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Food revolution day v Dunajskej Strede
Food Revolution Day organizuje Food Foundation Jamieho Olivera s pomocou svojich ambasádorov po celom svete. Je to medzinárodný deň oslavy
jedla, kuchyne a zvyšovania povedomia o tom, ako jedlo ovplyvňuje naše
zdravie.
Food Revolution Day je výzva pre školy, škôlky, organizácie, ﬁrmy, komunity či jednotlivcov, aby v tento deň venovali svoj čas a pozornosť tomu čo budú konzumovať, aby zdieľali svoje skúsenosti s ostatnými, podelili sa o zážitky, recepty či posunuli ďalej svoje know-how ako zdravšie a zodpovednejšie
pristupovať k stravovaniu.
Medzinárodne sa jedná o
šiesty ročník, na Slovensku
organizuje O.Z. Jem iné toto
podujatie už piatykrát a po
prvýkrát sa doň zapojilo aj
mesto Dunajská Streda. Výzvu k revolúcii prijala Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede. V spolupráci s
OZ Stonožka, rodinné centrum, pripravila 19. - 20. máj
2017 interaktívnu prednášku pre žiakov piatych tried Základnej školy na Jilemnickeho ulici v Dunajskej Strede a Základnej školy Smetanov háj v Dunajskej Strede.
Na krátky čas sa z nich stali detektívi pátrajúci po cukre v jedlách a nápojoch, odborníci na miešanie ovocných limonád bez cukru ako aj na prípravu
zdravých nátierok. S veľkým zanietením objavovali informácie, ktoré boli aj
pre dospelých návštevníkov poobedňajšej prednášky zarážajúce, napr. že denne zjeme toľko cukru, koľko sa nachádza v 20 kusoch keksov bez toho, aby
som to chceli alebo o tom vedeli.
Revolucionármi sa stali aj naši najmenší. Pracovníci materskej škôlky na
ulici Széchenyiho pripravili deťom ovocno-zeleninové témy, za čo im patrí
vďaka.
Do projektu sa zapojili aj ﬁrmy a prevádzky v Dunajskej Strede Pre deti,
Charlie papierníctvo, Kukkonia a najmä Buena Coffee House. Pre zákazníkov mali pripravené ovocie zdarma.
S hrdosťou môžeme povedať, že aj nášmu mestu záleží na tom, aby sme
viedli deti k pozitívnemu vzťahu ku ovociu a zelenine. Už teraz sa tešíme na
ďalší ročník a akcie, ktoré pre občanov spoločne pripravíme.
Michaela Ravasz Pogányová

A Sikabony Polgári Társulás 2017. június 17-én harmadik alkalommal rendezi
meg a szabad tűzön készült ételek és házi
sütemények versenyét.
Aki szeretné megmérettetni magát és
csapatát a versenyen, bármilyen étellel nevezhet, amely elkészíthető bográcsban vagy
grillen. Várják nagymamáink régi, már
majdnem feledésbe merült receptjeit is a házi sütemények versenyén, legyen az sós avagy
édes. Itt a vissza nem térő alkalom, hogy elővegyék a ﬁók mélyéről a régi receptekkel teleírt füzeteket, és abból válasszanak, hogy újra élvezhessük a régi ízeket! Bővebb információk és a nevezéshez szükséges versenyszabályzat a sikabony.sk oldalon érhető el.

Babák „másztak”
Május 21-én délután a legkisebbek versenyeztek a MAX bevásárlóközpontban.
A babamászás versenytávja öt méter volt,
ekkora távolságot kellett a lehető legrövidebb idő alatt megtenniük. Összesen 14
kisded próbálkozott a megmérettetéssel,
közülük végül a leggyorsabb Ritter Zoe lett
13,6 másodperccel.
A versenyt követően a gyerekekre a bevásárlóközpont egész területén feladatok vártak, amelyek teljesítéséért pecsétet kaptak a
versenykártyájukra. Amennyiben az összes
pecsétet megszerezték, egy édességcsomagot
kaptak, és a tombolában is részt vettek. A jó
hangulatról a Glamour zenekar gondoskodott, amely interaktív műsorra invitálta a
gyerekeket. Természetesen a kísérőprogramok sem maradhattak ki, mint az arcfestés
vagy az élő meseﬁgurákkal való fotózkodás.

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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A gyorsabb ügyintézés érdekében

„Annak lehetőségét, hogy a polgárok két nyelven, szlovákul és magyarul
kapják meg az önkormányzat döntését
az ingatlan- és ebadóval, illetve a szemétdíjjal kapcsolatban, egy műszaki
„váltás” előzte meg, ugyanis egy évvel
ezelőtt lecseréltük a városi hivatal informatikai rendszerét. Mindez már teljesen összhangban van a meglévő informatikai törvénnyel, amely előírja az önkormányzatoknak, hogy tegyenek meg
mindent a polgárok elektronikus kommunikációjának elősegítéséért. Másrészt azon információk is napra készen
elérhetővé válnak a lakosok számára,
hogy esetleg van-e elmaradásuk a várossal szemben, valamint ellenőrizni
tudják a saját adataikat is.
A fejlesztések első része megtörtént –
a hivatalban tavaly cseréltük ki azt a
postai programot, amely a beérkező és

kimenő postát kezelte, továbbá az iratok kezelése is már ebben az új rendszerben történik. A következő lépés a
lakosok számára megteremteni egy
„ügyfélkaput”, amelyen keresztül lehetséges lesz online is a hivatali ügyintézés.
Tekintettel arra, hogy e témában a törvény is még bizonytalan (a csipes személyazonossági igazolványok cseréje
miatt), a hivatalnak is több ideje van felkészülni arra, hogy az informatikai

rendszer kezdetleges hibáit megismerjük. Addig a
hivatal alkalmazottjai – találkozva munkájuk során e problémákkal – igyekeznek a
fejlesztéseken keresztül javítani
azokat. Köszönetemet fejezem ki
ezúton is a városi
hivatal munkatársainak, hiszen a jövőbeli fejlődés érdekében mindezzel most pluszmunkát vállaltak, noha mindez később
az ő munkájukat is egyszerűsíteni fogja.
Az elektronikus kommunikációé a
jövő – szeretnénk ezért mi is okostelefonon és táblagépen is futó alkalmazást
fejleszteni. Egyelőre elmondhatom, az
első lépések megtörténtek, de még hónapok munkája van előttünk, hogy alkalmazkodjunk a fejlődő világ követelményeihez – a polgárok gyorsabb ügyintézését elősegítendő.”

V záujme rýchlejšieho vybavenia
V minulom období sa udiali vážne zmeny týkajúce sa
rozvoja informačného systému mestského úradu. Na túto
tému sme sa rozprávali s primátorom mesta, Zoltánom
Hájosom.
„Tomu, aby občania dostali rozhodnutia mesta o dani z nehnuteľnosti, za psa či o poplatku za odvoz odpadu, dvojjazyčne – v slovenčine a v maďarčine, predchádzala pred rokom
výmena informačného systému. Takže teraz je všetko v súlade
s platným zákonom, ktorý prikazuje samosprávam spraviť
všetko pre umožnenie komunikácie s občanmi elektronicky.
Na druhej strane sú pripravené riešenia na to, aby si občania
mohli pozrieť, či nemajú nedoplatok voči mestu, respektíve si
môžu skontrolovať svoje dáta.
Prvá časť vývoja je za nami, vlani sme na úrade vymenili
poštový program na evidenciu došlej a odoslanej pošty a aj

spisy sú už evidované v novom programe. Ďalším krokom
bude komunikácia s občanmi cez klientsku bránu. Vzhľadom na to, že v tejto téme je aj zákon ešte neistý (kvôli výmene ID kariet na čipové), má aj mestský úrad viac času
na prípravu a spoznanie počiatočných chýb informačného
systému. Tie, s ktorými sa pracovníci úradu stretávajú,
sa snažia vyriešiť s vývojárom softvéru. Musím pochváliť
postoj úradníkov, berú na seba veľa dodatočnej práce v záujme rozvoja, čo ale nakoniec uľahčí ich prácu v budúcnosti.
Budúcnosť patrí elektronickej komunikácii, preto
by sme v tejto súvislosti chceli rozvíjať aj možnosť komunikácie cez mobilné telefóny a tablety. Zatiaľ môžem
uviesť, že prvé kroky sme už urobili, ale čaká nás ešte mnoho mesiacov práce, aby sme sa prispôsobili narastajúcim
nárokom rozvíjajúceho sa sveta na urýchlenie vybavovania
klientskych záležitostí.”
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL – PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

A városi hivatal elektronikus
rendszerét érintően az elmúlt időszakban komoly fejlesztések zajlottak. Erről és a polgárokkal való kapcsolattartás további átalakulásáról
kérdeztük Hájos Zoltán polgármestert.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS – PLENUM

Megújulhat a Barátság téri óvoda
Ahogy arról előző számunkban beszámoltunk, városunk képviselő-testülete május 16-án, lapzártánkkal egyidőben tartotta legutóbbi ülését.
A képviselők döntöttek számuk csökkenéséről a 2018-as
választást követően, a mostani 25-ről 21-re, s jóváhagyták a
város 2016. évi számvitelét, amelyet Dunaszerdahely 970
ezer eurós többlettel zárta. Mindezt a közbeszerzések hatékony lebonyolítása mellett a gazdasági élet élénkülése következtében az adóbevételek növekedése is segítette, és a jövőre nézve is kedvező fejlődési kilátásokkal szolgál a város
számára.
A képviselők döntöttek a 2017-es költségvetés módosításáról is. Hodosy Szabolcs, a pénzügyi, költségvetési, városi va-

gyongazdálkodási és vállalkozói bizottság elnöke felolvasta a
polgármester azon levelét, amelyben jelezte, felmondta a szolgálati autóval kapcsolatos adásvételi szerződést.
„2017-es lízingjével kapcsolatos fel nem használt pénzösszeget, azaz 15 ezer eurót, amely a városi hivatal szolgáltatások tételében szerepel, csoportosítsák át a Barátság téri óvoda felújítására” – idézte a polgármester levelét Hodosy. Erre a célra egyébként a költségvetés további 70 ezer eurót fordít majd, amelyet a
szülők petícióban kértek az önkormányzattól.
A képviselők pedig nem támogatták azon javaslatot, amely
ﬁzetőssé tette volna az Ádor utca, az Akácfa utca és a Tábor utca közötti szakaszon a parkolást, mert a felszólalók szerint nem
segítené elő a városi közlekedés javulását, így a polgármesterrel
egyetemben más megoldás keresését javasolták.

Škôlka na Námestí priateľstva
sa dočká vynovenia
Ako sme vás informovali v predchádzajúcom čísle, 16. mája sa konalo
mestské zastupiteľstvo nášho mesta.
Poslanci okrem toho, že schválili zníženie počtu poslancov z dnešných 25 na
21 pre obdobie po voľbách 2018,
schválili tiež záverečný účet mesta, podľa ktorého Dunajská Streda uzavrela
rok 2016 s prebytkom 970 tisíc eur.
Dosiahlo sa to vzhľadom na účinnejšie
verejné obstarávanie, rast tempa hospodárstva a nárastu daňových príjmov a z
pohľadu na ďalší rozvoj mesta to má
vplyv na jeho pozitívny vývoj.
Poslanci rozhodli aj o modiﬁkácii aktuálneho rozpočtu mesta. Poslanec Ho4

dosy Szabolcs, vedúci komisie ﬁnancií,
rozpočtu a hospodárenia s majetkom
mesta, prečítal list primátora, v ktorom
uviedol, že vypovedal zmluvu o obstara-
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ní nového služobného vozidla. „Sumu
za lízing v rozpočte mesta 2017, ktorá
sa zrušením zmluvy uvoľní, teda 15 tisíc
eur v kapitole služby mestského úradu,
transferujeme na obnovu Materskej
školy na Námestí priateľstva” – citoval z
listu primátora Hodosy. Na tento cieľ je
v rozpočte určených mimochodom ďalších 70 tisíc eur, ktoré žiadali rodičia v
petícii.
Poslanci neschválili návrh na spoplatnenie parkovania na Ádorskej,
Agátovej a Táborskej ulici, keďže by to
podľa pripomienok poslancov nebolo
nápomocné na plynulosť premávky v
meste, takže v súlade s názorom primátora žiadali nájsť iné riešenie.

Gazdag kínálat Sikabonyban
SIKABONY POLGÁRI TÁRSULÁS

A Sikabony Polgári Társulás a városrész legaktívabb szervezete.
A társulás elnöke, Simon Ferenc
összegezte számunkra a közelmúlt
történéseit, és az előttük álló időszak
programjait.
„Nagyon örülünk neki, hogy a régi
sikabonyi temetőnél a sok előkészületet
követően megindult a terület kitisztítása – és reméljük, mihamarabbi rendbetételével is számol a város, ahogyan azt jelezték a hivatal részéről. Ha bemegyünk a
mostani temetőbe, azonnal látjuk, hogy
sajnos betelik, így mielőbb szükséges lesz
megnyitni az egykori, említett sírkertet.
Talán érdemes lenne elgondolkodni az
urnás temetés lehetőségén is.
Nemrégiben a sikabonyi temető bejárata mellett álló gránit obeliszket, amely
az 1960-ig különálló településrész 2. világháborúban elesett sikabonyi katonáinak állít emléket, hozatta rendbe a Sikabony Polgári Társulás” – mondta el Simon Ferenc.
Az emlékművet – egyfajta víznyomásos módszerrel – gyönyörűen letisztították, és a betűket újrafestették. A felújítást

a sikabonyi származású Magyarics ﬁvérek, Magyarics György és Zoltán (Kamenárstvo – Magyarics) végezték el a
társulás kérésére – teljesen ingyenesen.
„A közeljövőben a város segítségét
szeretnénk akarja kérni, hogy rendezzék
az emlékmű körüli kis parkot. A társulás
emellett a sikabonyi temetőben található
padokat fogja megjavítani, hogy azt a látogatók nyugodtan használhassák majd.”
A Sikabony Polgári Társulás éves tervezett programjainak a száma mintegy tizennyolc rendezvény, amelyből már több
mögöttünk van.
A következő hónap elején, június 3án szervezik meg gyerekek által várt,
színvonalas sikabonyi gyermeknapot,
ahol a legkisebbek kerülnek ismét az események középpontjába.
Június 17-én harmadik alkalommal
rendezik meg a szabad tűzön készült
ételek és házi sütemények versenyét.
Itt bármilyen étellel lehet nevezni,
amely elkészíthető bográcsban vagy grillen, illetve várják nagymamáink régi, már
majdnem feledésbe
merült receptjeit is.
A zsűriben idén ismét ott lesz Benke
László olimpiai bajnok mesterszakács,
mestercukrász és Bene Sándor mesterszakács is.

Július 1-jén családi sportnap várja a
gyermekes családokat és a szórakozni vágyókat – természetesen a legfőbb cél az
lesz, hogy együtt töltsék el az időt a kilátogató családok.
A július és az augusztusi hónapok maradnak a pihenésé, ugyanis a polgári társulás ebben az időszakben nem szervez
rendezvényeket.
Szeptember 16-án aztán egy ismét
izgalmasnak ígérkező eseményre, a IV.
Sikisörfesztre várják a sör és a mellé járó
laktató ételek, sültek szerelmeseit. Tavaly
több mint ötszáz sörözni vágyót csalt ki a
meghirdetett program – úgy tervezik,
hogy az idén is legkevesebb ennyi vendég
ne maradjon náluk „szárazon”, álljon meg
egy jót sörözni, beszélgetni.
Októberben tökös napokat, retró partit, novemberben Katalin bált, decemberben pedig a karácsonyi ünnepkör
több rendezvényét kínálják a sikabonyiaknak – és természetesen a dunaszerdahelyieknek is.
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KÖZÉRDEKŰ

Megújult a Thermalpark Hotel
Május végén adták át a felújított
dunaszerdahelyi Thermalpark
Hotelt, amely 117 vendég számára
nyújthat majd a jövőben szállást.
Az ünnepélyes fogadást megelőzően
Hájos Zoltán polgármester és Somogyi
Gábor, a Thermalpark DS Rt. igazgatója
sajtótájékoztató keretében ismertette a
média képviselőivel a fürdő remek eredményeit, amelynek köszönhetően az elmúlt öt évben hatalmas változáson ment
keresztül a dunaszerdahelyi turizmus
központja. Ennek gyümölcseként tavaly
már majdnem 400 ezer vendéget fogadhattak, gazdasági eredményeik is rekordot döntöttek – a bevételek 9,39 százalékos emelkedés mellett meghaladták a hárommillió eurót –, s új beruházásokat is
meg tudtak valósítani.
Mindezek kapcsán Hájos Zoltán
hangsúlyozta, jó utat választották öt évvel

6

ezelőtt, és bíznak abban, hogy az intenzív
fejlődés folytatódik, s a közeljövőben osztalékot is vehet ki a város a saját tulajdonában lévő részvénytársaságból. Somogyi
Gábor a tavaly elkezdett és most átadott
szállodafelújítás kapcsán elmondta, a korábbi kapacitás, vagyis a 16 szoba mellett
95 százalékos volt a foglalási arány, amely
egyértelművé tette a bővítés fontosságát.
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A jelenlegi 47 szobában közel 120 személyt tudnak majd elszállásolni – az igazgató bízik abban, hogy az első évben sikerül elérniük a 65 százalékos kihasználtságot. Háromcsillagos besorolás mellett
működik majd a létesítmény.
Somogyi kiemelte továbbá, céljuk,
hogy a Thermalpark az ár-érték arányban
a legjobb választás legyen Szlovákiában,
ezért minőségi szolgáltatásokat kívánnak
kínálni. Nincs ez másképp a szálloda esetében sem, s noha mindez drágulást is jelent majd az árakban, de a más színvonalat kívánó vendégeknek is tudnak más létesítményekben szállást kínálni.
Az árak tekintetében mindez azt jelenti, hogy például száz eurónál valamivel kevesebbért lehet egy kétágyas szobát egy éjszakára listaáron lefoglalni, amiben benne
van a reggeli és a két személyre szóló belépő is a fürdőbe. Érdekességként azt is elárulták, hogy a medencék és az azokhoz
legközelebb lévő szoba közti távolság csak
húsz méter, magyarán akár fürdőköpenyben is át lehet sétálni a fürdőrészbe.
A sajtó munkatársai ezután megtekinthettek néhány szobát, majd az ünnepélyes megnyitót követően a meghívott
vendégek is megcsodálhatták az ízlésesen
berendezett szobákat, illetvte az új konferenciatermet is.
Horváth Zoltán alpolgármester a
vendégek köszöntésekor kiemelte, mindig öröm, ha új befektetések valósulnak
meg a Csallóközben, s bízik abban, hogy
minél többen fogják majd az új hotelt is
kipróbálni.

Zrekonštruovaný Thermalpark Hotel

Primátor mesta, Hájos Zoltán a riaditeľ Thermalparku,
Somogyi Gábor, na tlačovej besede pred slávnostnou recepciou informoval zástupcov médií o vynikajúcich výsledkoch
kúpaliska v minulom roku, za ktoré vďačí zmenám posledných piatich rokov. Zmeny priniesli svoje ovocie, vlani toto turistické centrum navštívilo takmer 400 tisíc hostí, rekordné
boli aj hospodárske výsledky, príjem narástol o 9,39 percent a
prekonal výšku 3 milióny eur, čo malo za následok, že si mohli
dovoliť rekonštrukciu.

V súvislosti s tým Hájos Zoltán zdôraznil, že nastúpená
cesta je dobrá, verí, že pozitívny rozvoj bude pokračovať a v blízkej budúcnosti si mesto bude môcť uplatniť aj dividendy z akciovej spoločnosti. Somogyi Gábor v súvislosti s rekonštrukciou hotela uviedol, že pri predchádzajúcej kapacite 16 izieb bola obsadenosť hotela 95 percentná, čo dokazuje nevyhnutnosť
rozšírenia kapacity. V súčasných 47 izbách vedia ubytovať 120
osôb, riaditeľ dúfa, že už v prvom roku sa im podarí dosiahnuť
65 percentnú obsadenosť. Hotel bude v kategórii 3 hviezdičiek.
Somogyi ďalej zdôraznil, že preto, aby bol Thermalpark slovenskou jednotkou v pomere cena-hodnota, budú ponúkať kva-

PRE VEREJNOSŤ

Koncom mája bol odovzdaný do užívania zrekonštruovaný dunajskostredský Thermalpark Hotel, ktorý
bude odteraz môcť ponúknuť svoje ubytovacie služby
117 hosťom.

litné služby, tak je tomu aj v oblasti ubytovania, čo bude znamenať aj určitý nárast ceny, ale pre hostí žiadajúcich inú úroveň služieb budú môcť ponúknuť ubytovanie v iných zariadeniach.
Zmena v cenovej kategórii znamená to, že dvojposteľovú izbu
ponúkajú za niečo menej ako 100 eur vrátane raňajok a vstupného na kúpalisko. Ako zaujímavosť uviedol, že vzdialenosť
najbližšej izby od bazénov je len 20 metrov a na kúpalisko sa dá
prejsť aj len v župane.

Predstavitelia médií a pozvaní hostia si potom mohli pozrieť
niekoľko vkusne zariadených izieb a konferenčnú miestnosť.
Viceprimátor Horváth Zoltán pozdravil hostí a vyjadril svoje
potešenie, že sa na Žitnom ostrove znova podarila jedna investícia a verí, že si získa veľa návštevníkov.
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KULTÚRA

Duna Menti Tavasz
A szlovákiai magyar gyermekek bábés színjátszó fesztiválja, azaz a Duna
Menti Tavasz május 30-tól június 2-ig
várja a látogatókat a Csaplár Benedek
Városi Művelődési Központban. Alább
a fesztivál dunaszerdahelyi fellépőit
emeljük ki, míg a teljes program
a dunaszerdahelyi.sk-n érhető el.
2017. május 30., kedd
– Egy kerek nap, előadja a Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola Új Hullám
Színjátszó Csoportja, rendezte Madocsai
Kardos Klaudia és Sziklai „Sziki” Krisztina
Meseváros műsorai – 15.00–18.00
15.00 Ovisok játékos műsora, az Óbudai Népzeneiskola zenekara, Bálint Károly
tekerős műsora, 16.00 a Kobold zenekar
műsora
2017. május 31., szerda
– Varjútestvérek (bábos mese), előadja
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a Dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ Gézengúzok
Bábcsoportja, rendezte Csörgei Tünde
– Ez egy ilyen nap (szerkesztett játék),
előadja a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ és a Csemadok Dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapszervezet Fókusz Gyermekszínpada, rendezte
Jarábik Gabriella és Kuklis Katalin
Meseváros műsorai – 15.00-18.00
15.00 Krpčiarik Néptánccsoport, az
Óbudai Népzeneiskola zenekara, Művészeti Alapiskola moderntáncosai, Bálint Károly tekerős műsora, Hajnalvándor koncert,
17.00 Szunyog Zsuzsa: Volt egy kertem
(megzenesített gyerekversek, gyerekdalok),
gitáron kísér Farnbauer Péter
2017. június 1., csütörtök
Meseváros műsorai – 15.00-18.00
15.00 Campa-nulla verséneklő együttes,
Bálint Károly tekerős műsora, 17.00 Zsap-
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ka Attila, Vadkerti Imre és Sipos Dávid
gyermekműsora
2017. június 2., péntek
Eredményhirdetés, díjkiosztás a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ
színháztermében
8.00 – Király- és fesztiválbúcsúztató,
zászlóbontás a Csaplár Benedek Városi
Művelődési Központ előtti színpadon a
fesztiválsereggel
9.00 – Népi gyermekjátékok, előadja a
Féli Községi Hivatal Katica Óvoda csoportja, rendezte Méry Irén és Kolláth
Zsuzsa
9.10 – Arany János: Buda halála –
rendezte: Gál Tamás, zene: Gál Tamás –
a bábokat öltöztette: Kiss Szilvia – zenész: Mester László – előadja: Gál Tamás
10.20 – Eredményhirdetés
A műsorokra a belépőjegyek ára 1,50 euró, míg a Meseváros műsorai ingyenesek.

A századik maraton Bostonban!

– Hogyan sikerült eljutnod Bostonba?
Kik segítettek, támogattak?
– Amerikai utazásom előtt számos
potenciális támogatót kerestem fel: kilincseltem, kopogtattam sokfelé. Utaztam Pozsonyba, Budapestre, Komáromba, és persze Dunaszerdahelyre. Támogatóimat saját kérésükre nem sorolnám
fel név szerint, azonban a dunaszerdahelyi Petényi Gyuri bácsi mellett nem mehetek el szó nélkül. Ő már évekkel ezelőtt tudott az álmomról, és az első perctől kezdve hitt bennem! Támogatott erkölcsileg és anyagilag is. És ami nagyon
fontos, mellettem állt a családom – ezúton is köszönöm nekik és minden támogatómnak, hogy lehetővé tették az
egyik fontos álmom megvalósulását!
– Ez volt a 100. maratonfutásod. Miben volt más ez a többitől? S miért éppen
Boston?
– A 100. maratonfutás, úgy gondolom, hatalmas mérföldkő azok életében,
akik eljutnak idáig. Tudomásom szerint

Felvidéken 65 ilyen ember van rajtam kívül. S hogy mitől más ezt Bostonban lefutni? Elsősorban azt kell tudni, hogy
nagyon komoly, presztízsértékű versenyről beszélünk, vagyis a világ legnagyobb
hagyományokkal rendelkező maratonfutásáról, amelyet 1897-től minden évben megrendeznek.
Életem talán egyik legnagyobb álma
volt részt venni ezen a versenyen, a régi
történelmi pályán. Ugyanis a rendezők
történelmi pályaként hirdetik a bostoni
maratont, amely a kezdetektől ugyanaz,
mindössze a 20. század elején picit meghosszabították a jelenlegi 42,195
km-t mintegy 3 km-rel. A rajt
Hopkintonból indult, és a bostoni
könyvtár előtt ért véget. Nehéz
pálya, az emelkedők és a lejtők miatt. Azonban a hangulata elmondhatatlan... Nem egész 30
ezer futót 2 millió ember buzdít
az utak mentén! Valóban csodálatos érzés – hasonlót talán a New
York-i maratonon éltem át.
El kell mondanom, hogy bostoni ottlétemet nagyban támogatta Dálnoki Ádám és kedves
családja, a magyar vendéglátóink,
akik befogadtak bennünket, és
biztosították számunkra az étkezést és a szállást, ugyanis a feleségemmel, Katival utaztam ki.

– Sokan azt is tudják rólad, hogy
cukorbeteg vagy, ami eleve hátrányt
jelenthet a sportban.
– Igen, valóban, már négyéves
koromtól cukorbeteg vagyok. Talán ez a betegség is hozzájárult,
hogy meg szerettem volna magamnak és a világnak is mutatni, hogy
lépéshátrányból is sokat tehet az
ember.
– Hogyan látod a sport szerepét
a mai ﬁatalok körében? Érdekli
őket? Gondolnak már most az
egészségükre?
– Úgy gondolom, a sportnak sokkalta nagyobb szerepet kellene kapnia. Nagyon szomorúan látom, sajnos egyre több gyermek – a számítógépes világnak köszönhetően – a gépek
előtt szocializálódva már túlsúllyal küzd,
ami aztán kihat az egész életére, életminőségére.
Azt azonban örömmel nyugtázom,
hogy egyre több és több ember fut, kocog. Úgy Dunaszerdahelyen mint a
környékbeli falvakban. Amikor 21 éve
elkezdtem a futást, szinte alig láttam
sportszerűen futó embereket – ám ez
az arány az utóbbi tíz évben, Istennek
hála, rohamosan javulni látszik. Elég
szétnézni a környéken: egyre több helyen szerveznek pl. futóversenyeket,
amelyek része a gyermekeket célzó pár
száz méteres versenytáv is.
Meg kell szerettessük a gyermekekkel
a mozgást! Régi, de nagyon igaz a mondás, amelyet hiszek és vallok, hogy ép
testben él az ép lélek. Sokszor teszik fel
nekem a kérdést, hogyan képes maratoni, 42,195 km hosszú távot végigfutni
egy ember. A válasz egyszerű: sok edzéssel, akarattal és fanatizmussal. A fej irányítja az egész testet, és ha fejben „rendben vagy”, akkor sok mindent képes vagy
megcsinálni, véghezvinni!
Vallásos emberként azt is el kell
mondjam, tudom, hogy engem mindig
a tenyerén hordozott az Isten, amiért
mindig is tisztelettel és szeretettel gondolok rá!
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BEMUTATJUK

Hodossy Pétert leginkább maratonfutóként ismerik, noha Kárpátmedencei gyalogos zarándoklata is
sokak számára ismertté tette.
Legutóbbi bostoni, „jubileumi”
maratonfutása kapcsán kérdeztük.

OKTATÁS

A magángimié az év diáklapja!
Az 2017-es „év diáklapja” címet a magyarországi DUE-Médiahálózat, a magyar nyelvű diákmédia legnagyobb és legnevesebb versenyén nyerték el május 19-én a magángimisek.
„Mi is beneveztünk a MAGÁN-ÉLET idei számával. Suliújságunk szerkesztősége meghívást kapott az Ifjúsági Sajtófesztiválra,
ahol ismertették a verseny végeredményét. Ünnepélyes keretek
közt, híres magyarországi médiaszemélyiségek társaságában kihirdették, hogy MAGÁN-ÉLET című diáklapunk a suliújságok kategóriájában az 1. helyen végzett.
Mindenkinek köszönetet mondunk, aki részt vett az újsággal
kapcsolatos munkálatokban, és része van ebben a történelmi sikerben” – adták hírül a ﬁatalok.

Soproni jutalomkirándulás
Május 5-én négy autóbusz indult útnak 189 Vámbéry Ármin Gimnáziumba járó tanulóval Nagycenk és Sopron felé.
Rendkívül izgatottak voltunk, vártuk már ezt a kirándulást, melyet még az őszi, november 17-i diáknapra megrendezett GI–MIT TUD?-on való szereplésért kaptunk iskolánk
szülői szövetségétől.
Akkor mi mutathattuk be, milyen tehetségesek, ügyesek
vagyunk különféle iskolán kívüli tevékenységben (tánc, zenélés, színielőadás), most pedig mi kaptunk felejthetetlen élményeket. Elsőként a nagycenki Széchenyi-kastélyt látogattuk
meg, ahol egy kedves idegenvezető fogadott bennünket. Utána
mindenki a saját tempójában járhatta körbe Széchenyi István,
a legnagyobb magyar egykori lakhelyét. Lenyűgözött bennün- vart meg a rossz időjárás sem. Sétálgattunk a Taródi-vár köket a híres, a világörökség részét képező hársfasor, amely 450 rül, és megnéztük a Kecske-templomot. Késő délután indultunk haza tele élményekkel. Köszönjük a lehetőséget.
közel 300 éves hársfából áll.
A következő úti cél Sopron volt. Lehetőségünk volt felA III.C osztályközössége nevében:
menni a Tűztoronyba, ahonnét rálátni egész Nyugat-MagyarBereznai Zsuzsi és Karácsony Laura
országra. Ezt városnézés követte, amelyet szerencsére nem za-

Dobogókőn jártak
Május 16-án a Vidékfejlesztési Szakközépiskola hotelakadémiájának negyedikes osztálya Dobogókőn töltött el egy
mesés, kalandokkal teli napot.
A Visegrádi-hegységben, valamint a Pilisben túrázó diákok természeti akadályokkal megküzdve, vízesés mentén eljutva a túra végére, összesen nem egész 15 km-t tettek meg. Az út felén megpihentek, új erőre kaptak a nyílt lángon készült ﬁnomságoktól. Esőt
jósoltak, de helyette a patakoktól csordultig telt cipőkben csónakáztak el az út végéig. Mindenkinek nagyon tetszett, bátran ajánlják másoknak is a kalandos, fák alatt megbúvó ösvényeket.
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SPORT

Viola Gergely németországi sikere
Remek idényt tudhat maga mögött
a dunaszerdahelyi Viola Gergely, aki
a Fortuna Köln csapatával megnyerte
a német ifjúsági második ligát.

„Számomra jól alakult az idény. Volt
egy komolyabb sérülésem, amely miatt két
hónapot ki kellett hagynom, de ezt leszámítva jól sikerült az évad. Eddig hét gólt
szereztem, és még két forduló hátravan.
Ami a következő idényt illeti, már nem fogok az iﬁ játékosok közé tartozni, de a többi csapattársam, akik nem öregednek ki a
korosztályból, azok a legmagasabb német
osztályban fognak játszani, és ez nagyon
jó. A jövőmről még nem tudok sokat, a
nyáron eldől, hol folytatom tovább.”

„Már két fordulóval a vége előtt 8 pontos előnyre tettünk szert, és megnyertük a
bajnokságot. Ez nagy dolog, az egész csapat dicséretet érdemel. Az idény során egy
csapattá és családdá váltunk.” – értékelte
röviden az elmúlt évadot a 18 éves tehetség, aki egyénileg is kiváló évet zárt.

Országos bajnokok lettek
Május 17-én Trencsénben rendezték a ﬁatalabb diáklányok (alapiskolák, szabadidőközpontok, klubok) országos
bajnokságának döntőjét.

A viadal 43. évadjának négyes döntőjébe két dunaszerdahelyi csapat is bejutott, az MSK és a Szabadidőközpont csapata. A városi klub csapata fölényesen diadalmaskodott, miután minden mérkőzését megnyerte, de a második hely is városunkba került.

Eredmények:
CVČ Trencsén – Dunaszerdahelyi VSK – 3:13 (3:4)
CVČ Trencsén – CVČ Dunaszerdahely – 15:15 (9:5)
Dunaszerdahelyi VSK– CVČ Nagybiccse – 17:11
(11:5)
CVČ Trencsén – CVČ Nagybiccse – 13:13 (4:6)
CVČ Dun. Streda – Dunaszerdahelyi VSK – 13:17
(4:9)
CVČ Nagybiccse – CVČ Dunaszerdahely – 15:15 (8:6)

Kevésen múlott a dobogó
Május közepén a városi sportcsarnok adott otthont a középiskolák országos bajnokságának.
A sportgimnázium csapata nagyon szép eredményt ért el a viadalon, és végül a 4. helyet szerezte meg. A csoportban egy góllal maradt
le az első helyről, és a harmadik helyért zajló csatában szintén egygólos vereséget szenvedett. A bajnoki címet a trencséniek szerezték
meg, akik a döntőben legyőzték a pozsonyiakat.
A csapat névsora: Sághi Dóra Emese, Kozma Emese, Marczell
Melinda, Fekete Vanessa, Csontos Lilla, Šesták Margit, Demeter
Virág Orsolya, Bosák Cyntia, Józan Réka, Posvancz Rebeka, Rudy
Brigitta, Póda Zsóﬁa, edző: Németh Lívia.
12
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Tizenhárom hazai érem
SPORT

Május utolsó szombatján hatodik alkalommal rendezték meg a Csallóközi kupa nemzetközi birkózó versenyt,
amelyre hét ország – Szlovákia, Magyarország, Csehország, Ausztria, Románia, Horvátország és Lengyelország – csapatainak 159 birkózója nevezett be. Öt állam kadet válogatottja garantálta a verseny nívóját.

serdülő
47 kg, Gaál András, 1. hely, Szakács Dominik, 3. hely
53 kg, Darvas Patrik, 1. hely
59 kg, Nagy Nico Kristóf, 3. hely

A megnyitón Hakszer Roland, a dunaszerdahelyi klub elnöke köszöntötte a versenyzőket és a csapatokat, majd Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke kívánt sok sikert a
birkózóknak. Az ünnepélyes megnyitón részt vett Horváth
Zoltán, Dunaszerdahely alpolgármestere is, valamint a hazai
birkózó sport kiválóságai.

kadet
46 kg, Csörgő Tamás, 3. hely
50 kg, Csörgő László, 3. hely
63 kg, Gányovics Balázs, 3. hely
junior
60 kg Hakszer Balázs 1.hely
74 kg Bürsöly Gergely 2.hely
kadet lányok:
52 kg, Csepi Viktória, 3. hely
U-23
60 kg, Juhász Mária, 1. hely

A diákoknál 37 kg-ban Kovács Ferenc Dániel, 44 kg-ban
Bazsó Marek a serdülők között 47 kg-ban Gaál András, 52
kg-ban Darvas Patrik a juniorok között Hakszer Balázs és az
U-23 korosztályban 60 kg-ban Juhász Mária állhattak fel a
dobogó legfelsőbb fokára.
A csapatversenyt a Dunaszerdahelyi birkózó klub nyerte a
magyar kadet válogatott és a pozsonyi Dunajplavba előtt.

Csapatverseny:
1. Dunaszerdahelyi Birkózó Klub, 81 pont
2. Magyar válogatott, 56 pont
3. Dunajplavba Bratislava, 42 pont
4. Sokol Vítkovice, 40 pont
5. Lengyel válogatott, 39 pont
6. Román válogatott, 39 pont

A dunaszerdahelyiek érmesei:
Diák
37 kg, Kovács Ferenc Dániel, 1. hely
44 kg, Bazsó Marek, 1. hely
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Víťazná trojica
Viac príležitostí pre hudobné skupiny
V tohoročnej ponuke hudobných programov „Martosi Szabadegyetem“ dostane príležitosť vystúpiť viac domácich hudobných skupín - vysvitlo 25. mája na tlačovej konferencii v dunajskostredskom Soul Hunter Music Clube.
Na stretnutí bola podpísaná aj zmluva, v ktorej sa dohodli organizátori Martfesztu, Via Nova ICS, Združenie maďarských
hudobníkov Slovenska a Harmónia – na vzájomnej pomoci. V
rozhovore nám Gubík László, hlavný organizátor Martfesztu
povedal, že na tohoročnom festivale dostane mimoriadnu pozornosť otázka starostlivosti o naše talenty, nielen v oblasti hudby, ale
aj športu a kultúry. Na„Martosi Szabadegyetem” vystúpia v tomto
roku také hudobné skupiny, ako Phoenix RT, Jóvilágvan, Arizóna a Rómeó Vérzik, ktorí sú nositeľmi ceny Harmónia, uviedol
Lacza Gergely, predseda SZMAZE, pričom zdôraznil, že počas
11 rokov od objavenia skupín sa už dostali na takú úroveň, že môžu vystúpiť na významných festivaloch. V tejto činnosti by v spolupráci s organizátormi Maďarskej hudobnej ceny na Slovensku
chceli naďalej pokračovať, už teraz majú niekoľko nápadov.
Hrajte s nami a získajte vstupenku na termálne kúpalisko pre
dve osoby! Stačí ak odpoviete na náš kvíz a odpoveď zašlete do
10. júna 2017 na press@perfects.sk.
Uveďte tri domáce hudobné skupiny, ktoré vystúpia na Martfeszt! Výhercovia z predchádzajúceho čísla Dunajskostredského
hlásnika sú: Szalay Ivett, Bátky Tibor, Juhász Attila.
Výhru im posielame poštou.
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Nyerő hármas
Jó lehetőség a felvidéki zenekaroknak
A Martosi Szabadegyetem zenei kínálatában még nagyobb teret
kapnak a felvidéki zenekarok – derült ki a május 25-én a dunaszerdahelyi Soul Hunter Music Clubban tartott sajtótájékoztatón.
A találkozón egy együttműködési szerződés aláírására is sor került, amelyben a Martfesztet szervező Via Nova ICS, a Szlovákiai
Magyar Zenészek Egyesülete valamint a Harmónia – Szlovákiai
Magyar Zenei Díj szervezői megállapodtak a kölcsönös segítségben.
Ahogy azt Gubík László, a Martfeszt főszervezője kérdésünkre elmondta, az idei fesztiválon különös hangsúlyt kap a felvidéki tehetségek gondozása, nem csak a zene, hanem a sport, kultúra területén is.
A Martosi Szabadegyetemen idén olyan elismert hazai zenekarok
lépnek fel, mint a Phoenix RT, a Jóvilágvan, az Arizóna, a Rómeó
Vérzik, akiket korábban Harmónia díjjal jutalmaztak, emlékeztetett
Lacza Gergely, a SZMAZE elnöke, s egyúttal kiemelte, működésük
több mint 11 éve alatt a tehetségek felfedezésén és gondozásán túl
már az adott csapatok eljutottak oda, hogy a meghatározó fesztiválokon léphetnek. Ebbéli tevékenységüket pedig a Szlovákiai Magyar
Zenei Díj szervezőivel továbbra is folytatni kívánják, már most több
új ötletük van.
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. június 10-ig!
Nevezzen meg három hazai együttest, aki fellép a Martfeszten!
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei: Szalay
Ivett, Bátky Tibor, Juhász Attila. Nyereményüket postáztuk.
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WLF Fashion Show Summer 2017. MAX üzletközpont legfelső
emeleti parkolója, 20.00
Családi nap a Vámbéryben. Vámbéry Ármin Alapiskola udvara,
9.00
Felvidéki juniális. Fellép Nótár Mary, Gáspár Laci, Funkiez, Valaskó Feri, Rockwell. Sikabonyi sportpálya, 11.00
Sikabonyi gyereknap. A Sikabony Polgári Társulás szervezésében.
Sikabonyi Közösségi ház, 14.30
KOMP – Kortárs Művészeti Panoráma – 2017. Csaplár Benedek
Városi Művelődési Központ, 17.00
Halász Judit koncert. Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ
színházterme, 11.00
Habos Napok – a Klikk Out szervezésében június 8–10. között,
Vásártér, nyitónapon 14.00 órától
Vágó Bernadett és Miller Zoltán: Budapesti randevú. A legismertebb operett-, musical- és pop slágerek estje. Csaplár Benedek
Városi Művelődési Központ, 19.00
Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli (vígjáték). A Rivalda színház
előadása, 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Csaplár Benedek Városi
Művelődési Központ, 19.00
Felvidéki Vágta 2017. Június 23-án Csárdáskirálynő nagyoperett,
június 24-én futamok, majd 21.00 órától Edda élőkoncert. Sikabonyi reptér, nyitónapon 18.00 órától

dunaszerdahelyi.sk/programok

•

dunajskostredsky.sk/programy

SZËRDEHELYI
SÉTATÉREN
A Csallóközi
Gyermeknéptánccsoport
műsorra
Csaplár Benedek
Városi Művelődési
Központ
színházterme,
június 30., 18.00

Születések –
Novorodenci
Lampert Zoja
Czentlaki Alex
Ábrahám Justin
Kő Maya Liliána
Jankovičová Zara
Cisarík Sebastián
Pálfy Franciska
Varga György

PROGRAMAJÁNLÓ – PONUKA PROGRAMOV

JÚNIUS

Krónika

Elhalálozások –
Zomreli
Sárköziová Ružena (1939)
Vörösová Irena ( 1937)
Czére Eugen (1961)
Lelkesová Magdaléna ( 1929)
Biznár Ladislav (1966)
Kovácsová Katarína (1931)
Mgr. Horváthová Mária (1955)
Szabó Vojtech (1942)
Tóth Eugen (1948)
Ábrahámová Rozália (1952)
Nagyová Margita (1953)
Baráth Jozef (1935)

Házasságkötés –
Sobáše
Tomáš Hantos – Katarína Alpárová
Richard Álló –
Julianna Kamenárová
Ing. Peter Sidó – Erika Miklósfalvai
Patrik Veselý – Kinga Herbergerová
Tibor Marczel – Veronika Kovács
Ing. Imrich Nyilfa –
Ing. Judita Faragová
Zoltán Marczell –
Kristína Tordajiová
Attila Sárai – Annamária Kovácsová
Mgr. Jozef Méry –
Ingrida Zsemlovicsová
MUDr. Balázs Laczkó –
MUDr. Michaela Weberová
Michal Rolf Jänisch –
Melinda Bugár
Jan Zelenak – Ing. Andrea Bestrová
Kristián Juhász – Zsanett Nagy
Imrich Esztergályos –
Miriama Bírová
Ján Berta – Zuzana Miklóšová

WWW.DUNASZERDAHELYI.SK • WWW.DUNAJSKOSTREDSKY.SK
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Majdnem rózsás a helyzet –
kisebb szépséghibákkal

Következő számunkból
Megjelenés június 21-én.
Nasledujúce číslo vychádza 21. júna.

Múlt év szeptember végén indultak a munkálatok, hogy megújítsák, és szebbé
tegyék a Rózsa ligeti parkot. Közel nyolc hónap elteltével érdeklődtünk a munkálatok vezetőjétől, Harmanovsky Viktor mérnöktől, a Municipal Real Estate kft.
munkatársától, milyen ma a park állapota.
– Beérni látszik munkánk gyümölcse: egyre sűrűbb és zöldebb a
fű, kezdenek virágozni a rózsák. Az
elmúlt tél keményebb volt az utóbbi időben megszokottnál, de a bokorrózsák 99%-a szépen átvészelte
a hideg időszakot. A magas törzsűek közül néhány nem bírta a telet,
de ezeket kedden pótoltuk. Még egy fontos teendőnk van, szeméttároló edényeket szeretnénk elhelyezni a parkban, hogy a látogatók ne szemeteljenek.
– Hogy viszonyulnak a lakosok, a látogatók a megújult parkhoz?
– Gyakran látogatok ki kollégáimmal a parkba, sokszor találkozunk pihenő, beszélgető emberekkel, és mondhatom, mindenkinek tetszik a látvány. Vannak persze kivételek is, akik úgy gondolják, hogy a mindenki részére ültetett növények náluk jobb helyen
lennének. Kellemetlen meglepetésként ért minket tavasz elején, hogy a kicsi, gömb alakú bokrokból négy eltűnt, illetve a magas törzsű rózsák közül is kihúztak négy darabot.
Ilyenkor nem igazán értem az elkövetőt, hogy miért kell másokat megrövidítenie. Mindenesetre a napokban már az ellopott növényeket is pótoljuk.
– Hogyan előzhető meg a növénylopás?
– Ezúton is kérjük a lakosságot, hogy amennyiben szemtanúi lopásnak, vagy rongálásnak, akkor azt jelentsék a városi rendőrségen. Ugyanakkor jó lenne, ha a jövőben térﬁgyelő kamerarendszer is el lenne helyezve a parkban és környékén.
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Duna Menti Tavasz
Podunajská jar

Gyereknap
Medzinárodný deň detí

Fejlődő városi kézilabda
Hádzaná na dobrej ceste
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