexandra (1987), Mészáros Pavel (1939), Kántor Ladislav
(1948), Hozák Marian (1974)
Házasságkötés – Sobáše
Marian Horváth –
Silvia Domonkosová
Peter Rajkovics – Melinda Haizok
MUDr, Zsolt Kása –
PharmDr. Kristína Fegyversová
Kristián Bazsó –
Nikoleta Ozsvaldová
Viktor Megyesi – Éva Lapos
Tibor Miklós – Denisa Mayer
Róbert Štefuš – Veronika Lukácsová
Ing. Peter Erős –
Mgr. Kristína Koszorús
Karol Skarba – Alžbeta Nagyová
Peter Csörgö – Ágnes Majer
Alexander Kocsis – Anna Sereghyová
Tibor Schwarz – Mgr. Alena Striešková
Ing. Peter Nógell –
Ing. Miroslava Salanciová
Marian Mátéﬁ – Iveta Virág
Ján Szerda – Lucia Králiková
Ing.Attila Buday –
Bc. Emese Domonkosová
Csaba Erdélyi – Viktória Kozmaová
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PROGRAMAJÁNLÓ – PONUKA PROGRAM

16

Krónika

Örömbringázás erőemeléssel

Következő számunkból

Június 11-én kilencedik alkalommal tartottak bringásnapot városunkban.
Talán a borongós időnek köszönhetően nem született részvételi rekord, de a közel
tíz kilométeres távot több mint százan teljesítették. Győri Attila, a bringásnap szervezője elmondta, hogy volt olyan év is, amikor kétszázan tekerték körbe a várost.
Olyan ez a rendezvény, mint a jó társasjáték, amelyen 9-től 99 éves korig mindenki
részt vehet. Jó móka volt, hiszen a biciklisek élvezték a kellemes városnézést. A vásártéri célpontnál pedig, ahogy az a Critical Mass akciókhoz illik, a fejük fölé emelt kerékpárral fejezték ki a biciklisek az összetartozásukat.

Megjelenés július 6-án
Nasledujúce číslo vychádza 6. júla

Üléseztek a képviselők
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Újra jön az Udvari Muzsika!
Július 7-étől újra kezdődik az ismert nyári koncertsorozat, a több éve sikeres Udvari Muzsika, a városháza udvarán zajló zenei rendezvénysorozat.
A 2016. július 7-én,14-én, 21-én és 28-án zajló koncerek előadói ezúttal a
Pántlika zenekar, Korpás Éva és zenekara (Csernók Klára, hegedű, Horsa István,
hegedű, Mester László, brácsa és Lelkes Tibor, bőgő), Écsi Gyöngyi és a Pósfa zenekar lesznek. A helyszín szokásosan a Városi Hivatal udvara (Fő utca 50/16), az
első koncert pedig 2016. július 7-én (csütörtök), 19.00 órai kezdettel veszi kezdetét.
Ha nem kedvez az időjárás, akkor sem marad el egyik előadó, zenekar koncertje
sem, hiszen a zenei programokat rossz idő esetén a városháza házasságkötő termében tartják. S mivel a koncertsorozatot Dunaszerdahely Város Önkormányzata támogatja, mindegyik alkalom ingyenesen látogatható!

Felvidéki Vágta
Žitnoostrovský galop

Az új idény előtt
DAC pred sezónou

Zúčastnili sa takmer štyridsiati
Poslednú májovú nedeľu mohli ľudia darovať krv v Spoločenskom dome v Malom
Blahove na podujatí, ktoré vzniklo v spoločnej organizácii Občianskeho združenia
Malé Blahovo, Národnej transfúznej služby SR a Slovenského Červeného kríža.
Zdravotná sestra Zsuzsa Fodor, členka združenia, organizátorka nedeľného darovania krvi, nášmu portálu povedala, že ľudia nepretržite prichádzali celé dopoludnie. Avšak nie všetci mohli darovať krv, museli totiž spĺňať určité kritériá. Darovania
krvi sa zúčastnilo aj viacero členov Dobrovoľného hasičského zboru Malé Blahovo a
Hádzanársky klub HC DAC Dunajská Streda.
Popri darovaní krvi pracovníci okresnej organizácie Červeného kríža na bábe
predvádzali poskytnutie prvej pomoci, s prítomnými sa podelili o svoje teoretické
znalosti a praktické skúsenosti.
Združenie darcov krvi prekvapil darcov aj chutným gulášom.
Podľa Ferenca Simona, predsedu Občianskeho združenia Malé Blahovo, jednou
z najdôležitejších úloh dobrého spoločenského života je pripravenosť navzájom si pomôcť, keď treba, aj darovať krv.
„Každý človek je vtedy šťastný, keď cíti podporu komunity” – povedal Ferenc Simon. „Cieľom programov organizovaných združením je dať najavo spolupatričnosť
komunity a jej formujúci vplyv na človeka, dať najavo, že sme praví Maloblahovčania.
Túto spolupatričnosť chceme ukázať 4. júna na maloblahovskej oslave MDD a 18.
júna na malom festivale gastronómie, na II. ročníku kuchárskej súťaže a súťaže domácich zákuskov.”
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Szentmisék
Vasárnap: 8.00, 11.00, 17.00 (Mindenszentek-templom), Hétfő: 17.00, Kedd:
17.00, Szerda: 8.00, Csütörtök: (16.15
Szentségimádás), 17.00, Péntek: 17.00,
Szombat: 15.30 (Mindenszentek-templom), 17.00

Sväté omše
Nedeľa: 9.30, 17.00 (Kostol Všetkých
svätých), Pondelok: 18.00, Utorok: 18.00,
Streda: 7.30, Štvrtok: 18.00, Piatok:
18.00, Sobota: 8.00

Református
istentisztelet
Vasárnap / Nedeľa: 9.00
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