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A várakozás megszentelése
A november eddig viszonylag kellemes arcát mutatta, az
első havazás előtt idén mindenkinek volt ideje téli gumira
váltani, s talán felkészülnie arra is, ami az év utolsó hónapjában vár ránk. A karácsonyi vásárlási hajszára gondolok,
amely már november közepén éreztette hatását, s e dömping sajnos csak fokozódni fog.
Nagyon távol vagyunk attól, hogy az advent időszaka
végre valamennyire a megnyugvásról, a várakozásról és a
„lassúbb ütemre kapcsolásról” szóljon az emberek többségénél. A vállalati szinteken a zárások, a kereskedelemben a
legnagyobb eladások hetei várnak ránk, s ebben a zűrzavarban sok türelemre lesz szükség, még a városban közlekedve
is. Ettől függetlenül jó volna néhány kellemes pillanatot eltölteni a karácsonyi vásárban idehaza is, hiszen a nagyvárosi
tömeghez képest itt nyugodtabban találkozhatunk barátainkkal, s ráadásul „otthonosabban” is, hiszen a legtöbb idegen talán egy picit ismerős.
Jómagam a gyorsuló tempóban az utóbbi időben igyekszem hangsúlyosan odaﬁgyelni. Főképp arra, ne váljék az
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ajándékvásárlás valamiféle kötelező kényszerré, amit az általános feladatok miatt teljesíteni kell, hanem örömet leljek
a keresés során is. Gondoljunk csak bele, hányan vannak
olyanok, akiknek nem adatik meg az ajándékozás pillanata,
s amennyiben mi magunk törjük szét ennek kincsét, akkor
tényleg nincs értelme az egésznek.
Jussanak eszünkbe Pilinszky János megszívlelendő sorai:
„A karácsony a szeretet, és ádvent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár – jól várakozik, s már
várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja
azt, ami az övé – szabad, és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik,
az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák percek kattogó, szenvtelen vonulását.
Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb
annál, amire vár.”
Rajkovics Péter, főszerkesztő

12. o.
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Ružová záhrada sa rozrastá
Prvé zakopnutie motyky bolo minulú jeseň, v tomto roku sa sad ruží v
Ružovom háji odovzdal verejnosti. Ale jeho skrášľovanie tým neskončilo.
„V novembri sme vysadili ďalších 130 ruží – po tri kusy z každého druhu –, všetky sú výsledkom šľachtenia Győryho Szilvesztera ” – povedal
Harmanovsky Viktor, ktorý je zodpovedný za mestskú zeleň. „Všetky tieto
kvety sa vysadili do prvej časti záhrady, ktorú teraz ešte viac skrášľujú, súčasne však do zadnej časti záhrady sme zasadíli ruže Márka Gergelya. Budeme sa snažiť celý háj postupne skrášľovať, napríklad k lavičkám zasadíme
popínavé ruže. Denne sa staráme, ruže polievame, orezávame kvety, kosíme
trávu, nech je vždy všetko pekné, nech majú návštevníci radosť” – ukončil
Ing. Harmanovsky.
Díjeső a Novus Ortus Diákszínpadnak!
A Szepsiben és Buzitán november 9. és 12. között megrendezett
XIX. Egressy Béni országos színjátszó fesztivál nívódíját kapta meg a dunaszerdahelyi Novus Ortus Diákszínpad, akik emellett elhozták A legígéretesebb tehetség díját (Szabó Emma), valamint a Szepsi Városi Művelődési Központ díját is, a korosztályi problémák feldolgozásáért.
Frank Wedekin: A tavasz ébredése című darabjával a tehetséges csapat
az emberi kapcsolatokat jelenítette meg, görbe tükröt mutatva a mai ﬁataloknak és szüleiknek.
A nívódíjas diákszínpad szereplőgárdája a következő volt: Csizmadia
Éva, Csizmadia Virág, Csóka Zsóﬁa, Győry Imola, Győry Virág, Heringes
William, Horváth Jázmin, Karácsony Laura, Molnár Regina, Pápay Anna,
Pintes Orsolya, Szabó Emma, Szűcs Márton.
Zene: Antal Otti, Antal Ákos. Rendező: Takács Tímea.
A Novus Ortus Diákszínpad Dunaszerdahely város és a régió oktatási
intézményeinek tanulóiból tevődik össze (Vámbéry Ármin Gimnázium,
Magángimnázium Dunaszerdahely, Egészségügyi Szákközépiskola, Szabó
Gyula 21 Szakközépiskola, Szabó Gyula 1 - Építészeti Szakközépiskola,
Vámbéry Ármin Alapiskola, Selye János Gimnázium, Komárom, Ipari
Szakközépiskola, Komárom) és a megalakulása óta, 2004-től a Csaplár
Benedek Városi Művelődési Központ égisze alatt működik.
Ez idő alatt a csoport számos hazai és külföldi fesztiválon és fellépésen
vett részt, ahol több díjjal és kimagasló értékeléssel jutalmazták meg őket.
A diákszínpad aktívan bekapcsolódik a Dunaszerdahely város által szervezett kulturális, sport és egyéb ünnepi rendezvényekbe, mint fellépő, illetve segít a rendezvények lebonyolításában. A diákszínpad a város önkormányzata és a művelődési központ segítségével, támogatásával működik.

Másfél évtized
a divatház életében
Idén 15. születésnapját ünnepli a dunaszerdahelyi Focus Divatház, az ezt működtető kft. – mely nagykereskedelemmel lépett a piacra 1991-ben – pedig már 26 éves múltra tekinthet vissza a textil és divat világában.
Aki ma belép a divatház ajtaján, teljesen új
arculattal, márkákkal találkozhat, mint három
évvel ezelőtt. A női részlegen csaknem teljesen
„átvették az uralmat” a spanyol és portugál divatmárkák, melyek új színt visznek a választékba. A divatház beszerzési menedzserét kérdeztük a megújult márkaskáláról: „A vásárlók, elsősorban mi, nők mindig valami újra és egyedire
vágyunk. Gyűlölünk összefutni ugyanazzal a
kabáttal, ridiküllel vagy koktélruhával egy partin. Erre a vásárlói magatartásra inspirálódva
döntöttünk úgy, hogy megújítjuk beszerzési
csatornáinkat, és az országban teljesen új, egyedi márkákat kezdünk el forgalmazni. Több spanyol, illetve portugál védjegy alatt lévő kollekció
jelent meg üzletünkben, melyből mára sikerült
kialakítanunk a megfelelő palettát vásárlóink
számára, kortól és mérettől függetlenül.” Említésre méltó, hogy ezeket a divatmárkákat szintén ugyanez a vállalkozás forgalmazza hazánkban, Magyarországon és Csehországban egyaránt, nagykereskedelmi szinten.
„A divatház természetesen a divatérzékeny,
minőséget kedvelő urakra is gondol, kortól függetlenül. Férﬁrészlegén is jelentős frissítés ment
végbe. Már elmondhatjuk, hogy tetőtől talpig
felöltöztetjük az urakat, ﬁúkat. Hiszen ők nem
szeretnek napokig boltról boltra járni, hogy
egyenként beszerezzék outﬁtjük darabjait.”
Ha Ön is divatérzékeny és kedveli az egyedi, különleges darabokat, most mindenképp
megéri betérnie a dunaszerdahelyi Focus
Divatházba!
(PR)

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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Nem csak a temető
fog megújulni Sikabonyban
KÖZÉRDEKŰ

A sikabonyi Öreg temető revitalizációjáról, valamint egyéb Sikabonyt
érintő kérdésekről szervezett november 23-án a Sikabonyi Közösségi Házban lakógyűlést a településrész polgárai számára a Sikabony
Polgári Társulás és a városi hivatal.
A lakógyűlésen Simon Ferenc, a társulás elnöke köszöntötte dr. Hájos Zoltán polgármestert, valamint Molnár
Zsolt és Puha György képviselőket, illetve a megjelent sikabonyiakat.
A polgármester egyrészt a régi temetőben zajló munkálatokról tett említést,
másrészt a sikabonyi futballpálya körüli
tervekről szólt. Minthogy ez utóbbit a
DAC klubja ﬁataljaival már nem használja (a DAC Akadémia új központja
már kiépült), s így elkezdődhet az ott létesítendő pihenőpark megvalósítása. Hájos itt utalt rá, hogy szerencsés helyzetben van a város, hiszen mindenféle kültéri rendezvény lebonyolítására alkalmas –
vízzel, villannyal ellátott – a terület.
A városvezető egyben megköszönte
Simon Ferencnek, hogy társulásukkal
olyan aktív életet lehelnek a városrész
kulturális életébe, amely valóban példaértékű. Hozzátette, Ollétejedben is kibontakozóban van ilyen jellegű kezdeményezés, amelynek jó példát mutat a
Sikabony Polgári Társulás.
A temető revitalizációjáról részletesebben Molnár Zsolt építész szólt.
Többek között elmondta, hogy a 162
urnafülkés és 540 sírhelyes temetőkert
mellett, az első világháborús hadifogolytemető előtt egy 36 férőhelyes parkolót is terveznek, amely mindegyik
érintett temető látogatói számára hasznos lesz.
A jelenlegi és a régi-új temetőt a katonatemetőt keresztülszelő, kibővített járda fogja összekötni, a mostani temetővel,
s a halottasháztól, illetve a Mindenszentek-templomtól ezen keresztül lehet

majd megközelíteni az új temetőt. Természetesen a katonatemető előtti parkolókból mindegyik temetőbe lesz külön
bejárat is.
A temetőben az 1848-as szabadsághős, Sikabonyi Gálffy Ignác és családi
sírkertje marad érintetlenül a helyén,
felújítva (a térképen 1-es számmal jelölve), míg a jelenleg ott található régi sírkövek a temető közepén, egy központi
helyen lesznek elhelyezve (2-es számmal
jelölve).
A Nagyabonyi út mellett, a vele párhuzamosan futó kerítésbe kerülnének az
urnafülkék, s maga a temető rendezése is
modern architektúra keretében valósulna meg, mely szerint az előre legyártott,
betonozott sírkeretek is az egységes, rendezett megvalósítást hivatottak megoldani.
Természetesen kibővül a kamerarendszer is az érintett területeken.
A lakosok részéről felmerülő kérdésekre válaszolva a polgármester elmondta, hogy az egész temető közvilágítása
egységesen lesz megoldva, illetve padokon, szemétkukákon túl újabb értesítő
táblákat is kihelyeznek majd. Utalt arra
is, hogy a Kertész utca és a Nagyabonyi
út kereszteződésében tervezik a körfor-

galmat, amelynek a reális megvalósítása,
mivel városi és megyei utak találkozásáról van szó, s így a megye jóváhagyása is
szükséges, a 2018-as tervezés után realizálódhat.
A sikabonyiak kérték, hogy az új temető rendezésével párhuzamosan a jelenlegi temető is kapjon hasonló „kerítésfalat”, mint az újban tervezik, ugyanis a
temetések idején a nagy forgalom miatt
túl nagy a zaj.
Puha György képviselő elmondta,
hogy a tervezett, sportpálya területén
megvalósuló pihenőparknál tűzoltószertárat is tervez a város. A lakossági kérdésekre válaszolva jelezte, hogy folyamatban van a Csigéri utca javítása, várhatóan
már meglesz a Felső utcán is a járda, és a
Kertész utcai hiányzó járdaszakaszt is
elkészítteti a befektető.
A Reptér utcán ugyancsak tervben
van a járda felújítása, bár ott még a telekrendezés körül vannak problémák. Kiemelte, az adott útszakasz azért is fontos,
mert az új kertvárosi részt köti össze a
„régi” Sikabonnyal.
Az oldott hangulatú lakógyűlésen
egyebek mellett még több apróbb észrevételt jeleztek a városvezetésnek a sikabonyiak.
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Idén utoljára üléseztek
November 28-án huszonharmadik alkalommal ülésezett a városi
képviselő-testület, amelynek legfontosabb témája a 2018-as költségvetési javaslat volt.
A képviselők előbb elfogadták a
2017-es költségvetés módosítását,
majd a 2018-as javaslat is napirendre
került. Hájos Zoltán polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a kedvező gazdasági eredményeknek köszönhetően a jövő évben tizenegy utcát
újítanak fel, új parkolók is épülnek,
ahogy a tehermentesítő út is segíteni
fogja majd a városi közlekedést. Adóemelésekre nem kerül sor, de EU-s forrásoknak köszönhetően a Thermalparkban is bővülnek a fürdőzési lehetőségek, valamint kerékpárutak is épülnek, a Kisudvarnoki úti temetőben pedig felújítják a ravatalozót.
Az iskolák sportpályái szintén modernizálására kerülnek, de az iskolai
konyhák átalakítása is megkezdődik. A
Dunaszerdahelyi Városi Hivatal az
alábbi prioritásokat és célokat tartotta
szem előtt Dunaszerdahely Város
2018–2020-as időszakra szóló költségvetésének kidolgozásakor:
• folytatni az adósság törlesztéséből
eredő kötelezettségek teljesítését, vagyis a felvett beruházási hitelek tőkekamatának a törlesztését,
• biztosítani a város fejlesztését elősegítő EU-s projektek megvalósításához szükséges forrásokat,

• hatékonyabb adóbehajtással biztosítani a magasabb adóbevételeket,
• városunkban biztosítani a pedagógusok és a nem pedagógiai alkalmazottak bérének 6 százalékos emelését,
2018. szeptember 1-től,
• biztosítani az adminisztratív alkalmazottak bérének 6 százalékos emelését 2018. január 1-től, legfőképpen a
beruházási terület fellendítésével megteremteni a szociális-gazdasági növekedés feltételeit városban.
A beadott pályázatok sikeressége
esetén pedig további beruházások is
megvalósulhatnak. A képviselők közül
elsőként Brunczvik Tünde a Kisudvarnoki út és a Sport utca közötti útszakasz ügyét sürgette, míg Ravasz Marián hosszabb hozzászólása során kiemelte, a tervezet szerinte nem pontos,
bizonyos tételek nem szerepelnek benne olyan szinten, mint a korábbi években, de indítványát, miszerint a képviselők ezért csak később döntsenek a

költségvetésről, annak kiegészítése és
újboli bizottsági áttárgyalása után a
képviselők nem szavazták meg.
Molnár Zoltán ezt követően a költségvetés pozitív fejleményeit emelte ki.
Hakszer Roland megnyilvánulásában
kifogásolta, hogy a város milyen magas
összegű támogatásban részesíti ismét a
DAC klubot, miközben annak tulajdonosa úgy kommunikál, mintha a MOL
Aréna csak a saját tulajdona lenne. Személyeskedésektől sem mentes hozzászólásában egyebek mellett a Gastro
DS-t sem kímélte.
Jarábik Gabriella a kulturális szervezetek támogatására szánt pályázati keretösszeg teljes összegét alacsonynak
vélte, s kifogásolta, hogy a polgármester eközben pályázati kiírásokon kívül
kétszer akkora összeget oszt szét. A
képviselőasszony megjegyezte, a helyi
kultúrára nagyobb összeget kellene
szánni, legalább annyit, mint a polgármesteri 80 ezres keret. Hájos Zoltán
ezzel kapcsolatban elmondta, amenynyiben a képviselők nem tartják jónak a
jelenlegi rendszert, akkor változtassanak annak működésén.
A képviselők végül 14 igen, 1 ellene
és 5 tartózkodás mellett megszavazták
a 2018-as évre szóló költségvetést.
A testületi ülés további témáiról a
dunaszerdahelyi.sk oldalon olvashatnak.
Kvôli časovej tiesni článok v slovenskom jazyku nájdete na stránke dunajskostredsky.sk.
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Háromnapos volt
az idei harmonika fesztivál
KULTÚRA

November közepén harmonika fesztivál zajlott városunkban, amelynek a Vermes-villa – mint kiderült, szűk
tere – adott otthont.
Mindhárom nap megtelt ugyanis a nézőtér, ami nem is csoda, hiszen a neves előadók fellépése, illetve az INTRERTALENT ifjúsági zenei verseny kiértékelése és zárókoncertje is
rengeteg zenebarátot vonzott.
Az első nap Mika Väyrynen világhírű harmonikaművész
feledhetetlen koncertjével nyitott a rendezvénysorozat, majd
másnap Szlovákia első Finnországban végzett, nemzetközi hírű ifjú harmonikaművésze, Iván Tibor koncertjét hallgathatta
meg a közönség, az eredetileg meghirdetett lengyel együttes
helyett. A koncertsorozat utolsó napját pedig az INTRERTALENT ifjúsági zenei verseny kiértékelése és zárókoncertje
koronázta meg.

Az idei Nemzetközi Harmonika Fesztivál keretén belül
megrendezett INTERTALENT ifjúsági zenei verseny győztesei az egyes kategóriákban a következők lettek:
– A kategória: Roman Papiernik – Szlovákia
– B kategória: Karolína Zemene – Csehország
– C kategória: Ester Tomášková – Csehország
– D kategória: Vadzim Matlaš – Fehéroroszország
– Varieté kategória: Martin Klimeš – Csehország
– Kamarazene kategória, egyben a verseny abszolút győztese: Karol Jablonski – Piotr Zarzyka harmonika duó – Lengyelország.
A versenynek összesen 33 résztvevője volt, ők Szlovákiából,
Csehországból, Magyarországról, Ausztriából, Lengyelországból, Fehéroroszországból érkeztek.
A zsűri munkájában a fent említett országok képviselői mellett szerb és olasz művésztanárok is részt vettek.

A fesztivál Dunaszerdahely város anyagi és szellemi támogatásával és a Perfects Rt. rendezői közreműködésével jött létre, a védnökséget Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere vállalta.
Ahogyan a főszervező elmondta, „a rendezvényen Dunaszerdahely városát Takács Tímea képviselte – aki a fesztivál
művészeti titkára és szellemi szülője egy személyben. Szakmai
felkészültsége, művészi gyakorlata, valamint magas szintű professzionális meglátásai és irányítása nélkül a rendezvény nem
valósulhatna meg.
A sikeres lebonyolításhoz nagy mértékben járult hozzá Paedr.
Kollár Katalin igazgató, Bc. Mikulášeková Adriana, Dis. art. és
Farkašová Natália, Dis.art. igazgatóhelyettesek kezdeményezéseinek és áldozatos munkájának köszönhetően a város Művészeti Alapiskolája.
A tanári kar teljes egészében, egy emberként segítette, spontán hangverseny látogatásaival méltó művészi háttérrel biztosította a fesztivál rendezvényeinek lebonyolítását.”
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Megválasztották az új diákpolgármestert
Az Oktatási és Ifjúsági Szakbizottság mellett működő Városi Ifjúsági Parlament diákpolgármestert választott november 22-én. A
város nyolcadik diákpolgármesterét Hajas Viktóriának hívják, és a
Vidékfejlesztési Szakközépiskola
diákja.
A rendezvényen, amelynek a városháza nagy ülésterme adott otthont, előbb
Bugár György városi képviselő üdvözölte az összegyűlt ﬁatalokat és tanáraikat.
Ezt követően Hájos Zoltán polgármester beszédében kiemelte a választások
fontosságát a demokráciában, ahogyan
arról is beszélt, milyen lényeges, hogy a
jelöltek programjuk mögé támogatókat
szerezzenek maguknak, akik bizalmukat
szavazat formájában fejezik ki. A három
jelöltnek - Hajas Viktória, Molnár Ildikó, Pálfy Vince - pedig fair választást kívánt. A rendezvényen jelen volt Brunczvik Tünde városi képviselő, valamint a
hivatal részéről Molnár Tímea főosztályvezető és Takács Tímea.
Lužák Rita, az elmúlt év diákpolgármestere számolt be a folytatásban a
poszton eltöltött esztendőről, mint
mondta, legnagyobb sikerének a megvalósított jótékonysági gyűjtést tartja,
amelynek köszönhetően 400 kisgyermekhez tudtak ajándékot juttatni, s bí-

zik abban, hogy a tervei között szereplő
közös diákbált majd utódjának sikerül
megvalósítania, s ő minden támogatást
megad majd neki.
A jelenlévők ezután meghallgathatták
a három jelölt bemutatkozását. Hajas
Viktória, a Vidékfejlesztési Szakközépiskola diákja éppen a közös városi diákbál ötletét tűzte ki legfontosabb céljául,
amelynek helyszínére és megvalósítására
is konkrét tervei voltak, de a kultúra és az
idősekkel való aktív kapcsolattartás is
helyet kapott a programjában. A Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán
Szakközépiskola diákja, Molnár Ildikó
meggyőző bemutatkozásában kiemelte a
fogyatékkal élőkkel való kapcsolatfelvételt az iskolák szintjén, de nyelvi napokat

is szervezne a szlovák nyelv jobb megismerésére, valamint a magyar identitás
erősítését is hangsúlyozta, s közös diákújságban is gondolkodott. Pálfy Vince, a
Magángimnázium tanulója már másodszor indul a diákpolgármesteri csatába, ő
a hátrányos helyzetű és beteg kortársaik
megsegítését emelte ki, akár sport- vagy
kulturális jótékonysági események szervezésén keresztül. Hangsúlyozta, fontos,
hogy ezeket a diákok akár önállóan valósítsák meg, és a ﬁatalok aktívabban kapcsolódjanak be a városi rendezvények
megvalósításába is.
A bemutatkozások után a küldöttek
választottak, és 8 szavazattal Hajas Viktória lett a győztes, míg a két másik jelöltre 5 és 3 szavazat érkezett.

Monumentális erőkkel bíró kompozíciók
KAPU címmel nyílt kiállítása a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének a Kortárs Magyar Galériában november 15-én este.
A kiállítást Aknay János festőművész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete elnökének, és Iván Péternek,
a Kortárs Magyar Galéria igazgatójának a köszöntőjét követően Bakay Péter festőművész nyitotta meg.
Mint elmondta, hagyományos képzőművészeti stílusokon belül került változatos és színes összefoglaló a dunaszerdahelyi közönség elé, amelynek városunk után majd Szentendre ad otthont. Kiemelte, hogy Dunaszerdahelyre úgy tekint, mint a magyar kultúra egyik megkerülhetetlen bástyá8

jára, s jó számára azt tapasztani, hogy az anyaország és a határon túliak ilyen kötődése „ebben a globalizációs káoszban”
is a közös gyökerekhez való ragaszkodás fontosságára utal.
„Egy alkotó ember számára nem létezik, létezhet olyan téma” – fogalmazott Bakay – „melyből ne tudná kiröppenteni
a művészet szárnyaló madarát.”
A „Kapu” az ötödik kiállításként meg tudta mutatni,
hogy témája nem földhöz ragadt, hiszen „látva az Altamirát idéző festői tobzódást, a végletekig leegyszerűsített
konstruktivista jeleket, a szürrealista, meglepő monumentális erőkkel bíró kompozíciókat, a megközelítések
sokszínűségét”, ez világlik ki. A tárlat december 8-áig megtekinthető a Vermes-villában.
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Vállalkozássegítő konferencia

A rendezvényt a Magyar–
Szlovák Kereskedelmi és
Iparkamara szervezte közösen a OTP Bank Szlovákiával és Magyarország Pozsonyi Nagykövetségével. A rendezvény elején Zita Zemková, az OTP Bank Szlovákia
vezérigazgatója köszöntötte a
jelenlévőket, majd Varga Tibor, a nagykövetség külgazdasági attaséja mutatta be
előadásában a szlovák–magyar gazdasági kapcsolatok
jelenlegi állapotát.

Patyi Sándor, a rendezvényt életre hívó bank vezérigazgató-helyettese a szlovák
gazdaság helyzetképének bemutatása mellett arról is
szólt, milyen pozícióban van
a nemzetközi vállalatuk szlovákiai részlege és milyen módon tudják segíteni a szlovákiai vállalkozókat az üzleti
terveik, valamint fejlődési céljaik megvalósításában. Lelkes
Kata, a Consilio Consulting
& Production Kft. ügyvezetője a foglalkoztatáspolitika
aktuális kérdéseivel foglalkozott, kiemelt ﬁgyelmet szentelve a minimálbért érintő
változások bemutatására és
ezek gazdasági hatásaira. Arról is szó esett prezentációja
során, milyen minimális bér-
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November 23-án a
kis- és középvállalkozások szlovákiai támogatási lehetőségeiről zajlott
konferencia a Therma
Szállóban.

határok vannak az egyes
munkavégzési területeken.
Manczal Szilvia, az Ister
Régiófejlesztési Ügynökség
projektkoordinátora többek
közt a Környezetvédelmi Minisztérium aktuális pályázati
kiírásáról is tájékoztatott, de
további pályázati lehetőségeket is érintett, majd a konferencia záróelőadásában a
Kukkonia területfejlesztési
projekt széles lehetőségeit vá-

zolta Dóka Tímea és Molnár
Anna, a Kukkonia PT elnöke és marketingmenedzsere.
Többek közt szó esett a regionális minőségi védjegyről, de
a saját termékeikről is. Emellett a kezdeményezések széles
tárházába és a marketinges
kampányokba is betekintést
nyerhettek a résztvevők, akik
a szakmai program után egy
fogadás keretén belül üzleti
kapcsolatokat is építhettek.

Výzva na predkladanie návrhov
na ocenenie „Športovec roka mesta Dunajská Streda 2017”
V zmysle Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda, ktoré schválilo Mestské
zastupiteľstvo Dunajská Streda dňa
23.6.2015, mesto Dunajská Streda
zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov na ocenenie v nasledovných
kategóriách:
a) jednotlivci – mládež do 15 rokov
vrátane,
b) jednotlivci – mládež 15-20 rokov
vrátane,
c) jednotlivci – dospelí,
d) kolektív,
e) tréner
Kritériá na zaradenie do zoznamu
nominantov:
1) Navrhnutí jednotlivci musia byť
v roku 2017 registrovanými členmi organizácie so športovým zameraním.
2) Organizácia so športovým zameraním má sídlo na území mesta, pôsobí
na území mesta a/alebo reprezentuje
mesto Dunajská Streda.

3) Kolektív môže byť hodnotený za
podmienky, že je organizáciou so športovým zameraním.
4) V kategórii jednotlivca dosiahnutie umiestnenie do 3. miesta v okresných, obvodných, krajských, regionálnych, celorepublikových a medzinárodných súťažiach a účasť na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy,
na Olympiáde a iných svetových a európskych podujatiach v roku 2017.
5) V kategórii kolektívov umiestnenie do 3. miesta v okresných, obvodných, krajských, regionálnych, celorepublikových a medzinárodných súťažiach a účasť na majstrovstvách sveta,
majstrovstvách Európy, na Olympiáde
a iných svetových a európskych podujatiach v roku 2017.
6) V kategórii tréner: dosiahnuté
športové výsledky s jednotlivcami alebo
kolektívom v roku 2017.
Predkladanie návrhov
1) Nomináciu môžu podať:

a) organizácie so športovým zameraním – do nominácie v príslušnej kategórie jednotlivcov môže organizácia
so športovým zameraním navrhnúť
max. 2 kandidátov,
b) občania mesta Dunajská Streda
(návrh musí byť potvrdený organizáciou
so športovým zameraním, že športovec je
členom organizácie na území mesta Dunajská Streda so športovým zameraním).
2) Nominácia musí byť podaná s
odôvodnením do 4. decembra 2017
na adresu: Mestský úrad, Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry,
Hlavná 50/16, Dunajská Streda 929
01. Anonymy nebudú akceptované.
3) Nominácia sa podáva na priloženom formulári.
4) Dosiahnutý výsledok – umiestnenie na podujatí musí byť zdokladované priloženou kópiou dokladu o dosiahnutom výsledku (fotokópia diplomu, výsledkovej listiny, článku v dennej
tlači, informácie na webe a pod.).
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Poznáme novú žiacku primátorku
Dunajskej Stredy
Mestský žiacky parlament pri
Odbornej komisii vzdelávania a
mládeže si v 22. novembra volil
žiackeho primátora. 8. žiacka primátorka sa nazýva Hajas Viktória a je žiačkou SOŠ rozvoja vidieka.
Mestský žiacky parlament pri Odbornej komisii vzdelávania a mládeže si v 22.
novembra volil žiackeho primátora. 8.
žiacka primátorka sa nazýva Hajas Viktória a je žiačkou SOŠ rozvoja vidieka.
Na podujatí, ktoré sa konalo vo veľkej
zasadačke mestského úradu, učiteľov a
žiakov privítal poslanec Bugár György.
Po ňom primátor Hájos Zoltán vo svojom príhovore vyzdvihol dôležitosť volieb v demokraciách, hovoril aj o tom, že
je žiadúce, aby si kandidáti našli podporovateľov svojho programu, ktorí im svoju dôveru vyjadria potom v hlasovaní.
Trom kandidátom – Hajas Viktórii,

Molnár Ildikó, Pálfy Vincemu – poprial
fair voľby. Podujatia sa zúčastnila poslankyňa mesta, Brunczvik Tünde, zo
strany mestského úradu vedúca odboru
Molnár Tímea a tiež Takács Tímea.
Predchádzajúca žiacka primátorka,
Lužák Rita, „zložila účet” za obdobie
svojho pôsobenia v tejto pozícii, uviedla, že za svoj najväčší úspech považuje
uskutočnenú charitatívnu zbierku,
vďaka ktorej doručili 400 malým deťom nejaký darček. Zároveň dúfa, že
spoločný ples žiakov sa podarí zrealizovať jej nástupcovi, ktorého bude vo
všetkom podporovať.
Prítomní si potom vypočuli predstavenie sa troch kandidátov. Hajas Viktória, žiačka SOŠ rozvoja vidieka si práve
za svoj najdôležitejší cieľ vytýčila zorganizovanie spoločného žiackeho bálu, na
realizáciu ktorého má celkom jasné konkrétne plány. Ale aj kultúra a udržiavanie
kontaktov so staršími občanmi dostalo v

jej programe miesto. Žiačka zo SOŠ s
VJM na Neratovickom námestí, Molnár Ildikó, v presvedčivom príhovore vyzdvihla nadviazanie kontaktu s ľuďmi s
postihnutím na úrovni škôl, ale zaviedla
by aj Dni jazyka za účelom lepšieho
spoznania slovenského jazyka, zdôrazňovala aj posilňovanie maďarskej identity, uvažovala aj o spoločnom žiackom časopise. Pálfy Vince, žiak Súkromného
gymnázia kandidoval už druhý raz na
žiackeho primátora, on vyzdvihol pomoc znevýhodneným rovesníkom, a to
prostredníctvom organizovania športových či kultúrnych podujatí. Zdôraznil,
že je dôležité, aby ich žiaci zorganizovali
celkom samostatne a aby sa mladí aktívnejšie zapojili aj do realizácie mestských
podujatí.
Potom nasledovali samotné voľby,
ktorých víťazom sa s 8 hlasmi stala Hajas Viktória, kým na druhého a tretieho
kandidáta prišlo 5 a 3 hlasy.

Arany sáv – országos elismerés
a Csallóközinek
Arany sávos minősítéssel jutalmazta a zsűri a „Tancuj,
tancuj” szlovák országos koreográﬁa seregszemle döntőjében a Csallóközi táncegyüttest. Az országos gálaműsort november 11–12-én rendezték meg Liptószentmiklóson.
A háromfordulós – járási, kerületi és országos – versenyt
háromévente szervezik meg, s a döntőjében az ország legjobb
együttesei vesznek részt, mondta el portálunknak Oláh Attila,
az együttes művészeti vezetője.
A Szlovákiában szervezett legmagasabb szintű verseny
döntőjébe tizenhárom együttes jutott be, amelyek között három magyar csoport is szerepelt – mellettük a füleki Rakonca
Néptáncegyüttes és a nagyidai Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes –, s e tizenhárom csapat közül emelte ki a szakmai zsűri arany sávval a dunaszerdahelyi Csallóközit. A zsűrinek egyébiránt volt egy magyar tagja is, Hégli Dusán, az Ifjú
Szivek Táncszínház művészeti vezetőjének személyében. A
„Tancuj, tancuj” szlovák országos koreográﬁa seregszemlén
10

csak szlovákiai anyaggal lehet indulni, ezért választotta Oláh
Attila Vág–Garam-közi koreográﬁájukat a versenyre, amely,
mint elmondta, a Csallóközi egyik „beérett koreográﬁája”.
December 9-én a dunaszerdahelyi közönségnek kedveskedik majd a Csallóközi Néptáncegyüttes új, „színtiszta erdélyi”
műsorukkal, amelyet A mi Erdélyünk címmel láthatnak-élvezhetnek majd a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ látogatói.
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Fergeteges vigalom Márton napján
KULTÚRA

Rendkívül gazdag kulturális program, kellemes, ﬁnom borok és „libalakoma-ízelítő” várta november 11-én a kikapcsolódásra vágyó családokat a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban a Márton-napi vigalom című rendezvényén.
A bő másfél órás folklórműsorban előbb az Október utcai
óvodások fellépését láthatta a nézőteret megtöltő közönség,
majd a Tiszta Forrás Népdalkör, a Csallóközkürti Népdalkör és Várkonyi Népdalkör szórakoztatta bordalokkal, népdalokkal az érdeklődőket.

A Csaplárba látogatók emellett megcsodálhatták a kiállításokon résztvevő alkotókat, így Simon Anikó gyönyörű
üvegfestményeit, Kovács Mária igényes kézimunkáit, valamint Bögi Emese decoupage-munkáit, illetve a kicsik kézműves-foglalkozásokon vehettek részt, a nagyobbak pedig megízlelhették a Márton-nap hagyományos libaételei közül a sült
libacombot, a libamájat és az elmaradhatatlan libazsíroshagymás kenyeret, amelyet aztán ﬁnom borokkal „öblíthettek
le”, a jelen lévő borászatok gazdag kínálatából válogatva.
Az estet aztán táncház zárta Görcs Linda és Görcs Tamás
vezetésével, ahol is a talpalávalót a Pántlika zenekar húzta.

Ön dunaszerdahelyi lakos
és lokálpatrióta?
Őket a kis Csallóközi és a Krpčiarik műsora követte – a
többször a színpadra lépő Csallóközit, majd a Dunaág Néptáncműhelyet is a Pántlika zenekar kísérte.
A magyarországi, Kartali Népdalkör népviseletben, kartali dalokkal szórakoztatta a nagyérdeműt, míg Varga Zaránd
furulyán és hegedűn mutatta meg tehetségét.
Végül a Dunaág Néptáncműhely, az újra fellépő kis Csallóközi, illetve a Zerda néptánc-összeállítása aratott osztatlan
sikert, hatalmas tapsot a nézők között.

Szeretné városának
eddigi jellegét megőrizni?
akkor eladásra szánt dunaszerdahelyi
ingatlanának értékesítését bízza
a dunaszerdahelyi
ZAGY ingatlanközvetítő irodánkra.

Hogyan?
személyesen: az irodánkban
Dunaszerdahely, Szent György utca
1158/12
telefonon: 0905 838 677
e-mailen: reality@zagy.sk
WWW.DUNASZERDAHELYI.SK • WWW.DUNAJSKOSTREDSKY.SK

11

SPORT

A küzdeni tudás és a közönség ereje
A dunaszerdahelyi női kézilabdacsapat az I. liga
újoncaként kilenc fordulót követően csak két pontra
áll a listavezetőtől, miközben minden hazai mérkőzését megnyerte, sőt rangadói alkalmával a városi sportcsarnokot is megtöltötte lelkes szurkolók hadával. Az
eddigi eredmények hátteréről a Dunaszerdahelyi Városi Sportklub elnökét, Horváth Zoltánt kérdeztük.
– Milyen hangulat uralkodik a csapat körül?
– Azt gondolom, minden várakozást felülmúló. Nagy örömmel fogadták a lányok az irányukba érkező nagy szeretetet, amit
meg is érdemelnek, hiszen az első mérkőzéstől kezdve megküzdöttek a sikerért. A lányokban erős bizonyítási vágy munkál, s
amikor a legutóbbi hazai meccsen először volt látható odahaza bizonyos megtorpanás, akkor is a küzdeni tudás mellett a közönség
hatalmas biztatása győzelembe „üldözte” őket. Ahogy meg is jegyezték, ennyi ember előtt nemcsak ők, hanem a naszvadiak sem
játszottak még korábban, és ismét csak nyerni tudtak.
– Minek köszönhető, hogy az elmúlt két hazai találkozóra
megtelt a városi sportcsarnok?
– Dunaszerdahelyen sokan és egyre többen szeretik a kézilabdát. Akiknek van rá lehetőségük, és sikerül jegyet venniük,
Győrbe vagy Veszprémre is átjárnak a nagy rangadókra, mások
a tévében követik ﬁgyelemmel a magyar csapatok szerepléseit, s
amint híre kelt, hogy idehaza is látható jó színvonalú női találkozó, egyre többen kilátogatnak szurkolni a hazai csapatnak.
Emellett az utánpótláskorú játékosokkal együtt szüleik, nagyszüleik is kilátogatnak a csarnokba; igazi nagycsaládi légkör
kezd a szakmai munka mellé formálódni.
– A DAC rajongóit hogyan sikerült megszólítani?
– A Slovan elleni rangadón találkoztam az YBS fanklub vezetőjével, Domonkos Rolival, akinek említettem, vasárnaponként remek derbik zajlanak a kézilabdapályán, de ő is tudott
ezekről, kértem, ha szurkolói szünet lesz a MOL Arénában,
nem látogatnának-e ki a női kézilabdások mérkőzésére is, szurkolásukkal buzdítani, erősíteni a csapatot. Már a Partizánske elleni rangadón ott voltak, nagyon tetszett nekik a hangulat, és így
az utolsó hazai meccsen még nagyobb számban szurkoltak a
dunaszerdahelyieknek.
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– Tehát egyre nagyobb közönségnek szól a helyi kézilabda?
– Dunaszerdahelyen a sportágnak szilárd alapjai voltak, ha
azokra gondolunk, akik már fentről ﬁgyelnek bennünket és akik
iránt a legnagyobb tisztelettel vagyunk. Az utóbbi években a
pislákoló lángot a helyi kézilabdában így könnyű volt újra lángra
lobbantani. A regionális kézilabdaközpont sikeres pályázatának
is az volt az alapja, hogy sokrétű utánpótlásképzés működjön a

városban. A lányokat egy évvel ezelőtt vette át Prikler Szilvia, és
ezalatt a csapat osztálynyit fejlődött játékstílusban és állóképességben egyaránt. Elmondhatom tehát, rendkívül jó szakmai
munka zajlik a felnőtteknél, de nem csak ott. Az I. ligába az idén
eredmény- és teljesítménykényszer nélkül léptünk fel. Céljaink
az első évben a tapasztalatszerzés, s meglátjuk, mire lesz ez elegendő. Fontos kiemelni, hogy a járásból érkező játékosokból tevődik össze a csapat, s így a lányok igazi példaképei lehetnek a
ﬁatalabbaknak, s mindez közösségi értéket is jelent.
– Hosszú távon mennyire lehet cél a legfelsőbb osztályba, a
MOL Ligába való feljutás?
– A 21. században az élsporthoz elengedhetetlen a tehetség
és küzdővágy mellett a komoly anyagi háttér is. A klub pénzügyi
helyzete jelenleg stabil, köszönhetően a támogatóknak, valamint a városnak. Az extraligában már maga az utazási költség is
hatalmas terhet jelentene, de ha meglesz az akarat, lehetőség és
a szakmai munka is arra halad tovább, mint eddig, akkor az újjáéledt, most is szárnyaló focicsapat mellett egyfajta testvérként
a legmagasabb szintet képviselő női kézilabdacsapat is helyet
kaphat Dunaszerdahelyen.
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MOZAIK – MOZAIKA

Víťazná trojica
Moderné kosačky inštitúciám
V 15. novembra odovzdal primátor mesta, Hájos
Zoltán, viacerým základným školám nové kosačky. Nové
mechanizmy dostali celkovo štyri inštitúcie, mesto ich
nakúpilo prostredníctvom elektronického verejného obstarávania. Primátor uviedol, že analyzovali požiadavky
tých škôl, kde bola nutnosť výmeny starých kosačiek na
nové, a tak získali ZŠ Jilemnického, Smetanov háj a
Vámbéryho Ármina, ale tiež Dom a park Maloblahovského občianskeho spoločenstva. Vďaka odovzdaným
kosačkám bude pre školy jednoduchšie sa starať o trávnaté plochy a na budúcu jar budú môcť pomáhať zlepšiť aj
stav športových ihrísk. My sme sa zúčastnili odovzdania
nových kosačiek na ZŠ Smetanov háj a Vámbéryho Ármina, kde primátora očakávali netrpezliví žiaci, ktorí sa
potom zvedavo prizerali praktickej ukážke ich používania prostredníctvom odborníkov.
Vyhraje dva vstupenky do termálneho kúpaliska!
Stačí poslať správnu odpoveď na nasledovnú otázku
na adresu press@perfects.sk do 7. decembra 2017!
Ktoré školy dostali nové kosačky?
Výhercovia z predchádzajúceho čísla Dunajskostredského hlásnika: Márik Tibor, Varga Ildikó, Vörös Katalin. Výhercom posielame ich výhru poštou.
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Nyerő hármas
Modern fűnyírókkal gazdagodtak
November 15-én Hájos Zoltán polgármester fűnyírókat
adott át több városi fenntartású alapiskolában.
Összesen négy intézmény részesült modern gépekben, amelyeket elektronikus közbeszerzés útján vásárolt a város. A polgármester elárulta, felmérték az igényt, hol volt szükség a régebbi gépek cseréjére, s ennek a programnak a keretén belül a
Jilemnicky utcai, a Smetana ligeti és a Vámbéry Ármin Alapiskola kapott új gépet, továbbá a Sikabonyi Közösségi Ház és a
park számára is biztosítottak új fűnyírót.
A gépeknek köszönhetően az iskoláknál lévő füves területek
karbantartása könnyebbé válik, és jövő tavasszal a sportpályák
megújulásának folyamatában is majd segítségre lesznek a most
átadott gépek. Mi a Smetana ligeti Alapiskolában és a Vámbéry Ármin Alapiskolában vettünk részt az átadáson, ahol a
polgármestert népes diáksereg várta, s ők is nagy kíváncsisággal
ismerkedtek a szakemberek által bemutatott új gépekkel.
Nyerjen páros fürdőbelépőt!
Nem kell mást tennie, mint válaszolnia a következő kérdésre,
és elküldeni azt a press@perfects.sk címre 2017. december 7-ig!
Melyik iskolák kaptak új fűnyírókat?
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei: Márik Tibor, Varga Ildikó, Vörös Katalin.
A nyerteseknek a nyereményüket postázzuk.
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A kritikus képzőművészet. Dunszt-estek. Vermes-villa, 18.00
Mikulás a MAX-ban. MAX bevásárlóközpont,
15.00
Tíz év székirodalom – Bíró Szabolcs jubileumi
estje, Vermes-villa, 18.00
Jön a Mikulás! Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, 15.00
Vontszemű Gyula fotókiállítása, Csallóközi
Népművelési Központ, 17.00
Kabaré est. A Rivalda Színház előadása. Művészeti Alapiskola színházterme, 19.00
Csallóközi: A mi Erdélyünk. A Csallóközi
Néptáncegyüttes új műsora, Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, színházterem, 19.00
Sikabonyi Mikulás. A Sikapony Polgári Társulás Mikulás-váró programja gyerekeknek. Sikabonyi Közösségi Ház, 14.00

PROGRAMAJÁNLÓ – PONUKA PROGRAMOV

30

Krónika – Kronika
Születések – Novorodenci
Bernáth Leo, Esztergályos Sára,
Fazekas Luca, Fröhlich Bálint,
Hodossy Sebastián, Maliková Aisha,
Malík Jagello, Németh Jakub,
Sárközi Erik, Sebő Ľudovít,
Skarba Lukáš
Elhalálozások – Zomreli
Bartalos Róbert (1965), Bodóová Viktória (1952),
Gajdács Gabriel (1978), Gyóniová Helena (1922),
Mgr. Lazár Juraj (1946), Lelkes Tibor (1941),
Ing. Ondrejička Stanislav (1934),
Pappová Vilma (1923), Perczellová Alžbeta (1921),
Pogány Michal (1938), Soós Lajos (1931),
Szabó Dezider (1945), Szabóová Veronika (1948),
Tejediová Jolana (1946),
Tokovicsová Anna (1938)
Házasságkötés – Sobáše
Buga Mário – Ábrahámová Scarlett
Juhász Attila – Viola Sidóová
Ladislav Kovács – Csóka Tímea
Pollák Ondrej – Kanovitsová Mária

Az Alma együttes koncertje. Csaplár Benedek
Városi Művelődési Központ, színházterem,
16.00
Székely Csaba: Bányavakság. Tragikomédia.
Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, színházterem, 19.00
Golden Voices of Gospel. Református templom,
19.00

dunaszerdahelyi.sk/programok • dunajskostredsky.sk/programy
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Esterházy János-megemlékezés

Következő számunkból

A Pázmaneum Polgári Társulás a felvidéki magyar hitvallók, Esterházy
János és Marczell Mihály tiszteletére tart megemlékezést Dunaszerdahelyen december 7-én.

Az esemény programja:
16.00 Az Esterházy János halálának 60. évfordulója alkalmából és az Esterházy
János-emlékév tiszteletére kiírt szépirodalmi és esszéírói pályázat kiértékelése a
Vermes-villában.
– Megnyitó: Hodossy Gyula, a SZMÍT elnöke
– Üdvözlő beszéd: Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója
– Az Esterházy János halálának 60. évfordulója alkalmából és az Esterházy János-emlékév tiszteletére kiírt szépirodalmi és esszéírói pályázat kiértékelése: Tőzsér Árpád Kossuth-díjas költő
– Ünnepélyes díjátadás
Szervezők: Az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület, az Élő Zoboralja Polgári Társulás, a Pázmaneum Polgári Társulás, a Pozsonyi Magyar Intézet és a Szlovákiai Magyar Írók Társasága
17.00 Ünnepi szentmise a Szent György-templomban.
A szentmise főcelebránsa: Főtisztelendő Marton Zsolt, a budapesti Központi
Papnevelő Intézet rektora
18.00 Koszorúzás Marczell Mihály és Esterházy János emléktábláinál
18.30 Előadások a Vermes-villában.
– Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontot bemutatja Paulisz Boldizsár, az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület elnöke.
– Példaképünk, hitvallónk, a mártírgóf – Esterházy János méltatása
A rendezvényre szeretettel várják az érdeklődőket!

Získal Pamätný list svätého Gorazda
Adriánovi Untermayerovi, žiakovi štvrtého ročníka dunajskostredskej Strednej odbornej školy, Gyulu Szabóa 21, dňa 24. novembra v aule Ekonomickej
univerzity v Bratislave udelili Pamätný list svätého Gorazda za získanie zlatej
medaily v mŕtvom ťahu na WUAP Majstrovstvách sveta 17. októbra 2017, čím
šíril dobré meno Slovenska v oblasti športu v zahraničí.
Ocenenie talentovaný mladý športovec prebral z rúk štátnej tajomníčky Oľgy
Nachtmannovej z príležitosti Dňa študentstva. Z 53 ocenených študentov boli
dvaja zo stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, jedným z nich bol
Adrián Untermyaer a druhou bola študentka z maďarského gymnázia v Košiciach. Tento deň ostane pamätným pre Adriána Untermayera a tiež pre všetkých, ktorí ho osobne poznajú, pre spolužiakov i pre učiteľov. Sme hrdí na vynikajúce výsledky Adriána Untermayera, ktorý môže byť vzorom pre dnešnú
mládež. (Sándor Bordás ml.)
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Megjelenés december 13-án.
Nasledujúce číslo vyjde 13. decembra.

Mikulás járt városunkban
Mikuláš v našom meste

Karácsonyi vásárban
Vianočný trh v plnom prúde

Negyed évszázad
Štvrť storočia

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
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