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A mi természetünk, fogyasztásunk
Először azt hittem, egy autóabroncsról szakadhatott le, de
aztán rájöttem, sokkal inkább valamelyik autó ablaktörlőjéről,
s már hetek óta találkozom ezzel a kis darab „valamivel”, ahogy
a városba érkezem. Hétről hétre „halad” az úton, ahogy a több
ezer autó átmegy rajta, és arrébb löki. Közben csupán aprócskát változik a formája, s még az áprilisi tél sem hasította ketté.
Én sem álltam meg, hogy letakarítsam az útról, pedig már
gondoltam rá.
Csupán egy tárgy, s mégis, szimbolikákat keresve, annyi mindent őriz magában, ahogy minden darab hulladék. A használat
tárgyai, amelyektől meg akarunk szabadulni, és azért örömteli,
hogy egyre nagyobb szerepet kap életünkben az újrahasznosítás.
A konzum virágkorában ugyanis nem szabad elfeledkeznünk arról, amit a ﬁzikaórán megtanultunk, s mivel jó a csengése, így ma
is emlékezünk rá: az anyag nem vész el, csak átalakul.
A mondat mögött húzódó tartalom ugyanakkor jobban elillan az emlékezetünkből, hiszen vajmi keveset sejtünk arról, hogy
mi lesz abból a műanyag palackból, amelyből naponta kortyoljuk
az ásványvizet, vagy éppen a kiﬂis zacskót hogyan is lehet újra-

A kitelepített magyarokra
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hasznosítani. A műanyag sokaságában végre a papírtáskák kora
kezd virradni, hiszen a szabályozás efelé mutat, s bár első körben
furcsa lesz ismét megszokni az anyagcserét, majd csak hozzászokunk. Egyébként is, ahogy a magyar származású üzletember,
Tom Szaky is megjegyezte: „A hulladék keletkezése az egyéni fogyasztásunk eredménye. Ha valamit nem veszünk meg, akkor
abból soha nem lesz szemét.” Vagyis ami körbevesz bennünket,
az elsősorban a mi fogyasztásunk eredménye, s mindez igaz a
bennünket körülölelő szűkebb és tágabb környezetre is.
Vegyük tehát csak észre, az átalakulás részesei vagyunk, s
ugyan mi használjuk a termékeket, de a rendszer is használ bennünket, s ennek következtében nagyon is változunk, nem csupán
fogyasztói igényeink szintjén.
Ennek tudatában vizsgáljuk a környezetünket és arra tett hatásainkat, a Föld kincseit, amelyek közül sokat nem kímélünk,
pedig éppen ezek őrzik létünk furcsa kis csodáit. És azt sem szabad elfeledni, hogy mi, emberek is ezen apró, de hatalmas lehetőségeket magunkban rejlő csodák vagyunk.
Rajkovics Péter

Szent György-napok – program
Dni svätého Juraja – program
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A dunaszerdahelyi sakk
sikereiről
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Áprilisban is
volt börze

SZÍNES – FAREBNÉ

Rövid hírek – Krátke správy
Új köntösbe öltözött
A Szabó Gyula Alapiskolában a 2015-ös, EU-s forrásokból támogatott rekonstrukció után sem álltak le a 43 évet megélt épület felújításával.
Az akkori munkálatok nem foglalták magukba az öltözők, a kazánház és a
tornaterem homlokzatának rekonstrukcióját. Az előző két épületrészt még a
2015/16-os tanévben sikerült önerőből, illetve támogatói segítséggel felújítani,
a nagy tornaterem pedig a napokban kapott új külső burkolatot.
Az őszi és a téli hónapokban az épületben folytak munkálatok: a régi ebédlőasztalokat és a székeket újak váltották, valamint új csempeburkolatot kapott
a tornatermi folyosó is. Ugyancsak ebben az időben sikerült lecserélni közel 30,
idejétmúlt ajtót. Az idei tavaszt az iskola egész épülete már új köntösben köszönthette.
Do práce na bicykli!
Dunajská Streda sa do celoslovenskej súťaže zapojí so 7 družstvami. Cieľom
súťaže je upriamiť pozornosť na zdravšie, športovejšie možnosti dopravy.
Súťaž vyhlásilo Ministerstvo dopravy, organizáciu koordinuje Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, uviedol nášmu portálu pracovník Technického a
investičného odboru Mestského úradu, Inczédi Gábor. Akonáhle sa obec do
súťaže zaregistruje, môžu zaregistrovať ﬁrmy a organizácie so sídlom v nej 2 –
4 členné družstvá. Prihlásiť sa možno do 5. mája na www.dopracenabicykli.eu,
kde sú uvedené detailné informácie.
Do súťaže sa zapojilo aj mesto Dunajská Streda, a tak má každá tunajšia ﬁrma, škola, organizácia, možnosť zaregistrovať svoje družstvo. V prípade škôl je
dôležité pripomenúť,
že družstvá môžu vytvoriť aj samotní žiaci.
„Aj mestský úrad
už zaregistroval svoje
družstvá, a tak sa i
my snažíme občanov
inšpirovať skúsiť ísť
do práce trochu športovejšie”, povedal Inczédi Gábor.
Družstvá budú v máji chodiť do práce na bicykloch a svoje cesty – po registrácii – zaznamenať. Bicyklovanie počas pracovnej doby nie je súčasťou súťaže,
výlučne len cesta do a z práce.
Najlepší budú odmenení cennými darmi. Najaktívnejšie družstvo spomedzi
dunajskostredských odmení mestský úrad zvláštnou cenou.

Minden hónap harmadik vasárnapjának
délelőttjén találkoznak a Kisállattenyésztők
Dunaszerdahelyi Alapszervezetének tagjai,
hogy megtartsák szokásos börzéjüket, illetve bemutassák az érdeklődőknek állatállományuk legszebb darabjait.

Áprilisban, a húsvét miatt, kivételesen
szombaton jöttek össze a Hypernova parkolójában. Nyuszikat, birkákat, kecskéket,
tyúkokat, de egyéb állatokat is láthatott a
népes nézősereg. Sárkány Páltól, a szervezet
elnökétől azt is megtudtuk, hogy a havi
rendszerességű börzéknek látható eredménye is van, hiszen tavalytól két ﬁatal is a soraik közé állt, és már saját állatkáikkal büszkélkednek a bemutatókon.

Priniesli znova zlato
Členovia dunajskostredského Ippon karate klubu sa vrátili domov znova so zlatom.
V sobotu 8. apríla sa v Galante konali
majstrovstvá v karate dospelých. Súťaže sa
zúčastnil aj tréner klubu, Csiba Tibor, ktorý
získal v kategórii kata masters/+45 1. miesto.

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
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Minisztériumi változtatás szükséges

„Az önkormányzat többször indított
kampányt az osztályozott hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan, amelyben kértük a
dunaszerdahelyi polgárokat, hogy többet
szelektáljanak, mert ennek következtében
kevesebb lesz a kommunális hulladék, s
ezzel együtt pedig költségeket takarítunk
meg. Éppen ezért elszomorító, hogy most
azt tapasztaljuk, az adott hulladékgyűjtő
edények (papír, üveg, műanyag) több
esetben tele vannak, s nincsenek megfelelő időközönként ürítve, egyes esetekben
pedig hulladékhegyek keletkeznek a gyűjtőedényeknél.
Ezzel kapcsolatosan megkértem az
érintett feleket, vagyis az ENVI-PAK Rt.
és az FCC Slovensko Kft. képviselőjét,
hogy igyekezzenek olyan megoldást talál-

ni, amellyel kielégíthetők a helyi lakosok
igényei. Múlt év júliusától ugyanis megváltozott a hulladékgazdálkodási törvény,
ennek értelmében pedig már nem az önkormányzatok ﬁnanszírozzák az osztályozott hulladék gyűjtését, hanem a gyártói felelősség szervezetei, amilyen az ENVI-PAK Rt. is, amellyel városunk szerződéses jogviszonyban áll. Elméleti szinten logikus döntésről van szó, hiszen így a
csomagolóanyagok gyártói térítenék az általuk termelt csomagolóanyagok begyűjtését, ugyanakkor a gyakorlatban az általuk alapított részvénytársaságok (esetünkben az ENVI-PAK Rt.) igyekeznek
a lehető legalacsonyabb költségek mellett
megoldani az osztályozott hulladék gyűj-

tését, s a rendszer így nem működik – ezt
látjuk városunkban is. Ezért volna szükséges, hogy a környezetvédelmi minisztérium lépjen, és hatékonyabbá tegye a
rendszer működést. A törvény ugyanis
nem szankcionálja a beﬁzetések elmaradását sem, így történhet meg, hogy akár
több hónapos kiﬁzetetlen számlák keletkeznek az osztályozott hulladék begyűjtésével foglalkozó cégek felé.
Ezért is kértem az érintett feleket,
hogy több gyűjtőedénnyel vagy gyakoribb
szállítással próbálják megoldani a helyzetet. Az ENVI-PAK Rt. ugyanakkor az
ilyen módon felmerülő költségek egyikét
sem képes téríteni. Egyértelmű tehát, milyen kelepcébe kerültünk más önkormányzatokkal együtt, mert akiknek beﬁzetési kötelezettségük van, azok kevés
pénzt tesznek a rendszerbe. Ennek eredményét látják az emberek, ezért aztán
fontos, hogy a kormány közbelépjen a
rendszer előmozdításáért, mert ilyen módon nehezen tudjuk a polgárokat arra
ösztönözni, hogy osztályozzák a hulladékot.”

Potrebná je zmena na úrovni ministerstva
Vo viacerých mestských častiach sa občania v uplynulom období potýkali s problémom zriedkavejšieho vyprázdňovania zberných nádob separovaného odpadu. V
súvislosti s touto témou sme sa porozprávali s primátorom
mesta, Zoltánom Hájosom.
„Samospráva viackrát inicializovala kampaň za zvýšenie
miery triedenia odpadu, v ktorej žiadala obyvateľov odpad
viac separovať, aby sa znížili náklady na odvoz komunálneho
odpadu, teda by sa mohla dosiahnuť úspora. Preto je smutné,
že teraz sme svedkami toho, že predmetné nádoby na odpad
(papier, sklo, plasty) sú plné a nie sú vyprázdňované podľa
vhodného harmonogramu, a tak pri niektorých z nich vznikajú celé „hory“ odpadu.
V tejto súvislosti som požiadal predstaviteľov zainteresovaných spoločností, teda ENVI-PAK a.s. a FCC Slovensko
s.r.o., aby našli také riešenie, ktoré by uspokojilo požiadavky
občanov. V júli minulého roka sa totiž zmenil zákon o hospodárení s odpadmi, v zmysle ktorého odvoz separovaného odpadu neﬁnancujú samosprávy, ale organizácie zodpovedných

výrobcov , ako napríklad ENVI-PAK a.s., s ktorou má mesto
zmluvný vzťah. Teoreticky to bolo logické rozhodnutie, keďže
náklady na likvidáciu odpadu takto hradia výrobcovia obalových materiálov, avšak nimi založené spoločnosti vykonávajúce odvoz (v našom prípade ENVI-PAK) sa snažia pracovať
s čo najmenšími nákladmi, a systém tak dostáva medzery, vidíme to aj v našom meste. Preto by bolo zo strany ministerstva potrebné urobiť kroky vedúce k zefektívneniu systému.
Zákon totiž neurčil sankcie za omeškané platby, a tak ostávajú faktúry po splatnosti voči ﬁrmám vykonávajúcim odvoz
aj niekoľko mesiacov nevyplatené.
Preto som žiadal zainteresované strany, aby situáciu riešili
väčším množstvom zberných nádob alebo ich častejším odvozom. ENVI-PAK a.s. však takto vzniknuté dodatočné náklady nie je schopná hradiť. Takto je zjavné, že sme sa spolu
s ostatnými samosprávami dostali do slepej uličky, tí, čo sú povinní platiť, nedávajú do systému dosť prostriedkov. Výsledok
potom občania vidia. Bolo by preto dôležité, aby vláda vykonala potrebné kroky, lebo zatiaľ je ťažké motivovať obyvateľov
mesta na zvýšenie miery triedenia odpadu.”
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL – PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

A város több részén is azzal problémával találkoztak az elmúlt időszakban a polgárok, hogy az osztályozott hulladékra szánt gyűjtőedények hosszabb időközönként kerültek ürítésre. A téma kapcsán dr. Hájos Zoltán polgármestert kérdeztük.

KÉPÍRÓK

Díjazták a fotózás szerelmeseit
Amatőr fotósok képeiből nyílt kiállítás április elején
a Csallóközi Népművelési Központ Gallery Nova kiállítótermeiben.
Az AMFO 2017 pályázat – mely a nem hivatásos fotográfusok járási versenye – válogatott műveiből készült a kiállítás.
Jana Svetlovská, a Csallóközi Népművelési Központ igazgatónője köszöntötte a díjazottakat és az érdeklődőket, külön kiemelve a vendégeket, mégpedig a Galántai Fotóklub alapító elnökét, Keppert Józsefet, a jelenlegi elnököt, Györög Lászlót –
akik egyben a zsűri tagjai is voltak –, illetve Karaffa Attilát, Dunaszerdahely város Kulturális és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnökét. Bevezetőjében elmondta, hogy a Nagyszombati Önkormányzati Kerület szervezésében az idén jubileumi, huszadik évfordulóját érte meg a rendezvény, amelynek
azonban sokkal korábbiak a gyökerei, hiszen már közel negyven
éve zajlik Dunaszerdahelyen az amatőr fotósok kiállítása. Városunk valamikor a nyugati régió „fotós központja” volt, hiszen
olyan nevek kötődnek ide, mint Rácz László, a népművelési
központ valamikori munkatársa, vagy a győri Szabó Béla, aki
ma már ismert színházi és közéleti fényképész.
A zsűri tagjai elmondták, nehéz volt a munkájuk, sok jó és
tartalmas pályamű érkezett ugyanis a felhívásra. Az elbírálás során fő szempontként nem a technikai minőséget értékelték, hanem a képek tartalmi mondanivalóját. Végül 24 jelentkező közel 90 munkájából 40 került ki a falakra, hogy elkápráztassa a
nézelődőket. Keppert József kiemelte, a fotózás szisztematikus
munka, sok időt, anyagi ráfordítást igényel, de mint a kiállított

anyag is mutatja, meghozza az eredményét, és kellemes élményekkel telve távozik a kiállításról. Györög László pedig azzal
zárta rövid méltatását, hogy a képekről nem beszélni kell, hanem nézni őket, és élvezni a látványt.
Az igazgatóasszony egyben bemutatta Sándor Renátát, a
népművelési központ új munkatársát, aki kihirdette a pályázat
eredményét.
A kora esti megnyitót Zuzana Horváthová, a Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola tanárának csodálatos fuvolajátéka
tette még emelkedettebbé.
Díjazottak / Ocenení:
I. kategória:
Vaszká Olívia
II. kategória:
1. helyezett / miesto - Tilajcsík Dóra
2. helyezett / miesto - Katona Kitti
3. helyezett / miesto - Barczi Tímea
III. kategória:
1. helyezett / miesto - Nagy Gyula
2. helyezett / miesto - Kertész László
2. helyezett / miesto - Vontszemű Gyula
3. helyezett / miesto - Molnár Gábor
tiszteletbeli elismerés / Mimoriadne ocenenie - Puss Tibor
tiszteletbeli elismerés / Mimoriadne ocenenie - Puss Rudolf

Ocenili milovníkov fotografovania
V Gallery Nova Žitnoostrovského
osvetového strediska sa začiatkom
apríla otvorila výstava amatérskych fotograﬁí.
Súťaž AMFO 2017 – ktorá je okresnou súťažou určenou fotografom – nie
profesionálom, bola spojená s odovzdávaním cien.
Jana Svetlovská, riaditeľka Žitnoostrovského osvetového strediska, privítala ocenených, záujemcov a zvlášť pozdravila hostí, konkrétne Kepperta Józsefa, zakladateľa galantského Fotoklubu, jeho súčasného riaditeľa, Györöga
Lászlóa – ktorí boli zároveň aj členmi
poroty, tiež Karaffu Attilu, vedúceho
Komisie Mestského úradu pre kultúru
4

a zahraničné vzťahy. V úvode uviedla,
že sa jedná o jubilejný 20. ročník tohto
podujatia organizovaného trnavským
VÚC, avšak jeho korene sú ešte staršie,
v Dunajskej Strede sa výstavy amatérskej fotograﬁe konajú už takmer 40 rokov. Dunajská Streda bola voľakedy
strediskom západoslovenských fotografov, sem sa viažu také mená ako Rácz
László, voľakedajší zamestnanec Osvetového strediska, alebo aj Szabó Béla
z Győru, kto je dnes uznávaným divadelným fotografom.
Členovia poroty nám uviedli, že mali
veru ťažkú úlohu, prihlásilo sa totiž mimoriadne veľa kvalitných a obsažných
diel. Kritériom pri rozhodovaní nebola
v prvom rade technická dokonalosť, ale
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obsah diela, a bolo z čoho vyberať. Napokon z 90 prác dvadsiatich štyroch prihlásených fotografov sa na výstavné panely
dostalo 40, aby očarili publikum. Keppert József vyzdvihol, že fotografovanie
je systematická práca vyžadujúca veľa času a prostriedkov a ako ukazuje aj vystený
materiál, prinesie to aj ovocie, návštevník
si z výstavy odnesie zážitok. Györög
László pedig zas svoju reč uzavrel s tým,
že o obrazoch sa nemá hovoriť, ale ich pozerať a užívať si dojem.
Riaditeľka predstavila Sándor Renátu, novú pracovníčku Osvetového strediska, ktorá vyhlásila výsledky súťaže.
Otvorenie výstavy spríjemnila hra Zuzany Horváthovej, učiteľky dunajskostredskej ZUŠ, na ﬂautu.

A kitelepített magyarokra emlékeztek
DUNASZERDAHELY VÁROS EMLÉKNAPJA

A felvidéki magyarok kálváriájáról szólt az a Magyar
Megmaradásért Polgári Társulás és a Pázmaneum Társulás közös szervezésében megvalósult rendezvény,
amelyet a Felvidékről kitelepítettek emléknapján,
2017. április 12-én tartottak városunkban.
A mind a mai napig kevés visszhangot kapó felvidéki magyar
tragédiára előbb a szabadidőparkban, a kitelepített felvidéki magyarok emlékművénél emlékeztek. Az emléknapon, amely Dunaszerdahely város emléknapja is egyben, Karaffa Attila, a Pázmaneum Társulás ügyvezető elnöke, városi képviselő köszöntötte a jelenlevőket, és idézte fel a városból kitelepített magyarok
emlékeit.
Sajnálatát fejezte ki, hogy míg más nemzetektől bocsánatot
kértek a rendszerváltás után, addig a magyar nemzettől a mai napig nem, azaz háborús bűnösként könyvelnek el bennünket.
Őt az esemény fő szónoka, Dunajszky Géza író, helytörténész, a Petržalka-Engerau-Ligetfalu Polgári Társaság elnöke követte.
„1944 októberétől 1948 februárjáig olyan események zajlottak le a Felvidéken, amelyekbe józan ítélőképességű ember beleborzad” – fogalmazott Dunajszky. „A Beneš vezette csehszlovák
kormány célja az volt, hogy az akkoriban 650-600 ezerre becsült
felvidéki magyarságot »eltüntesse« az új Csehszlovákiából, tehát
arra dolgoztak ki kormányprogramot, hogy miképp lehet az ország területén élő németek mellett az itt élő magyarságot szülőföldjéről eltávolítani.”
„Ki kell jelenteni” – fogalmazott Dunajszky, hogy „nem mi vagyunk háborús bűnösök, hanem ellenünk, magyarok ellen követtek el ebben az időszakban nagyon súlyos háborús és emberi-

Titkok nyomában című könyvét, amelyben a szerző az elhallgatott pozsonyligetfalusi tömegmészárlás történetét dolgozta fel.
A kiadványban a helytörténész a ligetfalui koncentrációs- és
internálótábor volt lakóinak meggyilkolását dokumentálta – bemutatva a csehszlovák hadsereg Pozsonyligetfalui 17. Gyalogez-

rede katonáinak brutális kegyetlenségét, akik nőket, gyerekeket
és időseket sem kímélve ölték meg áldozataikat, „csupán” magyar
nemzetiségük miatt.
A legszomorúbb, mint beszámolója végén Dunajszky Géza
elmondta, hogy még hetven év után sincs meg az akarat, hogy kiderüljön, mi is történt a ligetfalui gyűjtőtáborban.

ségellenes bűncselekményeket – s ez mind a mai napig elévülhetetlen bűn.”
A megemlékezést követően a város részéről a két alpolgármester, Horváth Zoltán és A. Szabó László helyezett el az emlékműnél koszorút, majd a szervező társulások vezetői és további
megemlékezők rótták le kegyeletüket.
A program a koszorúzás után a Vermes-villában folytatódott,
ahol – ﬁlmvetítéssel egybekötve – bemutatják Dunajszky Géza
WWW.DUNASZERDAHELYI.SK • WWW.DUNAJSKOSTREDSKY.SK
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A dunaszerdahelyi sakk sikereiről

– Hogyan jellemezné az elmúlt szezont?
– Nagy az öröm az idény végén, hiszen
volt olyan szezonunk, amikor tíz győzelem és egy döntetlen mellett sem lettünk
bajnokok, akkor rájátszással maradtunk le
a bajnoki címről, az idén viszont két mérkőzést is veszítettünk, mégis már az utolsó
forduló előtt ünnepelhettünk. Ez is mutatja, hogy egyre kiegyensúlyozottabb a
bajnokság. Három év után sikerült megnyernünk a legfelsőbb szlovák sakkbajnokságot, amelyben 12 csapat versenyez.
Ebben 11 fordulón keresztül küzdenek
egymással a játékosok, összesen nyolc táblán folynak a csaták, tehát nyolc-nyolc sakkozó viaskodik egymással. Négy hétvége
során páros fordulók zajlanak, majd az
extraliga zárásaként egy hármas forduló,
közös helyszínen, amelyen minden csapat
részt vesz.
Az idényben egyébként összesen 15-en
kaptak játéklehetőséget, az utolsó fordulóban az ifjúsági sikeredző, Ráchela József is
táblához ült. Ez a magas szám úgy alakul
ki, hogy vannak idegenlégiósaink, akik
nem minden forduló alkalmával érnek rá,
de legtöbbjük már évek óta a csapatunkat
is erősíti. Két játékos ugyanakkor mind a
tizenegy fordulóban képviselte a dunaszerdahelyi színeket, ők Bokros Albert és
Petényi Tamás.
A szlovák bajnokságban is egyre erősebb játékosok vannak, de úgy látom, a mi
csapatunkban is remek sakkozók ülnek
asztalhoz. Ilyenek Vajda Levente nagymester, aki ifjúsági világbajnok volt 16 éves
korig, Czebe Attila nagymester, aki egyik
legeredményesebb játékosunk, Erdős Viktor nagymester, ifjúsági világbajnok 14
éves korig, és Varga Zoltán nagymester, az
elmúlt hét évad legeredményesebb játéko-

sa a szlovák extraligában, vagy a magyar
olimpikonok, a tatai Bokros Albert nemzetközi mester, ifjúsági világbajnoki bronzérmes, aki már 23 éve megszakítás nélkül
a csapatunk tagja, illetve ﬁam, Petényi Tamás nemzetközi mester, aki rapid sakkban
már 14 éves korában Európa-bajnok lett, s
12 évesen elnyerte az első EU-s bajnoki címet, Csonka Attila nemzetközi mester,
aki már 15 éve nálunk játszik, és Németh
Miklós nemzetközi mester (mindketten
Szombathelyről), valamint Bagi Máté
nemzetközi mester Komáromból. A saját
nevelésű játékosaink Ráchela Milan, Mészáros Mihály, Csiba Dominik nemzetközi mesterek,Varga Dávid FIDE-mester,
többszörös országos ifjúsági bajnok és érmes. Az idei szezonban két mérkőzésen
játszott Mikhaylo Oleksienko nagymester, aktuális ukrán bajnok is. Nagyon jó az
együttműködésünk a szombathelyi Haladással, játékosaink kölcsönösen játszanak
a bajnokságban, ez is segíti a munkánkat.
– Az elmúlt öt évben minden alkalommal az első kettőben végeztek. Minek köszönhető a kiegyensúlyozottság?
– A csapat tagjai évek óta együtt játszanak, ismerik egymást, családias a hangulat
és jó a csapatszellem, ami a siker egyik kulcsa. A fantasztikus sorozat, vagyis a két
bajnoki cím és három második helyezés
elsősorban az összeszokottságnak köszönhető, de az is lényeges, hogy a csapat
körül igyekszem minden szervezési feladatot (utazás, szállás, étkezés) úgy intézni, hogy csak a sportteljesítményre összpontosítsanak. Az utolsó hármas fordulóban is láttam a játékosokon, mennyire
akarják a sikert, még azok is, akik már ha-

talmas eredményeken vannak túl.
Minden alkalommal van olyan, aki,
ha a társának nem
is megy, hozzáteszi
azt a pluszt, ami a
sikerhez szükséges.
– Mennyire nehéz biztosítani az
anyagiakat a klub működésére?
– A költségvetésünk több részből áll, a
város is támogatja a tevékenységünket, ez
nagyságrendileg a harmadát alkotja a bevételeinknek, emellett a megyétől is kapunk forrásokat, a helyi vállalkozók is támogatnak bennünket, s az adó két százalékából is jutunk bizonyos bevételhez. Az
így kialakult anyagi kereteknek megfelelően igyekszünk nyújtózkodni.
– A közszolgálati televízió sporthíreiben egyetlen rövid tudósításként szerepelt
a döntő. Miért van ez így?
– Először fordult elő az is, hogy országos televízió kijött a döntőre, ez a szövetség új felügyelő bizottságának munkáját
dicséri, más kérdés, s elszomorító, hogy
velem 15 perces interjút készítettek, amiből semmi sem került adásba, s a bajnok
játékosaink sem szólaltak meg az anyagban. Csupán egyetlen mondatban számoltak be a sikerünkről. Azt gondolom, ennél
többet érdemelt volna a dunaszerdahelyi
bajnokcsapat.
– A bajnoki címnek köszönhetően nemzetközi kupában is indulhatnak?
– Igen, ahogy korábban már kétszer,
most is indulhatunk az Európa-kupában.
Bilbaóban 2014-ben előbb 54 csapat közül a 12. helyen végeztünk, amely egyedüli
amatőr együttesként hatalmas siker volt,
tavaly pedig Újvidéken 62 csapatból a 15.
helyet szereztük meg. Az idei kupa, amely
egy hétig tart, Manavgatban, Törökországban lesz. A szír határ közelében uralkodó állapotok miatt még nem döntöttünk az indulásról, amely kapcsán természetesen az anyagiak is fontos szerepet játszanak majd.
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Városunk sakkcsapata idén újra
bajnok lett az extraligában, s ezzel
folytatta sikersorozatát, hiszen az elmúlt öt évben nem végeztek roszszabb helyen, mint a második. A fekete-fehér táblán elért eredmények
hátteréről beszélgettünk Petényi
Györggyel, a klub elnökével.
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Önök is válogatják?
ki és gyúrjuk laposra), fém csomagolódobozok (üdítős, sörös, konzerves stb.).
A műanyaghulladék osztályozásával
csökkentjük azt a szemétmennyiséget,
amely a hulladéklerakó telepen végzi. A
hulladékgyűjtő edények tartalmát az FCC
szelektív hulladékgyűjtést végző járművekkel szállítja el az Albáron található telephelyre, ahol az osztályozó soron szétválogatja a műanyagot fajtája szerint. Csak a
tiszta és szétválogatott műanyag kerül a
hulladékprésbe, aminek a segítségével kocka alakú bálák vannak kialakítva belőlük. A
bálák aztán elszállításra kerülnek újrahasznosítás céljából az erre szakosodott feldolgozó üzemekbe.
Tanítsuk meg magunkat, gyermekeinket, szüleinket szemetet osztályozni. Nem
kerül sok energiába, sokkal inkább akarat
kérdése. Éppen ezért osztályozzunk!

Sárga színű szelektív hulladékgyűjtő
edény. Naponta hányszor láthatjuk? A
házunk mellett, a tömbházak közelében,
munkába vagy éppen iskolába menet…
Az idősebb generáció számára a kommunális hulladék osztályozása nem volt
mindig természetes jelenség, ugyanakkor
a ﬁatalabb korosztály már gyakrabban találkozik ezzel a témával. Önök is válogatják a szemetet?
A sárga színű hulladékgyűjtő edényekben lehet gyűjteni az alábbi műanyagokat: üdítős, ásványvizes PET-palack,
kiöblített háztartási ﬂakon – kozmetikai
és vegyi cikkek csomagolásából származó
műanyag (HDPE, PE, PP), háztartásban előforduló tiszta fólia (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák stb.) /HDPE,
LDPE/, tejes és gyümölcsitalos (kombinált) doboz (ezt minden esetben mossuk

Plasty
Žltá nádoba na plasty. Koľkokrát
za deň ju zahliadneme? Či už pri našom
dome, bytovke, popri ceste do práce a školy... pre väčšinu staršej generácie nebolo
triedenie odpadu vždy samozrejmosťou,
zato mladšia generácia sa s touto témou
stretáva častejšie. Triedite odpad aj vy?

Do žltej nádoby môžete vhadzovať
nasledovné plasty: PET fľaše – plastové
fľaše od nápojov, plastové obaly z domácej
kozmetiky a chémie (HDPE, PE, PP),
fólie a plastové tašky (HDPE, PP), viacvrstvové obaly z nápojov (Tetra Pak)
a hliníkové plechovky z nápojov. Plasty
z domácností je ideálne pred vhodením
do nádoby stlačiť alebo zošliapnuť.
Triedením plastového odpadu znižujeme množstvo odpadu, ktorý končí
8
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na skládke. Obsah nádoby zváža zberové
auto spoločnosti FCC, ktoré ho odváža
na prevádzku pri Dolnom Bare, kde sa na
triediacej linke odpad triedi na rôzne farby a jednotlivé materiály. Materiál sa následne lisuje do kvádrov a odváža sa do
spracovateľských závodov.
Naučme triediť odpad samých seba,
naše deti, našich rodičov. Nestojí to veľa
námahy, skôr je to otázka správnej vôle.
Preto, separujme!

Beíratás az óvodákba
A gyermekek óvodába való beíratása
az oktatásról és nevelésről szóló 2008. évi
245. számú SZK NT törvényével (közoktatási törvény) és a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma által kiadott 306/2008-as óvodákra vonatkozó
rendeletével és annak későbbi módosításával összhangban történik.
Az óvodába rendszerint felvehető:
- a gyermek hároméves kortól hatéves
korig,
- a gyermek, aki betöltötte hatodik életévét, és halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól,
- a gyermek, aki ismételten halasztást
kapott a kötelező iskolalátogatás alól,
- a sajátos oktatást és nevelést igénylő
gyermek. (A sajátos oktatást és nevelést
igénylő gyermek felvételét az oktatásról és
nevelésről szóló 2008. évi 245. számú

SZK NT törvénye (közoktatási törvény)
lehetővé teszi, de nem kötelezővé. Az óvoda igazgatója a sajátos oktatást és nevelést
igénylő gyermek felvétele előtt mérlegeli,
hogy az ilyen gyermek felvételére adottak-e vagy sem a körülmények, illetve az
ilyen gyermek felvétele után képes lesz-e
a megfelelő feltételeket utólagosan kialakítani.)
Az óvodába való felvételnél előnyben
részesül az a gyermek:
- aki betöltötte ötödik életévét,
- aki halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól,
- aki ismételten halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól.
A gyermek felvételénél ﬁgyelembe
vesszük a gyermek lakhelyét, illetve a
gyermek testvére látogatja-e az óvodát. Az
óvodába kivételesen felvehető a gyermek
két éves kortól is, ha ki vannak alakítva a
megfelelő anyagi, személyzeti és egyéb
szükséges feltételek (elsősorban elegendő
férőhely).

A felvétel feltételei:
- A gyermek alapvető önkiszolgálási
készségei (higiénia, étkezés ...).
- A kornak megfelelő kommunikációs
készségek.
A kérvény beadása és a gyermekek
óvodába való felvétele:
A gyermek az óvodába a gyermek törvényes képviselője által benyújtott kérvény alapján nyer felvételt. A gyermek törvényes képviselője az írásos kérvénnyel
együtt benyújtja a gyermek egészségi állapotáról szóló igazolást a gyermek kezelőorvosától, melynek tartalmaznia kell az
adatokat a kötelező oltásokról.
Az óvodába való beíratáshoz szükséges
kérvényeket a következő iskolai évre
2017. május 2-tól 2017. május 31-ig lehet benyújtani az óvodába.
A gyermek felvételéről szóló határozat: A gyermek felvételéről vagy a gyermek felvételének elutasításáról szóló határozatot az óvoda igazgatója rendszerint
legkésőbb június 30-ig adja ki.

- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
PODMIENKY PRE PRIJÍMANIE DETÍ NA PRED- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH
ŠKOLÁCH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI skej dochádzky,
Pri rozhodovaní sa prihliada na trvalý pobyt dieťaťa a na dieMESTA DUNAJSKÁ STREDA
ťa, ktoré už má v materskej škole prijatého súrodenca. VýniNa predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijí- močne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov
majú deti v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o vý- veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné pochove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení nie- trebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).
Podmienky prijatia:
ktorých zákonov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z. z.
- Základné sebaobslužné návyky dieťaťa (hygiena, stravovao materskej škole v znení neskorších predpisov.
nie …).
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
- Vekuprimerané komunikačné schopnosti.
- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
Podávanie žiadostí a prijímania detí na predprimárne
- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odloževzdelávanie:
ný začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žia- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej
dosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomškolskej dochádzky,
- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. nou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj
(Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potre- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára
bami zákon umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľ pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkomaterskej školy pred svojím rozhodnutím o prijatí dieťaťa zváži, vaní. Žiadosti na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci
či na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné školský rok sa podávajú v materskej škole od 2. mája 2017 do
podmienky, a či bude schopný po prijatí takéhoto dieťaťa tieto 31. mája 2017.
Rozhodnutie o prijatí dieťaťa: Rozhodnutie o prijatí/nepodmienky dodatočne vytvoriť.)
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa: prijatí dieťaťa riaditeľka materskej školy vydá spravidla najneskôr do 30. júna.
- ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
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A beíratás feltételei a Dunaszerdahely város önkormányzata
által fenntartott óvodákba
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ExperiDance –
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A gyöngyhajú lány balladája
KÉPRIPORT – FOTOREPORTÁŽ
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Csapatban is a legjobbak lettek
Április 8-án a városi sportcsarnok
adott otthont a serdülő szabadfogású
birkózó országos bajnokságnak. A bajnokságon megjelent a Szlovák Birkózószövetség elnöke, Ján Karšňák, valamint Hakszer Roland és Szeiler Zoltán
alelnökök.
A bajnokság megnyitóján a Szlovák
Birkózószövetség nevében, annak elnöke
hivatalosan egy új birkózószőnyeget adott
át a dunaszerdahelyi birkózóklubnak sokéves sikeres munkájukért. A résztvevőket pedig Horváth Zoltán alpolgármester és Hakszer Roland, a dunaszerdahelyi klub elnöke üdvözölte. A bajnokságra
22 klub 101 versenyzője nevezett be.
Gaál Attila és Hakszer Tibor edzők, valamint asszisztensük, Vajas József vezetésével 14 birkózónk indult csatába a
bajnoki címekért.
A 42 kg-os súlycsoportban a még csak
diák korosztályú Bazsó Marek remekelt,
aki gútai és privigyei ellenfeleit legyőzve

értékes ezüstöt és 53
kg-ban Darvas Patrik
bronzérmet.
A csapatversenyt a
dunaszerdahelyi birkózóklub nyerte Kassa,
Rimaszombat és Pozsony előtt.

jutott a döntőbe, ahol hatalmas csatában
3:2 arányú pontozásos győzelmet aratott
szinnai ellenfelén. Marek 5 másodperccel
a meccs vége előtt szerezte meg az aranyérmet érő technikai pontot.
A 47 kg-os súlycsoportban Gaál András három nyertes mérkőzést követően jutott a döntőbe, ahol csapattársával, Csörgő Tamással küzdöttek meg a bajnoki címért. András 4:2 arányban nyert, és ezzel
megszerezte élete harmadik bajnoki címét. 59 kg-ban Bertók Nikolas szerzett

Eredmények:
– 42 kg, Bazsó Marek – 1. hely
– 47 kg, Gaál András – 1. hely, Csörgő
Tamás – 2. hely, Szakács Dominik – 4. hely
– 53 kg, Darvas Patrik – 3. hely
– 59 kg, Bertók Nikolas – 2. hely
– 100 kg, Vízy Róbert – 5. hely
Csapatverseny:
1. Birkózó klub Dunaszerdahely – 32
pont
2. Kassai Birkózóklub – 24 pont
3. Rimaszombati Lokomotíva –15
pont

Prvé miesto aj medzi družstvami
8. apríla sa v Mestskej športovej hale konali majstrovstvá v zápasení voľným štýlom. Na majstrovstvá sa prišiel
pozrieť prezident Slovenského zápasníckeho zväzu Ján
Karšňák, tiež Hakszer Roland a Szeiler Zoltán.
Na začiatku pán Karšňák oﬁciálne odovzdal v mene Slovenského zápasníckeho zväzu dunajskostredskému klubu
nový koberec za ich dlhoročnú úspešnú prácu. Do súťaže sa
prihlásilo 101 zápasníkov z 22 klubov. Tréneri Gaál Attila a
Hakszer Tibor, ako aj ich asistent Vajas József, pripravili do
súťaže 14 zápasníkov. V skupine 42 kg vynikal ešte len žiak
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Bazsó Marek, zdolajúc súperov z Kollárova a Prievidze, dostal sa do ﬁnále, kde vo skvelom zápase zvíťazil v pomere 3:2
nad svojím sperom zo Sniny. Marek získal bod v hodnote
zlata 5 sekúnd pred koncom zápasu.
V kategórii 47 kg Gaál András sa po troch víťazstvách dostal do ﬁnále, kde záapsil o titul majstra so svojím kolegom
Csörgő Tamásom. András zvíťazil v pomere 4:2 a získal svoj
tretí majstrovský titul. V kategórii 59 kg Bertók Nikolas získal cenné striebro a v 53 kg Darvas Patrik bronz.
Súťaž družstiev vyhrala Dunajská Streda pred Košicami,
Rimavskou Sobotou a Bratislavou.
Výsledky:
42 kg, Bazsó Marek 1. miesto
47 kg, Gaál András, 1. miesto, Csörgő Tamás, 2. miesto,
Szakács Dominik, 4. miesto
53 kg, Darvas Patrik, 3. miesto
59 kg, Bertók Nikolas, 2. miesto
100 kg, Vízy Róbert, 5. miesto
Súťaž družstiev:
1. Dunajskostredský zápasnícky klub – 32 bodov
2. Košický zápasnícky klub – 24 bodov
3. Lokomotíva Rimavská Sobota – 15 bodov
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A pingvinek hatalmas sikere
hosszú téli úszások után rövid pihenőt tartanak a a pingvinek,
és közösen fognak készülni Atlanti-óceánt és az Északi-tengert
összekötő Kaledóniai-csatorna (96 km) átúszására egész Skócián keresztül, beleértve a Loch Ness-i tavat is. A csapattal tart
Pék Dezső is, aki 3. helyezést ért el korosztályában a cseh kupában. Természetesen ikertestvére, Bandi is erősíti a csapatot,
továbbá Mihola Petr és Radek Suchopa, akik megnyerték korosztályukat.
A pigvineket a somorjai gyökerekkel rendelkező, a cseh maratonúszó-válogatott volt edzője Rostislav Vitek erősíti. Minden jel arra mutat, hogy a pingvinek ilyen erős csapattal további
világraszóló eredményeket fognak elérni.

Sikerült a címvédés
Sorozatban harmadszor lettek bajnokok a női extraliga
csapatversenyében a dunaszerdahelyi asztaliteniszező hölgyek.
Az április 8-án a Jilemnicky Alapiskolában sorra került négyes ﬁnáléban először a nagytapolcsányiakat legyőzve bejutottak a döntőbe, majd ott a legnagyobb rivális, a nagyszombatiak
ellen mérkőztek. A ﬁnálét is magabiztosan kezdték, már 4:0-ra
vezettek, és végül 6:2-es győzelemmel 2015, 2016 után Vladislav Kmeť klubelnök vezetésével az idén is bajnokok lettek.
Az 1. helyért: Dunaszerdahely – Nagyszombat 6:2 (Malá 2
pont, Daubnerová 1,5 pont, Majerčíková 2,5 pont)
Végső sorrend: 1. Dunaszerdahely, 2. Nagyszombat, 3.
Nagytapolcsány, 4. Rózsahegy

Tisztes szereplés és világrekord
A csehországi Příbramban került
megrendezésre az elmúlt hétvégén a
cseh és szlovák erőemelő-bajnokság,
melyen a dunaszerdahelyi Strongman
Club DS öt tagja vett részt.
Sőt, nemcsak az egyike voltak a 39 induló csapatnak, hanem komoly eredményekkel is büszkélkedhetnek. Élete első
erőemelő versenyén Erős Michaela (aki a
teen 13–16 éves) 75 kg-os kategóriában
indult – szlovák bajnok lett, ráadásul gugolásban szlovák rekordot, míg fekvenyomásban és holthúzásban világrekordot állított fel! Karácsony Péter már tapasztalt
versenyzőnek számít, a felnőtt férﬁ 82,5

kg-os kategóriában, saját egyéni összetett
csúcsát 20 kg-mal megjavítva a kilencedik
helyen végzett. Szombaton, a felnőtt férﬁ 110 kg-os kategóriában két dunaszerdahelyi sportember indult, Érsek Péter szintén a kilencedik helyen végzett (37,5 kg-ot
javítva saját összetett csúcsán), míg Horeš
Viktor alig maradt le a dobogóról, a negyedik helyet szerezte meg. Vasárnap a csapat
második legﬁatalabb tagja küzdött a juniorok 125 kg-os kategóriájában, és komoly
ellenfelek mellett bronzérmet szerzett.
A dunaszerdahelyi csapat végül összetettben a 14. helyen végzett, ami jó eredménynek számít, mivel a klubot csak öt
versenyző képviselte.
WWW.DUNASZERDAHELYI.SK • WWW.DUNAJSKOSTREDSKY.SK
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SPORT

Fantasztikus sikerrel zárták a dunaszerdahelyi pingvinek
a 2016/2017-es téli úszókupát.
2016. október 2-ától 2017. április 8-ig majdnem minden
hétvégén, 25 fordulón keresztül küzdöttek a szerdahelyi pingvinek. A tavalyi győztes, Pék Dezső, ﬁatalabb klubtársának,
Nyáry Richardnak adta át a vándorserleget. Ilyen még nem
történt a cseh téli kupa történetében, hogy egymást követő két
évben is külföldön marad a serleg, azaz a dunaszerdahelyi pingvineknél. A férﬁaknál Richard, a nőknél pedig Magda Okurková lett az abszolút győztes.
Tavaly ilyenkor közösen úszták át az Európát és Afrikát
összekötő Gibraltári-szorost új szlovák és cseh csúccsal. A

MOZAIK – MOZAIKA

Víťazná trojica
Deň zeme na SOŠ
20. apríla sa v organizácii súkromnej SOŠ na Neratovickom námestí, Trnavského samosprávneho kraja a Žitnoostrovského osvetového strediska uskutočnila oslava Dňa zeme.
Primátor mesta, Zoltán Hájos vo svojom príhovore vyzdvihol
dôležitosť ochrany životného prostredia a že za čisté prostredie
okolo nás sme zodpovední my sami. Ďalšími hosťami bol Horváth Zoltán, viceprimátor, Berényi József, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a iní.
Na podujatí vystúpil súbor ľudových tancov Krpčiarik s kyticou originálnych slovenských tancov, spomedzi žiakov školy
zarecitovala Molnár Ildikó báseň Józsefa Attilu, Mucska Hajnalka a Tóth Nikoleta zas účinkovali s hudobným programom.
Lőrincz Ákos a Marsal Margaréta tancovali a po nich zaspievali žiaci viacerých tried. Nakoniec nasledovalo zasadenie stromu, ktorého sa s riaditeľkou školy zúčastnil aj Zoltán Hájos a
Berényi József. Počas programov sa v miestnostiach školy konal tvorivý kreatívny tábor.
Hrajte s nami a získajte vstupenku na termálne kúpalisko
pre dve osoby.
Stačí ak správnu odpoveď na nasledujúcu otázku pošlete do
5. mája 2017 na press@perfects.sk
Čie básne sa recitovali na oslave?
Výhercovia predchádzajúceho čísla: Szabó Irén, Elek Attila, Horbulák Tibor.
Výhru im zašleme poštou.
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Nyerő hármas
A Föld napja a szakközépiskolában
Április 20-án emlékeztek meg a Föld napjáról a Neratovice téri
Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola diákjai és tanárai, Nagyszombat megye és a Csallóközi Népművelődési Központ közös szervezésében.
Tiszteletét tette az intézményben Dunaszerdahely polgármestere,
Hájos Zoltán, aki beszédében kihangsúlyozta a környezetvédelem
fontosságát, és azt, hogy a tiszta környezetünkért csakis mi magunk
vagyunk a felelősek. Horváth Zoltán alpolgármester is örömmel vette
a meghívást, s itt volt Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke, és
számos vendég, akik színesebbé tették jelenlétükkel a programot.
A fellépők közt részt vett a Krpčiarik elnevezésű néptánccsoport,
akik eredeti szlovák táncokkal szórakoztatták a jelenlévőket, az iskola
diákjai közül Molnár Ildikó József Attila-verssel készült, Mucska
Hajnalka és Tóth Nikoleta pedig zenés műsort adott elő. Lőrincz
Ákos és Marsal Margaréta tánca után több osztály énekelt közösen a
rendezvény végén, ezután vette kezdetét a faültetés, melyben az iskola
igazgatónője is részt vett Hájos Zoltánnal és Berényi Józseffel egyetemben. A programok alatt az iskola termeiben kreatív alkotótábor
működött.
Játsszon velünk, és nyerjen páros belépőt a termálfürdőbe!
Nem kell mást tennie, mint válaszolni a következő kérdésre, és elküldeni azt a press@perfects.sk címre 2017. május 5-ig!
Kinek a versét szavalták az ünnepségen?
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei: Szabó
Irén, Elek Attila, Horbulák Tibor. Nyereményüket postáztuk.
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Etnológia és őstörténet. Nagy Iván előadása. Csallóközi Múzeum
kiállítócsarnoka, 18.00
Aranyosi Péter: Borsodi homályos. A Dunaszerdahelyi Dumaszínház szervezésében. Vidékfejlesztési Szakközépiskola, 19.00
Képzőművészeti Spektrum 2017. A XX. kerületi amatőr képzőművészeti verseny résztvevőinek munkáiból rendezett kiállítás.
Csallóközi Múzeum kiállítócsarnoka, 18.00
Lelki nap házaspároknak, jegyeseknek. A Katolikus Egyház Dunaszerdahelyi Esperessége szervezésében. Plébániatemplom, Csaplár
Benedek Városi Művelődési Központ, 9.00
Therma natural championship.
Hotel Therma, 10.00
Szirmai Albert: Mágnás Miska (operett). A Magyar Zenés Színház előadása. Zene: Váci Szimfonikus Zenekar, vezényel: Farkas
Pál. Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, 16.00
Romance. Belső hangok. A Győri Balett előadása. Csaplár Benedek
Városi Művelődési Központ színházterme, 19.00

MÁJUS
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1. Dunaszerdahelyi Repülőnap. Sikabonyi reptér, 9.00

dunaszerdahelyi.sk/programok

•

dunajskostredsky.sk/programy

XXVI.
Dunaszerdahelyi
Zenei Napok

XXVI.
Dunajskostredské
hudobné dni

• április 25., kedd,
18.00, Vermesvilla: Kodály
50. – fellépnek a poz s o n y i
Konzervatórium és a
Zeneművészeti Főiskola
tanárai és diákjai
• április 27., csütörtök,
18.00,
Vermes-villa:
HOLZ-KLANG
3L
(Ausztria)
• május 2., kedd, 18.00,
MAI koncertterme: Ľudové mladistvá (Pozsony)

• 25. apríl, utorok,
18.00, Vermešova vila: Kodály 50. –
účinkujú pedagógovia
a žiaci Konzervatória
v Bratislave
a Vysokej školy
múzických umení
v Bratislave
• 27. apríl, štvrtok, 18.00,
Vermešova vila: HOLZKLANG 3L (Rakúsko)
• 2. máj, utorok, 18.00,
koncertná sála ZUŠ: Ľudové mladistvá (Bratislava)

Születések – Novorodenci
Dziadek Tamara
Bartal Botond
Csicsay Zara
Petriková Alexandra
Fariya Marfushinová
Balázsy Márk
Nagy Fruzsina
Varga Balázs
Molnárová Léna

PROGRAMAJÁNLÓ – PONUKA PROGRAMOV
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Krónika

Elhalálozások – Zomreli
Pálfyová Alžbeta (1937)
Lezsatková Eva (1939)
Csörgö Teodor (1954)
Szabóová Gizela (1938)
Eleková Alica (1974)
Sándor Michal (1936)
Vida Ľudovit (1929)
Banda Milan (1952)
Juliana Fehérová (1930)
Házasságkötés – Sobáše
Tamás Gavlider – Nikoletta Huszárová
Ing. Ivan Morva – Ing. Katarína
Ambróová
Péter Wimmer – Mgr. Zuzana Vargová
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Honfoglaló magyarok temetőjére
bukkantak a Tesco mellett

Következő számunkból
Megjelenés május 17-én.
Nasledujúce číslo vychádza 17. mája.

Minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy egy újabb honfoglalás kori temetkezés került ismét elő az útépítési munkálatok során a Tesco áruház mellett –
számolt be a lelet körüli eseményekről Nagy Iván, a Csallóközi Múzeum munkatársa
lapunknak. „Takács Mihály régész is megerősítette,
hogy minden kétséget kizáróan honfoglalás kori az
újabb feltárt régészeti lelet” – mondta el Nagy Iván.
„Eddig Dunaszerdahelyen csak feltételeztük a honfoglalók jelenlétét, ugyanis bár a Csallóközben számos
honfoglalás kori régészeti lelet került már elő, de Dunaszerdahelyen ilyet ezidáig nem találtak.
Feltételezéseinket, hogy itt is éltek honfoglaló őseink, eddig a törzsi helynevek megléte erősítette, hiszen
ezek bizonyosan a honfoglalás korában kellett keletkezzenek, addig, amíg a katonai-törzsi jellege megvolt
a honfoglalóknak. Az újabb lelet kapcsán azonban elmondható: ez a feltételezés immár a múlté – mostantól tényként mondhatjuk: városunk egykori területén is itt éltek már őseink.
A temetkezés ugyanis minden olyan jelleget, tulajdonságot magán hordoz, amely
a honfoglalás korára jellemző (díszítések, apró sírmellékletek, díszek stb.).
Rendkívüli jelentőségű leletről van tehát szó, amely egy nagyobb, most már bemért
temető része, amely temető már nem az építkezési területen fekszik. A közeljövőben
szakemberek segítségével szeretnék feltárni a teljes temetőt, amelynek sírleletei minden bizonnyal a Csallóközi Múzeumba fognak kerülni” – fogalmazott Nagy Iván.

Szent György-napok
Dni sv. Juraja

Üléseztek a képviselők
Poslanci rokovali

Dunaszerdahelyi Zenei Napok
Dunajskostredské hudobné dni

Opatrovateľský kurz
Slovenského červeného kríža
Územný spolok Slovenského červeného kríža v Dunajskej Strede (ÚzS SČK DS)
organizuje opatrovateľský kurz pre nezamestnaných, pre opatrovateľky v domácnosti
a sociálnych zariadeniach, pre au-pair detí.
Absolventi akreditovaného kurzu v trvaní 226 hodín obdržia Osvedčenie v slovenskom a nemeckom jazyku, platné v celej Európe. Navyše dostanú potvrdenie o absolvovaní 8-hodinového kurzu prvej pomoci, ktoré je platné v autoškolách a na pracoviskách.
Termín konania kurzu: 28. 04. 2017 – 30. 05. 2017
Nezamestnaní sú povinní 15 dní pred začatím kurzu odovzdať formulár B - potvrdenie poskytovateľa rekvaliﬁkácie, ktoré obdržia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede.
Kontakt:
ÚzS SČK DS
Dunajská Streda, Alžbetínske nám.1203, Obchodné a informačné centrum
4. posch., č. dv. 404
Tel.: 031/552 26 87, 0903 558 908
e-mail: dunajskastreda@redcross.sk
Dunajskostredský hlásnik
Šéfredaktor: Péter Rajkovics • Fotografie: Attila Nagy • Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská
Streda • IČO vydavateľa: 00588105, ISSN 1339 3707 • e-mail: press@
perfects.sk • Internet: www.dunajskostredsky.sk • Grafická príprava:
namedia • Tlačiareň: ADC MEDIA a.s., Vozokany • Expedícia: Perfects •
Evidenčné číslo: 233/08 • Nepredajné.

Szentmisék
Vasárnap: 8.00, 11.00, 15.30 (Mindenszentek-templom), Hétfő: 17.00, Kedd:
17.00, Szerda: 8.00, Csütörtök: (16.00 Szentségimádás), 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

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

